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ÖNSÖZ
Ben lise öğrencisi iken Babam Hıfzıssıhha Okulunda halk sağlığı uzmanlık eğitimi görmekteydi. Nusret Fişek adını ilk
kez ondan duymuş, halk sağlığı kavramları ile o yıllarda tanışmış, Babamın yaptığı bebek ölüm hızı çalışmasına tanık olmuştum. Yani, 1963 yılında tıp eğitimine başladığımda halk sağlığı bilimi bana yabancı değildi. 1969 yılında mezun olduğumda
halk sağlığı dalını seçmemde bu durumun etkisi olmuş olabilir, ama bana halk sağlığını sevdiren ve bu alanda uzman olma
kararımı etkileyen üç kişiyi anmak isterim. Bu kişilerden ilki hocam Prof. Dr. Nusret Fişek ‘dir. Diğerleri Etimesğut Sağlık
Grup Başkanı rahmetli hocam Prof. Dr. Doğan Benli ve yanında stajyer öğrenci olarak zevkle çalıştığım Sincan Sağlık Ocağı
tabibi ve o zamanlarda halk sağlığı ve psikiyatri asistanı olan rahmetli Dr. Aslan Ebiri’dir. Asistanlığa başlarken halk sağlığı
yanında bir de klinik alanda uzman olmam istendiğinde tereddütsüz olarak pediatri dalını seçtim. Böylece arzuladığım iki
alanda da uzman olma mutluluğuna eriştim.
Mutluluğa eriştim diyorum, çünkü bütün içtenliğimle belirtmek isterim ki, halk sağlığını çok renkli, zevkli, merak ve
öğrenme isteği uyandıran, ilginç, haz verici bir bilim ve uygulama alanı olarak görüyorum. Halk sağlığı alanında çalışanlar,
bir klinik dal uzmanının her gün aynı tipteki hastalarla ilgilenmesinin aksine iş sağlığından salgınlara, okul kantinlerinden
aile planlamasına, çevre kirlenmesinden batıl inanışlara, göçer işçilerden verem savaşına, afetlerden sağlık yönetimine kadar
çok değişik konularla ilgilenmek durumunda kalıyorlar; bir bina içine sıkışıp kalmıyorlar; köyde, kentte, işyerinde, evlerde,
kurum içinde ve alanda çalışıyorlar; sağlık hizmetlerinin karargâhında görev almanın heyecanını yaşıyorlar.
Nusret Hocam “halk sağlığı uzmanı kurmay hekimdir” derdi. Aradan geçen 50 yılı aşan sürede bu tanımın ne kadar doğru
ve geçerli olduğunu, halk sağlığı alanının tıp fakültelerinin içine sığdırılamayacak kadar ve tıp bilimine eşdeğer derecede
geniş bir alanı kapladığını yaşayarak gördüm.
Böylesine çok yönlü, geniş, çok disiplinli ve dinamik bir alanın bütün yönlerini kapsayan bir kitap yazmanın olanaksız
denilecek kadar güç olduğu görüşüne sanırım okurlarım da katılacaklardır. Halk sağlığında esas olan, halk sağlığının alt dallarında ve halk sağlığı ile ilişkili çok sayıdaki bilim alanında yazılmış kaynaklardan yararlanmaktır. Yani, her şeyi içeren bir
halk sağlığı kitabı olamaz, bir halk sağlığı kütüphanesinden söz edilebilir. Böyle olmakla birlikte, halk sağlığı ile ilgili temel
bilgileri ele alan kaynak kitaplara da ihtiyaç olduğu yadsınamaz. Bu nitelikte Türkçe ve yabancı dillerde yazılmış birçok kitap
vardır. Ancak, bu kaynakların çoğunun yabancı ülkelerdeki durumları açıklayan, belirli meslek kökeninden gelen kişileri hedef alan, ders kitabı yaklaşımıyla kaleme alınmış, halk sağlığının daha çok kuramsal yönünü işleyen, uygulamalara yeterince
yer vermeyen, deneyimleri aktarmayan kitaplar olduğu kanısındayım. Bu görüşten hareketle, halk sağlığını klasik yaklaşımdan farklı bir şekilde ele alan bir kitabın ülkemizde bir boşluğu dolduracağı ve yararlı olacağı kanısına vardım. Elinizdeki
kitap bu anlayışın bir ürünüdür.
Kitapta, halk sağlığı yelpazesinin bütün renklerine yer vermeye çalıştım; ülkemizdeki durumu ve uygulamaları yansıtmayı amaçladım; kuramsal konular yanısıra uygulamalara değindim, bu konularda örnekler sundum; konularla ilişkili temel
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mevzuatı ve ayrıntılı bilgileri ekler bölümünde belirttim; kendi görüşlerimi ve deneyimlerimi aktarmaya önem verdim; konuları anekdotlarla, anılarla, özdeyişlerle, şiirlerle, öykülerle ve edebi yazılarla renklendirmeye ve çekici duruma getirmeye
çaba gösterdim; daha rahat anlaşılabilmesi için resimlere, grafiklere, tablolara olabildiğince yer verdim; dünyada ve Türkiye
Cumhuriyeti döneminde gerçekleşen halk sağlığı ile ilişkili önemli olayları “kilometre taşları” başlığı altında kısa açıklamalarla listeledim; kitabın sonuna bir “halk sağlığı sözlüğü” ekledim. Yalnızca hekimleri değil diğer mesleklerden olan halk
sağlığı uygulayıcılarını da hedefledim.
Öte yandan, kitapta sağlık yönetimine ilişkin konulara ağırlık verdiğim görülecektir. Bunun bir nedeni, sağlık yönetimine
duyduğum özel ilgi, diğer nedeni ise, halk sağlığı uygulamalarında sağlık yönetiminin çok temel bir alan olmasıdır. Zaten, bu
kitapta yer alan sağlık hizmetleri ile ilgili konuların bir kısmını daha önce Maltepe Üniversitesi tarafından yayımlanan “Halk
Sağlığı Bakışıyla Sağlık Hizmetleri” adlı kitabımda ele almıştım. Bu kitapta ise, önceki yayınımda açıkladığım sağlık yönetimi ile ilgili konuları halk sağlığının diğer alanları ile tamamlamaya, bütünleştirmeye çalıştım.
Elinizdeki kitapta halk sağlığı yelpazesinin bütün renkleri bulunmakla birlikte bazı konuların eksikliğinin farkındayım.
Biyoistatistik bu konulardan birisidir. Çünkü özellikle biyoistatistiği halk sağlığı biliminin yakından ilgilendiği ve kullandığı
bir alan olmakla birlikte tıpkı, çevre mühendisliği, mikrobiyoloji, antropoloji, hukuk gibi ayrı ve bağımsız bir bilim dalı olarak
kabul ediyorum.
Ülkemizde, halk sağlığı biliminin ve uzmanlığının öneminin gerektiği kadar farkında olunduğu söylenemez. Oysa batı
ülkelerinde ve uluslararası kuruluşlarda en çok aranılan uzmanlar halk sağlığı uzmanlarıdır. Bu durumun giderek düzeldiğini
görmek sevindirici bir gelişmedir. COVID-19 pandemi kontrolünde halk sağlığı uzmanlarının önemli görevler almaları buna
örnektir. Ancak halk sağlığı bilimine gönül verenlere bu alanın tanıtılması ve güçlendirilmesi konularında hala önemli görevler düşmektedir. Bu kitabı sunmakla, bu konuda bana düşen sorumluluğumu bir ölçüde yerine getirdiğime inanıyorum.
Halk sağlığı, özellikle sağlık yönetimi çok dinamiktir, sürekli gelişim ve değişim içindedir. Benim 50 yılı aşkın meslek
yaşamım içinde Sağlık Bakanlığının adı 3 kez, örgüt şeması en az 10 kez değişti. Hükümet tabipliği önce sağlık ocağı tabipliğine, sonra aile hekimliğine dönüştü; Hıfzıssıhha Dairesi Başkanlığı, önce Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü, daha sonra Temel
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı ve sonunda Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü oldu. Sağlıkla ilgili mevzuat değişikliklerini izlemek neredeyse olanaksız. Bu değişimin son bulduğu da söylenemez. Belki, bu satırları
okuduğunuz dönemde daha farklı bir örgüt ve hizmet modeline geçilmiş olabilir. O nedenle, bu kitapta okuduklarınızı değerlendirirken son değişiklikleri de araştırmayı ihmal etmeyiniz; karar verirken son genelgelere ve uygulamalara da başvurunuz.
Bilmelisiniz ki, kitaplar yazıldıkları tarihte eskimeye başlarlar.
Bu kitabın özellikle halk sağlığı alanındaki genç meslektaşlarıma yol gösterici ve ufuk açıcı olması, ülkemizde halk sağlığı hizmetlerinin uygulanmasına ve gelişmesine katkı yapması en içten dileğimdir.
Prof. Dr. Zafer ÖZTEK
Maltepe – İstanbul
30 Ağustos 2020
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SAĞLIK ve
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HALK SAĞLIĞI Kuramlar ve Uygulamalar

Sağlık ve Hastalık
Sağlık her şey değildir, ama sağlık olmadan her şey bir hiçtir.
Arthur Schopenhauer

Sağlıklı Olma Kavramı

nokta, kişinin yalnızca biyolojik olarak sağlam değil, mutlu,
müreffeh ve toplum içinde saygın bir konumu olduğu ölçüde
sağlıklı olarak kabul edilmesi gerektiğidir.

Sağlık ve hastalık kavramları sağlıkçılar ve toplumdaki
diğer kişiler tarafından çoğu zaman farklı biçimlerde anlaşılır. Neyin sağlıklı ve normal olduğu kültürlere göre farklılık
gösterir. Kişilere göre sağlık, genellikle hastalığın olmayışı
olarak tanımlanır. Bazıları, kendilerini çok rahatsız etmeyen
yakınmalarını hastalık olarak değerlendirmezler; çok yaygın
olarak görülen bağırsak paraziti, ishal gibi durumları hastalık olarak kabul etmezler. Oysa sağlıkçılara göre en basit
yakınma ya da normalden sapma durumu hastalıktır. Halkın
eğitim düzeyi düştükçe ve halkla sağlıkçılar arasındaki kültür
farkı arttıkça, bu gruplar arasındaki anlayış farklılığı da artar.

DSÖ’ nün sağlık tanımı birçok uzman tarafından erişilmesi mümkün olmadığı ve sağlığı eksik tanımladığı için
eleştirilmektedir. Bu uzmanlar sağlığın yaşamın bir hedefi
gibi kabul edilmemesini, kişilerin günlük yaşamları ile ilişkilendirilmesi gerektiğini savunmaktadırlar. Uzmanlara göre
sağlık önce kişilerin yaşamla ilgili amaçlarını belirlemeleri,
daha sonra bu amaçlara varmak için kendi özelliklerini ve bulundukları çevresel faktörleri kullanmalarıdır. Bu yaklaşım,
“sosyo-ekolojik” tanım olarak da ifade edilebilir. Bu yaklaşımdaki önemli husus, sağlığın yalnızca geleneksel anlamdaki sağlık sektörünü değil, birçok sektörü içine almasıdır

René DuBos sağlığı, “işlevsel olma yeteneği” olarak tanımlamaktadır. Yani, kişi toplumsal işlevlerini yerine getirebiliyorsa ve istediği şeyi yapabiliyorsa sağlıklıdır. Bu yaklaşım, kişinin hiçbir sağlık sorunu olmadığı anlamına gelmez.

Kişilerin sağlıklarına genel anlamda önem ve değer
verdikleri düşüncesi yanlıştır. Barınma, güvende olma ve
zevk alma güdüleri sağlığı koruma güdüsünden daha kuvvetlidir. Öte yandan, sağlık hizmetlerindeki çağdaş yaklaşımlardan biri de herkesin kendi sağlığından sorumlu
olması (self-responsibility) gerektiğidir. Yani, herkes, sağlığının önemini kavramış olmalı ve onu korumak için çaba
göstermelidir. Ancak, kişilerin böyle davranmaları onların
eğitim ve sosyal düzeyleri ile yakından ilişkilidir. Yapılması gereken şey, kişilerde bu bilinci yaratmak için onları eğitmeye devam etmektir. Bu görev, bütün sağlık çalışanlarının
sorumluluğudur.

Çağımızda sağlık kavramı geniş bir görüşle tanımlanır.
Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) anayasasında, “sağlık yalnızca hastalık ya da sakatlığın olmayışı değil, bedence, ruhça
ve sosyal yönden tam iyilik durumudur” denilmektedir. Bu
tanımda, bedence ve ruhça tam iyilik durumunu anlamak kolaydır. Ancak, sosyal yönden iyilik durumu ve bunun sağlıkla
olan ilişkisi üzerinde durmak gerekir. Sağlıklı ya da hasta
olma durumları kişinin sosyal ve ekonomik durumu ile yakından ilgilidir. Birçok hastalığın temel nedenleri arasında
bozuk bir çevrede yaşamak, yanlış inanışlar, eğitim yetersizliği, ekonomik yetersizlikler sonucu iyi beslenememe, sağlık
hizmetlerinden yeterince yararlanamama gibi sosyal faktörler
sayılabilir. Bu olumsuz faktörlerle ilgilenmek ve onların kişilerin ve toplumun sağlığı üzerine yapabileceği etkileri ortadan kaldırmaya çalışmak ta, her sağlık çalışanının görevleri
arasında kabul edilmelidir. Yukarıdaki tanımda saklı olan asıl

Kişiler genellikle, hasta oldukları ya da ölümden korktukları zamanlarda sağlıklarının değerini anlar, durumları düzeldiğinde çoğu zaman bunu unuturlar. Kanuni Sultan Süleyman bu gerçeği ünlü şiirinde çok güzel ifade eder:
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Halk içinde mu’teber bir nesne yok devlet gibi
Olmaya devlet cihânda bir nefes sıhhat gibi

Büyük padişah, sağlık içinde bir nefes almanın, padişah
olup devletin bütün nimetlerine sahip olmaktan daha değerli
olduğunu söylüyor. Ama bunu söylediğinde Zigatvar Kalesi
önlerindeki savaş çadırında gut ağrıları çekmektedir. Dayanılmaz ağrılar içinde iken sağlığın değerini anlamıştır. O sırada ölümün yaklaştığı duyguları içindedir ve dünyada kişiler
arasındaki çekişmelerin gereksiz olduğunu, birlik olmak ve
ölümden sonraki yaşamı düşünerek ibadet etmek gerektiğini
söylemektedir. Nitekim ünlü padişah bu şiirini yazdıktan bir
süre sonra Zigetvar önlerinde yaşamını yitirmiştir

Ko bu ayş u işreti çün kim fenâdur âkibet
Yâr-ı baki ister isen olmaya tâat gibi
Olsa kumlar sağışınca ömrüne hadd ü aded
Gelmeye bu şîşe-i çarh içre bir sâat gibi
Saltanat didükleri ancak cihân gavgâsıdur
Olmaya baht u saâdet âlem-i dünyada vahdet gibi

Trabzonlu kadın divan şairlerimizden Zübeyde Fitnat
Hanım da bir şiirinde benzer şekilde sağlığın değerinin ne
zaman anlaşıldığını çok veciz şekilde anlatıyor:

Ger huzûr itmek dilesen ey Muhibbî fâriğ ol
Varmıdur vahdet makâmı gûşe-i uzlet gibi

Bilmezdik zevk-i visalin, çekmeyince firkatin,
Olmayınca hasta, kadrin bilmez âdem sıhhatin

Herkese günaydınlar…..

Çiçek görürsen kokla, köpek görürsen okşa, çocuk görürsen
yanağından makas al..
Sonra, şöyle bir düşün, kimler sana yol açtı, sen çok darda
iken kimler seni ferahlattı, hani kapını kimsenin çalmadığı
günlerde kimler kapını tıklattı?
Ne kadar uzun zamandır aramadın onları değil mi?
Hadi hemen uğrayabilirsen uğra, arayabilirsen ara
Hatırlarını sor, öyle laf olsun diye değil, kucaklar gibi sor
Bu sadece onların değil, senin de yüreğini ısıtacak, yüzünde
güller açtıracak
Günün güzeldi değil mi? Akşamın da güzel olsun
Yemeğin ne olursa olsun, masanda illaki kumaş örtü olsun
Saklama tabakları, bardakları misafire
Sizden ala misafir mi var bu dünyada
Ailecek kurulun sofraya, öyle acele acele değil, vazife yapar
gibi hiç değil,
Şöyle keyife keyif katar gibi, lezzete lezzet katar gibi, eksik
bıraktıklarını tamamlar gibi tadına var akşamının
Gece evinde, dostların olsun
Sohbet mezen, kahkahan içkin olsun
Arkadaşım, hayat bu daha ne olsun?

Öyle sabah uyanır uyanmaz yataktan fırlama
Yarım saat erkene kurulsun saatin
Kedi gibi gerin, ohh ne güzel yine uyandım diye sevin
Pencereni aç, yağmur da olsa, fırtına da olsa nefes al derin
derin
Yüzüne su çarpma, adamakıllı yıka yüzünü serin serin
Geceden hazır olsun, yarın ne giyeceğin
Ona harcayacağın vakitte bir dilim ekmek kızart
Çek kızarmış ekmek kokusunu içine
Bak güzelim kahvaltının keyfine
Ayakkabıların boyalı olsun, kokun mis,
Önce sana güzel gelsin aynadaki siluetin
Çık evinden neşeyle, karşına ilk çıkana gülümse, aydınlık
bir gün dile
Sonra koş git işine, dünden, önceki günden,
Hatta daha da eskiden yarım ne kadar işin varsa hepsini
tamamla,
Ohhh şöyle bir hafifle
Bir güzel kahve ısmarla kendine, seni mutlu eden sesi
duymak için alo de
Hiç işin olmasa da öğle üzeri dışarı çık!
Yağmur varsa ıslan, güneş varsa ısın, hatta üşü hava soğuksa
Yürü, yürürken sağa sola bak, öylesine değil, görerek bak

Ama en önce ve illa ki sağlık olsun!
Can Yücel
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olduğunun daha önemli olduğu görüşü kabul edildi. O nedenle “hastalık yoktur, hasta vardır” anlayışı yaygınlaştı.
Hekimliğin klinik dönemi olarak nitelendirilen bu dönem
1950’lere kadar sürdü.

Hekimlik Dönemleri
Sağlık sorunlarını çözme ve hastalıkların tedavisi çabalarının insanlık tarihi kadar eski olduğu açıktır. Kuskusuz, bu
çabalar sağlık sorunların nedenleri anlaşıldıkça, hastalıklara
doğru tanı konulabildiği ölçüde ve teknolojik gelişmelere paralel olarak başarılı olmuştur.

İkinci Dünya Savaşından sonra, hastalıkların ortaya
çıkmasında, yaşanılan çevrenin, kültürel alışkanlıkların,
sosyal ve ekonomik etmenlerin de rol oynadığı ve hastalıkların kontrolünde bu etmenlerin de kontrol edilmesinin önemli
olduğu anlaşıldı. Bu dönem, hekimliğin halk sağlığı dönemi
olarak tanımlanmaktadır. Halk sağlığının bir bilim dalı ve bir
uzmanlık alanı olarak gelişmesi de bu döneme rastlamaktadır.

İlkel insanlar hastalıkların her bir bulgusunu ayrı hastalıklar olarak tanımlamıştır. Onlara göre karın ağrısı bir hastalıktı, deri döküntüsü bir hastalıktı, öksürük bir hastalıktı. Hekimliğin bulgusal (semptomatik) dönemi olarak adlandırılan
bu dönem 19uncu yüzyılın sonlarına dek sürmüştür.

Kaynaklar

• Dubos R. Mirage of health. New York: Harper & Row, 1959.
• Dünya Sağlık Örgütü Anayasası
• Eren N. Çağlar Boyunca Sağlık Toplum ve İnsan, Sömgür Yayıncılık, 1995.
• http//ahmetsaltık.net/arsiv/2012/05/Saglik_Sosyolojisine_Riris.
pdf
• Öztek,Z. Halk Sağlığı Bakışıyla Sağlık Hizmetleri – Kavramlar,
İlkeler, Politikalar, Maltepe Üniversitesi Yayını, İstanbul, 2019.

Bazı belirtilerin ve yakınmaların aynı hastalığın belirtileri olduğunun anlaşılması çok eski değildir. Bazı belirtilerin
bir arada görüldüğünde belli bir hastalığa işaret ettiği görüşünün ilk örneklerinden birisi 860 yılında Faslı hekim Razi’nin
kızamığı tanımlamasıdır. Ancak, kızamığı tam olarak 17.
yüzyılın ikinci yarısında Sydenham tanımlamıştır. Bundan
yaklaşık yüzyıl sonra 18. yüzyıldan itibaren de kızamık salgınları tanınmaya başlamıştır. Ama kızamığın nedeni ancak
1911’de Anderson ve Goldbergen, kızamığı insanlardan maymunlara nakledip nedeninin bir virüs olduğunu kanıtlamasına
kadar gecikmiştir. Görüldüğü gibi, hastalıkların anlaşılması
ve kontrolü ile ilgili çabalar çok uzun zaman alan bir süreçtir.
Kuduz hastalığının nedeninin bir mikroorganizma olduğunun anlaşılmasından sonra, her hastalığa neden olan ayrı
bir mikroorganizma olduğu düşünülmeye başlandı; bulgulardan çok hastalığa neden olan mikroorganizmalara önem verilir oldu. Hekimler sağlık sorunlarına “hasta yok, hastalık
vardır” açısıyla yaklaşmaya başladıkları bu dönem, hekimliğin laboratuvar dönemi olarak tanımlanmaktadır.
Zamanla, aynı mikroorganizmanın farklı kişilerde farklı
klinik belirtilere neden olduğu gözlendi. Kişilerin hastalıklara karşı dirençlerinin farklı olduğu, bu durumun hastalığın
seyrini hafiflettiği ya da ağırlaştırdığı anlaşıldı. Böylece,
hastalığın teşhisinde ve tedavisinde o hastalığın ne olduğundan çok hastanın kim olduğu ve bireysel özelliklerinin ne
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Halk Sağlığı Kavramı
Benim özlemim, sağlığın bir lütuf değil, bir insan hakkı olarak görülmesidir.
Kofi Annan, BM Eski Genel Sekreteri
on yıl sonra, 1858’te çıkarılan
yeni bir halk sağlığı yasası ile
“Halk Sağlığı Kurulu” oluşturuldu; Kurul halk sağlığı alanında
araştırma, salgın kontrolü gibi
çalışmalar yaptı. İngiltere’de bu
gelişmeler olurken aynı yıllarda
Almanya’da bir patoloji ve antropoloji uzmanı olan Rudolf Virchow bir tifüs salgınını incelemek
üzere görevlendirilmişti. Virchow
yazdığı raporda salgının altında
Rudolf Virchow
yoksulluk ve açlık gibi nedenlerin
yattığını ve yalnızca tıbbi değil sosyal önlemlerin de alınması
gerektiğini önerdi. Zaten, Virchow daha sosyal tıp üzerine
yazdığı önceki bir makalesinde sosyal ve ekonomik faktörlerin önemini belirtmiş ve hükümetlerin vatandaşlarının sağlığını korumakla görevli olduğunu ve bu alanda önlemler alması gerektiğini dile getirmişti.

Tarihsel Açıdan Halk Sağlığı
Sağlık hizmetlerinin hastalara verilen tıbbi hizmetlerden
çok daha geniş bir kavram olduğunun ne yazık ki, ne sağlık
çalışanları ve yöneticileri ne de toplum tarafından net ve aynı
şekilde anlaşıldığı söylenemez. Bunun temel nedeni, sağlık
hizmetlerine halâ dar ve geleneksel biyo-medikal anlayışla
yaklaşılması olabilir. Oysa hastalıkların nedenlerinin yalnızca biyolojik değil, fiziksel ve sosyal etmenler olduğu, sağlık
hizmetlerinin asıl hedefinin kişilerin hastalıklardan korunmaları ve toplumun sağlık düzeyinin geliştirilmesi olduğu ve bu
işlerin yalnızca sağlıkçıların değil devletin işi olması gerektiği 1800’lü yıllardan buyana bilinmektedir.
Halk sağlığı felsefesi olarak tanımlanan anlayışın temelini oluşturan bu görüşler 1800’lü yıllarda bilimsel raporlarda ve makalelerde yayınlanmaya başlandı. İngiltere’de 1842
yılında Edwin Chadwick adlı sosyal reformcu “İngiltere’de
çalışan nüfusun sanitasyon koşulları üzerine genel rapor”
adlı bir belge yayınladı. Raporda hastalıkların çoğunun çevre
kirliliğinden ve sanitasyon eksikliğinden kaynaklandığı ve
yoksulluğa neden olduğu savunuldu. Bu raporun ışığı altında
İngiltere’de 1848 yılında tarihteki ilk “Halk Sağlığı Yasası”
çıkartıldı. Bu yasayla halk sağlığının bir devlet sorumluluğu
olduğu ve çevresel düzenlemelerin yerel sağlık otoritelerinin
sorumluluğu olduğu kabul edildi. Chadwick tarafından kaleme alınan rapor diğer Avrupa
ülkelerini ve ABD’yi etkiledi ve
dünyada bir halk sağlığı reformunun başlamasına yol açtı.
Sir Edwin Chadwick

Halk sağlığı kavramının gelişmesinde Virchow’un yanında da çalışmış olan ve sosyal tıp kavramını benimseyen
Alfred Grothjan’ın da önemli
katkıları olmuştur. Grothjan
1923 yılında yayınlanan “Sosyal Hijyen Sözlüğü” isimli kitabıyla hastalıkların oluşmasında
sosyal etmenlerin önemini ortaya koydu ve sosyal hekimliğin
tanımını yaparak, halk sağlığı
hizmetlerinin bütün toplumun
gereksinimi ve hakkı olduğu,
bu hizmetlerin kamu tarafından
herkese sağlanması gerektiği
görüşünü dile getirdi.
Alfred Grothjan

İlk kanunun çıkmasından
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Bu gelişmelerin olduğu 20. yüzyılın ilk yarısında halk
sağlığı biliminin temelleri üniversite programlarında yer almaya başladı. Halk sağlığının çeşitli tanımları yapıldı. Bu
arada ABD’de bir bakteriyolog olan Dr. Winslow 1923 yılında halk sağlığının günümüzde de geçerliliğini koruyan tanımını yaptı:

Halk Sağlığının Diğer Bazı Tanımları
Halk sağlığı, toplumun sağlığını tıp, biyoloji, kimya ve
mühendislik bilimini sistematik biçimde, uygun koşul ve kuruluşları oluşturarak uygulayıp, kişilerin ve toplulukların sağlıklarını korumak ve geliştirmektir. (George W. Fuller)

“Halk sağlığı, organize edilmiş toplum çalışmaları sonunda çevre sağlık koşullarını düzelterek, bireylere sağlık
bilgisi vererek, bulaşıcı hastalıkları önleyerek, hastalıkların
erken tanı ve tedavisini sağlayarak, sağlık örgütleri kurarak,
toplumsal çalışmaları her bireyin sağlığını sürdürecek bir
yaşam düzeyini sağlayacak biçimde geliştirerek hastalıklardan korunmayı, yaşamın uzatılmasını, beden ve ruh sağlığı
ile çalışma gücünün arttırılmasını sağlayan bir bilim ve sanattır.”
Dünya savaşlarını izleyen yıllarda Dünya Sağlık Örgütü ve diğer
uluslararası kuruluşlar tarafından
yapılan toplantılarda ve yayınlanan
raporlarda halk sağlığı kavramı bütün boyutları ile ve ayrıntılı olarak
ele alındı ve bütün dünyada kabul
gören bir kavram olarak yerleşti. Bu
çabalar arasında 1978 yılında DSÖ
ve UNICEF’in ortak çabaları ile yayınlanan Temel Sağlık Hizmetleri
(TSH) Bildirgesini özellikle vurgulamak gerekir. Sonuç olarak günüCharles-Edward Amory
müzde yaygın olarak kabul gören
Winslow
halk sağlığı görüşüne erişildi.
Günümüzde halk sağlığı kavramı Donald Acheson tarafından 1988
yılında yapılan kısa, ama kapsayıcı tanımıyla şöyle kabul ediliyor:
“Halk sağlığı, toplumun örgütlenmiş çabaları ile hastalıklardan korunmayı, yaşamı uzatmayı ve sağlığı geliştirmeyi amaçlayan bilim ve
sanattır.”

Halk sağlığı, hastalıkları elimine etmek, sağlık ve iyilik
hali standartlarını yükseltmek ve yaşam süresini uzatmak için
toplumun örgütlü biçimdeki uygulamalarıdır. (E.L. Bishop)
Halk sağlığı, tıp bilgilerini uygulayarak toplumların sağlık durumlarını korumayı ve yükseltmeyi amaçlayan bir tıp
uzmanlık dalıdır. (H.S. Cumming)
Halk sağlığı, insanoğlunun bilinçli bir şekilde fiziksel ve
ruhsal olarak çevresi ile uyumlu olmasını amaçlayan bilim ve
sanattır. (H.W. Hill)
“Halk sağlığı, bireyin sağlığından çok, bütün toplumun
sağlığı ile ilgilenir. Halk sağlığının özellikleri; sağlığı geliştirme, hastalıkları ve sakatlıkları önleme, epidemiyolojik verilerin toplanması ve kullanımı, toplumsal sürveyans ve diğer
nicel değerlendirme biçimleri, sağlığın belirleyicilerinin çok
boyutlu doğasının anlaşılması ve etkili müdahaleleri geliştirmede – biyolojik, davranışsal, toplumsal ve çevresel – birçok
etmenin karmaşık etkileşimleri üzerinde durmayı kapsar.”
(Childres – 2002)

Halk Sağlığı Görüşü
Halk sağlığı görüşü denildiğinde, sağlık alanında görev
yapan bütün çalışanlar tarafından bilinmesi ve uyulması gereken bazı ilkeler anlaşılır. Bu ilkelerin başlıcaları şunlardır:
• Sağlık hizmetlerinde hakçalık (eşitlik / equity) esastır:
Sağlık, doğuştan kazanılmış bir insan hakkıdır. O nedenle,
ırk, dil, din, cinsiyet, yerleşim yeri ve sosyal durum gözetilmeden herkes sağlık hizmetlerine erişebilme ve hizmetlerden
yararlanma konusunda eşit şansa sahip olmalıdır. Sağlık hizmeti alması gereken herkes bu hizmeti yeterince almalıdır.

Sir Donald Acheson
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Toplumdaki kişilerden bazıları sağlık yönünden daha fazla
risk altındadırlar ve daha sık hastalanıp, sağlık hizmetlerine
daha fazla gereksinim duyarlar. O nedenle, risk altındaki kişilerin sağlık hizmetlerini daha fazla kullanmaları doğaldır. Bu
yaklaşım “herkese biraz, gereksinmesi olana daha fazla sağlık
hizmeti” biçiminde ifade edilmektedir.

karşın hastalanabilirler. İşte o zaman, hekimin ikinci görevi hastaları tedavi ve rehabilite etmektir. Toplumda görülen
hastalıkların ve kazaların pek çoğu, aslında, korunulabilir
olaylardır. Bu hastalıkların toplumda görülüyor olması, sağlık
hizmetlerinin başarısızlığı olarak algılanmalıdır.
Bir gram koruma, bir kilo tedaviden iyidir.
(An ounce of prevention is better than a pound of treatment.)
İngiliz özdeyişi

• Sağlık hizmetleri bir kamu hizmetidir: Sağlık bir insan
hakkı olduğuna göre bu hakkın sağlanması devletin güvencesi arasındadır ve tıpkı adalet, güvenlik, eğitim hizmetleri gibi
bir kamu hizmeti anlayışıyla verilmelidir. Mülkün (devletin)
temeli yalnızca adalet değildir. Güvenlik, eğitim ve sağlık ta
mülkün temelidir.

• En çok görülen, sakat bırakan ve öldüren hastalık”
önemli hastalık” tır: Toplumun sağlık düzeyini yükseltmek
için yapılacak planlarda önemli hastalıklara öncelik verilmelidir. Bir başka deyişle, kaynakların harcanmasında ve hizmetin sunulmasında, söz konusu toplumda en sık görülen, en
çok ölüme ve sakatlığa yol açan durumlara öncelik verilmesi,
toplumun sağlık düzeyinin iyileşmesinde temel stratejidir.

• Kişi çevresi ile bütündür: Kişiler, fiziksel, biyolojik ve
sosyal çevrelerinden etkilenirler ve bu çevreden ayrı olarak
ele alınamazlar. Sağlık hizmetinin her kademesinde, hizmet
verilen kişinin (sağlam ya da hasta) içinde yaşadığı çevre öğrenilmeli ve hizmette dikkate alınmalıdır. Örneğin, bağırsak
paraziti olan bir kişiyi ilaçla tedavi etmek yetmez. Çünkü o
kişinin kullandığı tuvalet ve besin maddeleri sağlıklı duruma
getirilmezse, tedavi sonucunda parazitler yok olsa bile, fiziksel çevre faktörleri bozuk olduğundan kişide yeniden parazit
oluşacaktır.

• Hastalıkların nedenleri biyolojik, fizik ve sosyal nedenlerdir: Hastalıklar tek nedenli değildir. Örneğin, tüberküloz hastalığının etkeni bir basildir. Ancak, basille karşılaşan
her kişi hasta olmaz. Hasta olan kişiler, genellikle fakir, beslenmesi yetersiz, barınma koşulları kötü, kalabalık ailelerde
yaşayan ve eğitim düzeyleri düşük olanlardır. O nedenle, tüberküloz savaşında, yalnızca tıbbi yaklaşımlar yeterli olamaz;
bunların yanısıra sosyal faktörlerin iyileştirilmesi de gerekir.

• Yaşam, doğum öncesinden ölüme kadar bütündür:
Rahim içi yaşamdan başlayarak, yaşamın her dönemi, sonraki
dönemlerde kişinin sağlığını olumlu ya da olumsuz etkiler. O
nedenle, sağlık personeli, hizmet verdiği kişinin önceki yaşamında karşılaştığı olayları ve kendisine yapılacak müdahalelerin onun bundan sonraki yaşamını nasıl etkileyebileceğini
göz önünde bulundurmak zorundadır. Örneğin, bebeklik
dönemindeki beslenme alışkanlıkları, kişinin sonraki yaşam
dönemlerinde hipertansiyon, şişmanlık gibi sorunlarla karşılaşmasına zemin hazırlayabilir.

• Kişinin hastalığı, aynı zamanda ailenin sorunudur:
Aile bireylerinden birisinin hastalığı, ailenin düzenini, huzurunu, ekonomik ve sosyal durumunu olumsuz etkiler. O nedenle, yalnızca hasta olan ile ilgilenmek yetmez, o kişiyi tedavi
ederken ailenin bütününü ele almak gerekir. Örneğin, ailede
şeker hastası olan bir çocuğun bulunması durumunda, o evde
pişen yemeklerden öğün saatlerine, yolculuk planlarından eğlence planlarına kadar bütün düzen değişir. Hastalık, ailenin
ekonomik durumunu da bozar. Bu nedenle, hekimin yalnızda
şeker hastası olan kişinin tedavisini planlaması yetmez, bütün
aile ile görüşmesi, onları hastanın bakımı, ortaya çıkabilecek
sorunlar karşısında ne gibi önlemler alması gerektiği gibi konularda eğitmesi ve psikolojik destek vermesi gerekir.

• Koruma tedaviden üstündür: Sağlık hizmetlerinin birinci amacı ve sağlık personelinin temel sorumluluğu, kişilerin sağlıklı yaşamaya devam etmelerini sağlamak ve hasta
olmamaları için çalışmaktır. Ancak, herkesi her hastalıktan
korumak olanaksızdır. İnsanlar, bütün koruyucu önlemlere

• Kişinin hastalığı aynı zamanda toplumun sorunudur: Bir kişinin hastalığı çevresindeki kişileri de olumsuz
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• Sağlık hizmetleri çok sektörlüdür: Sağlık hizmetleri
yalnızca “sağlık sektörü” (Sağlık Bakanlığı) tarafından verilemeyecek kadar geniş boyutludur. Örneğin, öğretmenlerin,
din görevlilerinin, köy muhtarlarının, belediye yetkililerinin,
veterinerlerin, tarım uzmanlarının, kaymakamların, apartman yöneticilerinin ve daha birçok kişinin sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde az ya da çok sorumluluğu ve yetkileri
vardır. O nedenle, sağlık hizmetlerinin sunulmasında sağlık,
eğitim, tarım, iç işleri, diyanet işleri, yerel yönetimler, finans
kuruluşları, ulaştırma, sanayi gibi sektörlerin eşgüdüm içinde
hareket etmeleri kaçınılmazdır.

etkileyebilir. O nedenle, bir kişinin tedavisini yapmaması ya
da kendisini hastalıklardan korumaması yalnızca o kişinin
sorunu olarak kabul edilip geçiştirilemez. Örneğin, bazı aileler çocuklarını poliomiyelit hastalığına karşı aşılatmazlarsa,
o toplumda poliomiyelit hastalığı kontrol altına alınamaz.
O nedenle, o ailelerin çocuklarını aşılatmalarını sağlamak
toplumun sorumluluğudur. Aynı şekilde, verem, AİDS, sıtma, frengi gibi bulaşıcı hastalıkları olan kişiler tedavilerini
yaptırmaz ya da aksatırlarsa, toplumdaki sağlam bireyler de
tehlike altına girerler. Bir toplumda hasta olanların çokluğu
toplumsal kalkınmayı, refahı, üretkenliği de etkiler; tedavi giderlerinin artmasına, üretim gelirlerinin düşmesine yol açar.
Yani, hastalar toplumun tamamını etkilerler; bu nedenle toplum hastalara kayıtsız kalamaz. Bir toplumun sağlık düzeyini
yükseltebilmek için, aynı toplumda yaşayan kişiler müşterek
sorumluluk ve dayanışma duygusu içinde birbirlerini desteklemelidirler.

• Halkın sağlık hizmetlerine katılımı esastır: Sağlık
hizmetlerinin planlanmasında ve sunulmasında, hizmeti verenler kadar hizmeti alanların (halkın) da dikkate alınması
gerekir. Eğer, halk hizmetleri benimsemez ve tatmin olmazsa,
hizmetlerde başarıya ulaşılamaz. O nedenle, sağlık hizmetlerinin planlanması ve sunulmasında halk ile işbirliği yapmak,
onların katılımını sağlamak gerekir.

• Herkes kendi sağlığından sorumludur: Kişiler kendi
sağlıklarının değerini bilmeli ve onu korumaya çalışmalıdırlar. Böyle olmazsa, sağlık hizmetlerinin sunumu zorlaşır
ve başarılı olunamaz. Örneğin, kişiler aşılanmanın önemini
kavramış olurlarsa, aşılanma talebi ile sağlık kuruluşlarına
kendiliklerinden gelirler ve bu hizmet kolaylıkla verilir. Aksi
durumda, sağlık personelinin aşılanmamış kişileri bulması ve
evlerine giderek onları aşılaması gerekir ki, bu uygulama bağışıklama hizmetlerini aksatır ve bulaşıcı hastalıklar kontrol
altına alınamaz.

• Sağlık ve toplum kalkınması arasında karşılıklı
ilişki vardır: Ekonomik kalkınma ile sağlık düzeyi arasında
iki yönlü bir ilişki vardır. Kalkınmışlık toplumun sağlık düzeyinin yükselmesine yol açacağı gibi, sağlıklı bir toplum da
kalkınmaya olumlu etki yapar. Bir ülkenin sağlıklı oluşu önce
halkının sağlıklı oluşuna bağlıdır. O nedenle sağlık için yapılan yatırımlar ekonomik yatırımlar olarak kabul edilmeli ve
öncelik verilmelidir.

• Sağlık hizmeti bir ekip işidir: Hiçbir meslek üyesi (hekim dahil) sağlık hizmetlerini tek başına veremez. Çünkü bu
hizmetler çok boyutludur, yoğundur, karmaşıktır, sürekli olmalıdır ve giderek daha da teknik uzmanlık gerektirmektedir.
Ekip üyelerinin her biri kendi işlerini uygun şekilde yaptıkları
zaman sağlık hizmetinin bütünü ortaya çıkar. Üyelerden biri
ya da bazıları işlerini düzgün yapmazlarsa, diğerleri düzgün
yapsa bile sonuç başarısız olabilir. O nedenle, sağlık ekibinin
her üyesi önemlidir ve değerlidir. Ekip, bilgileri, becerileri,
yetkileri ve sorumlulukları yönünden, birbirlerini tamamlayarak, aynı amaç için bir arada çalışan değişik meslek üyeleridir.

Kralın en büyük hazinesi halkıdır.
Johann Peter Frank, 19. yy
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• Koşullara Uygunluk: Ülkeler ve bir ülkenin bölgeleri arasında fiziksel, kültürel ve kaynaklar yönünden farklılıklar
olabilir. Sağlık hizmetlerinin planlanıp sunuluşunda temel
ilke, o yerdeki koşullara uygun modelleri ve teknolojiyi seçip
kullanmaktır. Bir ülkede başarı ile uygulanan bir model
başka bir ülkenin koşullarına uymayabilir.

doğrultusunda uygulamalıdır. Bu yüzden, bütün sağlıkçılar
birer “halk sağlığı uygulayıcısı” (public health practitoner)
olarak kabul edilir. Tıp fakültelerinde bu ilkeleri öğretmek,
halk sağlığı anabilim dallarının görevidir. Diğer fakülte ve
okullarda da benzer birimler olmalıdır.
Halk sağlığının yeşerdiği dönemlerde ABD’de özellikle
tıp fakültelerinde bu konuya çok önem verildi. Bu girişimin
başını Kentucky Üniversitesi öğretim üyelerinden Kurt W.
Deuschle çekti. Deuschle, mesleğinin başlarında, 1952 yılında tüberküloz programında çalışırken bu hastalığın kontrolünde modern tıp ile yerel uygulamaların birbirini tamamlayarak uygulanmasının ve toplum gönüllülerinin ve hekimdışı
personelin kullanılmasının önemini gözledi. Bundan iki yıl
sonra araştırma, hizmet ve geri kalmış yörelerde eğitim çalışmalarını içeren Navajo – Cornell Sağlık Projesi sorumlusu
olduğunda düşüncelerini uygulama fırsatını yakaladı. Ama
asıl fırsatı 1960 yılında Kentucky Üniversitesi’nde “Toplum
Hekimliği” (Community Medicine) bölümünü kurduğunda ve
tıp fakültesi programında ilgili dersleri vermeye başladığında
elde etti. Deuschle, ihmal edilmiş, yoksul ve kırsal bölgelerde, özellikle Kızılderili bölgelerinde hizmet veren hekimlerin
toplumun kültürünü iyi tanımalarının önemini ve ona göre
davranmaları gerektiğini savunuyordu. Eğitim programına
toplumun sorunlarını anlayabilmek için epidemiyoloji konularını ekledi ve kültürler arası çalışmalar için burslar düzenledi. Daha sonra atandığı New York Mount Sinai Hastanesinde
de siyah Amarikalıların yoğun olarak yaşadığı Doğu Harlem
bölgesinde bir “toplum hekimliği” projesi başlattı. Deuschle,
benzer programların Nijerya,
Çin, Vietnam ve Türkiye’de de
başlaması konusunda liderlik
yaptı.

• Sağlık evrensel bir konudur: Ulusların sağlık sorunları
farklı olabilir. Ancak sağlık, dünya üzerinde yaşayan herkesi
ilgilendiren ortak (evrensel) bir konudur. O nedenle ülkeler
arası işbirliği kaçınılmazdır.
• Ülkenin kendine yeterliği: Sağlık bir evrensel konu olmakla
birlikte her ülke hizmetlerin sunulması için gerekli aşı, ilaç, araç-gereç,
insangücü gibi alt yapı ve lojistik açısından kendine yeterli olmalıdır.
• Sağlık hizmetlerinde entegrasyon esastır: Koruyucu ve
tedavi edici sağlık hizmetleri birbirlerinden kesin olarak
ayrılamazlar. O nedenle, bu hizmetlerin bir arada verilmesi
esastır. Örneğin, mamografi ile meme kanserinin erken tanısı, aile planlaması, sağlık eğitimi, beslenmenin düzeltilmesi,
ilaçla koruma gibi hizmetler koruyucu hizmetlerdir ve sağlık
hizmetlerinin verildiği her kuruluşta ve sağlık personeli ile
kişilerin karşılaştığı her ortamda verilebilirler.
• Kademeli hizmet sistemi: Sağlık hizmetlerinde kademeli
örgütlenme esastır. Hizmet gereksinmesi olanlar önce kendilerine en yakın yerde kurulmuş olan ve entegre hizmet veren
birinci basamak sağlık kuruluşuna başvurmalı, bu kademedeki olanakları aşan durumlarda kişi sırasıyla ikinci ve üçüncü
basamaktaki kuruluşlara yönlendirilmelidir.
• Kanıta dayalı karar ve yönetim: Sağlık hizmetlerinin toplumun gereksinmelerine uygun ve gerçekçi olabilmesi için
bütün kararlar, planlar ve programlar epidemiyolojik yöntemlerle toplanan veri ve kanıtlara dayanmalı ve sonuçlar
aynı şekilde değerlendirilmelidir.

Deuschle, 1960 yılında toplum
hekimliğini şöyle tanımlamıştı:

Yukarıda belirtilen ilkeler sağlık hizmetlerinin hangi kademesinde çalışırsa çalışsın bütün sağlıkçıların bilmesi ve
uygulaması gereken ilkelerdir. O nedenle, bu ilkeler sağlık
personeli eğitimi yapan bütün okulların eğitim programlarında yer almalıdır. Yani, hekim, eczacı, ebe, hemşire, diyetisyen, fizyoterapist, teknisyen gibi bütün sağlıkçılar bu bilgilerle donatılmış olarak mezun olmalı, mesleklerini bu ilkeler

“Toplum hekimliği eğitiminin
amacı, öğrencilere, sağlık personelinden oluşan bir ekiple
toplum içinde koruyucu ve iyi-
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MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİNDE HALK
SAĞLIĞI EĞİTİMİ

leştirici hekimliğin nasıl uygulanacağını, epidemiyolojik ve
sosyal bilim yöntemlerini kullanarak toplumun sağlık sorunlarını ve bunların önemlilik derecelerini saptamayı ve uygulamalardan alınan sonuçları değerlendirmeyi öğretmektir.”

Halk Sağlığı Uzmanları Derneği
Halk Sağlığı Eğitimi Çalışma Grubu Raporu Özeti
2013

ABD’de tıp fakültelerinde toplum hekimliği eğitiminin başladığı ve kabul gördüğü yıllarda, 1963 yılında Türkiye’de
Ankara Üniversitesi bünyesinde “Hacettepe Tıp ve Sağlık
Bilimleri Fakültesi” (Daha sonra, 1967 yılında Hacettepe
Üniversitesi Tıp Fakültesi adını aldı) kuruldu. Bu Fakültede, Ohio Eyaletindeki Case Western Reserve Üniversitesi Tıp
Fakültesinde yürütülmekte olan program aynen uygulanmaya
başlandı. Adı geçen Üniversitedeki “Toplum Hekimliği” bölümü de böylece Hacettepe Tıp Fakültesine girmiş oldu.

Son 150 yıldır bilim, teknoloji ve tedavi alanlarında
yaşanan önemli gelişmeler hastalıkların biyomedikal bakış
açısıyla değerlendirilmesinde artışa, tıbbın uzmanlaşmasına,
tanı ve tedavinin teknolojik ağırlıklı hale gelmesine yol açmıştır. Bu gelişmelerden tıp eğitimleri de doğrudan etkilenmiştir. Sağlık ve hastalığı daha çok bireysel ve biyomedikal
açıdan ele alan, sosyal koşullarla ilişkilendirme yönü kısıtlı
müfredat programları yaygınlık kazanmıştır. Oysa sağlık ve
hastalığın kökenlerinin kişinin içinde yaşadığı sosyal, kültürel, ekonomik vb koşullarla çok yakından ilişkili olduğu
giderek daha iyi anlaşılmaktadır. Günümüzde tüm ülkelerin
sağlık bütçeleri aşırı artmış tedavi harcamalarının baskısı altında zorlanmaktadır. Oysa Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’nün
belirttiği gibi küresel hastalık yükününün %70’i koruyucu
hekimlik ve sağlığın geliştirilmesi uygulamalarıyla azaltılabilir. Sağlık hizmetlerini bu yönde geliştirebilmek için ise bu
amaca uygun hekimler yetiştirilmesi gereklidir.

Ancak, Hacettepe Üniversitesindeki toplum hekimliği eğitiminin yukarıda belirtilen amaçla sınırlı kaldığı söylenemez.
Bu Üniversitede toplum hekimliği kavramı, o zamana kadar
ülkemizdeki bir boşluğu doldurarak gerek mezuniyet öncesi gerekse mezuniyet sonrası
düzeyde “halk sağlığı” kavramı
ile eşdeğer şekilde ele alındı ve
geliştirildi. Hiç kuskusuz, bu birimin kurulmasında ve geliştirilmesinde Prof. Dr. Nusret Hasan
Fişek en büyük paya sahiptir.
Yüksek Öğretim Kurulu’nun
1981 yılında kurulması ile ülke
genelinde benzer eğitimi veren
Prof. Dr. Nusret H. Fişek fakat farklı adlarla kurulmuş
olan bütün anabilim dallarının
adı “Halk Sağlığı” olarak standart hale getirildi.

Dünya Tıp Eğitimi Federasyonu tıp eğitiminin amacını;
“hasta ve toplum için kaliteli koruyucu ve tedavi edici hizmet
vermeyi sağlayan bilgi, beceri, değerler ve davranış biçimlerinde yetenekli ve yeterli olan hekimleri yetiştirmek” şeklinde belirtmektedir. Nitekim 1988 yılında yayınlanan Edinburgh Bildirgesi ile de tıp eğitiminin amacı; “tüm insanların
sağlık düzeylerini yükseltmek ve sağlıklı yaşamalarını sağlamak için hekimler yetiştirmek” şeklinde belirtilmiştir.
DSÖ de, “beş yıldızlı doktorlar” terimini kullanarak geleceğin doktorlarının yetilerini şu şekilde sıralamaktadır:
• Hastayı hem bir birey hem de ailenin ve toplumun bir üyesi
olarak bütüncül bir yaklaşımla gören, uzun dönemli güvene
dayanan bir ilişki içinde yüksek kalitede, tam, sürekli hizmet
sunabilen bir hizmet sunucu,
• Sunduğu hizmeti geliştirirken hangi teknolojinin uygulanmasının etik ve maliyet-etkin olduğunun seçimini yapabilen
bir karar verici,
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savunuculuk ve liderlik yapmanın önemini ve yöntemlerini
öğretmektedir.

• Etkili bilgilendirme ile sağlıklı yaşam tarzlarının benimsenmesini sağlayabilen, böylece bireylere ve gruplara kendi
sağlıklarını korumaları ve geliştirmeleri için güç veren bir
iletişimci,
• Aralarında çalıştığı insanların güvenini kazanarak bireyin
ve toplumun sağlık gereksinimlerini çakıştırabilen ve toplum
yararına eylem başlatan bir toplum lideri,
• Elde edilebilen sağlık verilerini uygun bir şekilde kullanarak; hastaların ve toplumun ihtiyaçlarını karşılamak için,
sağlık hizmet sisteminin içinden ve dışından bireylerle ve
organizasyonlarla uyumlu çalışabilen bir yönetici olarak tanımlamaktadır.

Tıp eğitiminin toplum gereksinimleri gözetilerek toplum içinde verilmesi gerektiğini savunan topluma dayalı/toplum yönelimli tıp eğitimi yaklaşımı giderek güçlenmekte ve yaygın
kabul görmektedir. Bu görüşe göre tıp öğrencilerinin eğitimi
ileride hizmet verecekleri insan grupları ve sağlık kuruluşları
içinde yürütülmelidir. Ülkemizde bu eğitim yaklaşımı büyük
ölçüde halk sağlığı eğitiminde gerçekleşmektedir. Topluma
dayalı/ toplum yönelimli tıp eğitimi ülkemizde Ulusal Tıp
Eğitimi Akreditasyon Kurulu’nun belirlemiş olduğu Türkiye
Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Ulusal Standartları arasında
da önemli yer tutmakta, yine bu standartlar kapsamında öğrencilerin bilgi, beceri, tutum, idari ve hukuki sorumluluk bakımından zorunlu hizmet koşullarına hazırlanmasının önemi
vurgulanmaktadır. Bu amaca en fazla katkı sağlayan disiplin ise halk sağlığıdır. Çünkü halk sağlığı intörnlük eğitimi,
öğrencilerin birinci basamak sağlık kuruluşlarındaki hizmet
sunumuna etkin olarak katıldıkları tek stajdır.

Ülkemizde tıp fakültelerinin müfredatı incelendiğinde
yukarıda açıklanan beş temel yetiye en fazla katkıda bulunan
disiplinin halk sağlığı olduğu çok net görülebilir. Halk sağlığı
intörnlük öncesi eğitiminde bireysel hak ve özgürlükleri
gözetmekle birlikte sağlık ve hastalığa toplumsal pencereden
bakabilmeyi, toplumun öncelikli sağlık sorunlarını ve
gereksinimleri belirleme ve çözüm önerileri geliştirme
yöntemlerini, sağlık için tüm sektörler arasında işbirliği,

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalında Hizmet Vermiş Öğretim Üyelerinin Bazıları - 2012
Kaynaklar
• Eren N. Çağlar Boyunca Sağlık Topkum ve İnsan, Sömgür Yayıncılık, 1995.
• Kılıç B., Şahan C., Bahadır H. Türkiye’de Halk Sağlığı Uzmanları
İçin İnsangücü Planlaması (2013-2023) Hasuder Sağlık Politikaları
Ve İstihdam Çalışma Grubu Raporu, 2014
• Krieger N. Birn, AE. A Vision of Social Justice as the Foundation of
Public Health: Commemorating 150 Years of the Spirit of 1848. Ame-

rican Journal of Public Health, 1998, 88, 1603-1606.
• Öztek Z. Halk Sağlığı Bakışıyla Sağlık Hizmetleri – Kavramlar, İlkeler, Politikalar, Maltepe Üniversitesi Yayını, İstanbul, 2019.
• Öztek Z. Nusret Fişek İle Söyleşi, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi yayını, Ankara, 1992.
• Saltık A. http://ahmetsaltik.net/arsiv/2012/05/Saglik_Sosyolojisine_Giris.pdf
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Uzmanlık Olarak Halk Sağlığı
Halk sağlığı uzmanı kurmay hekimdir.
Prof. Dr. Nusret Fişek
Halk sağlığı uzmanları sağlık hizmeti sunan kurumların
merkez örgütlerinde (sağlık, çevre, eğitim bakanlıkları, belediyeler, sosyal güvenlik kurumları vb) ve bu kurumlara bağlı kuruluşlarda (sağlık müdürlükleri, başhekimlikler, toplum
sağlığı merkezleri vb) çalışan sağlık ekibi içinde yer alırlar;
sorumlu oldukları toplumun sağlık sorunlarını belirlerler (sorunu teşhis etme); bu sorunları ortadan kaldırmak için çözüm
stratejileri geliştirirler (tedavi seçeneklerini belirleme) ve bu
seçenekler arasından eğer karar verici kendileri ise kendilerince, eğer karar verici başka bir yetkili ise onun (bakan,
müdür, yönetim kurulu vb) tarafından seçilen stratejinin uygulanması için gerekli programlarının hazırlanması ve uygulanmasında görev alırlar.

Halk Sağlığı Uzmanı
Halk sağlığı kavramı bir felsefe, yani, sağlık hizmetlerine
yaklaşım olmanın ötesinde bir uzmanlık alanıdır. Ancak, halk
sağlığı uzmanlığının dünyanın her yerinde, hatta ülkemizdeki
sağlıkçılar ve yöneticiler tarafından aynı biçimde algılandığını ve tanımlandığını söylemek zordur. Halk sağlığı alanı bazı
yerlerde aile hekimliği ya da hijyen ile karıştırılmakta, bazı
yerlerde halk sağlığı uzmanları aslında eğitimini görmedikleri laboratuvar ya da klinik dallarda görevlendirilmektedir.
Bu yanlış uygulamalar, ne yazık ki halk sağlığı eğitiminin
üniversiteler içinde de yanlış algılanmasına ve eğitim programlarında tutarsızlıklara yol açabilmektedir.

Bireylerin hastalanması gibi toplumlar da hastalanırlar.
Bireylerin hastalıklarının teşhis ve tedavi edilmeleri gibi toplumların da hastalıkları teşhis ve tedavi edilebilir. Yukarıda
açıklanan konumuyla halk sağlığı uzmanı tıpkı bir klinik
uzmanının bireylerin hastalığını teşhis ve tedavi etmesi gibi
toplumun hastalıklarını teşhis ve tedavi eden bir uzmandır.
Bu nedenle halk sağlığı uzmanlığını bir tür klinik uzmanlık
dalı olarak tanımlamak yanlış olmaz. Aşağıdaki tablo (Tablo
1) halk sağlığı ile klinik tıp bilimleri (klinik dal uzmanlığı)
arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları anlamaya yardımcı
olacaktır.

Bu sorunun ortadan kaldırılması için atılması gereken
ilk adım, halk sağlığı uzmanlarının iş tanımlarını ve bu işleri
yapabilmeleri için hangi bilgi ve becerilere sahip olmaları gerektiğini açık bir şekilde belirlemektir. Bu görüşten hareketle,
Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER) 2002 yılında
halk sağlığı uzmanlarının iş tanımlarını şu şekilde yapmıştır:
[HASUDER (2002) Halk Sağlığı/Toplum Hekimliği Uzmanı
Meslek Tanımı, Bilgi ve Beceriler Listesi, Ankara, 2002. ]

“Halk sağlığı uzmanının görevleri, toplumun sağlık düzeyini, var olan ve gelişebilecek sorunlarını, bu sorunların
nedenlerini ve toplumun sağlık gereksinmelerini bilimsel teknikler kullanarak saptamak; halk sağlığı politikaları geliştirerek çözümler üretmek; halk sağlığı programlarının kontrol ve değerlendirmelerini yapmak, bu programların yürütülmesinde görev almak; sağlık hizmetlerinin her kademesinde yöneticilik yapmaktır.
Bu görevlerini yerine getirebilmek için halk sağlığı uzmanı, bilgi kaynaklarına erişir, veri toplar ve değerlendirir.
Yönetimle ilgili olarak planlama, örgütleme, personel kullanımı, yürütme, denetleme, eşgüdüm, bütçe yapma ve hizmetleri değerlendirme işlerini yapar.
Halk sağlığı uzmanı, araştırıcılık, danışmanlık ve yöneticilik görevlerinde, koruyucu ve iyileştirici sağlık hizmetlerinin sunumunda, salgınların incelenmesinde, halkın sağlık eğitiminde ve halk sağlığı laboratuvarlarının işletilmesinde
doğrudan görev alır.”

13

HALK SAĞLIĞI Kuramlar ve Uygulamalar

Tablo 1: Halk Sağlığı İle Klinik Tıp Bilimlerinin (uzmanlıklarının) Karşılaştırılması
Özellik

Klinik Tıp Bilimleri

Halk Sağlığı Bilimi

Hizmet

Bireye (Hastaya)

Topluma (Hastaların yanı sıra sağlam kişilere de)

Amaç

Genellikle, kişilerin hastalıklarını teşhis ve tedavi

Toplumun sağlık sorunlarını belirlemek; bunları önlemek,
ortadan kaldırmak; toplumun sağlık düzeyini yükseltmek.

Temel bilimler

Anatomi (Vücudun yapısı)
Fizyoloji (Vücudun işleyişi)

Sosyoloji (Toplumun yapısı)
Sosyal Antropoloji (Toplumun işleyişi)

Tanı yöntemleri

Hikâye (Anamnez)
Fizik muayene
Laboratuvar incelemesi

Epidemiyolojik yöntemler

Tedavi yöntemleri

Tıbbi
Cerrahi

Sağlık eğitimi
İyi sağlık yönetimi

Hizmet yeri

Kurumsal (Hastane vb.)

Yaşanılan her yer

İlgili bilimler

Uzmanlık dalına yakın tıp bilimleri

Bütün tıp ve sağlık bilimleri, sosyal bilimler, fen bilimleri

Klinik uzmanların bilmeleri gereken temel bilimler insan vücudunun yapısını ve nasıl çalıştığını açıklayan anatomi, histoloji, fizyoloji, biyokimya gibi temel bilimlerdir.
Toplumun yapısını ve nasıl çalıştığını açıklayan bilim dalları
sosyoloji ve kültürel antropolojidir. O halde, bir halk sağlığı
uzmanının öncelikle bu konuları bilmesi gerekir.

ise epidemiyolojidir. Tıpkı bir organdan alınan biyopsinin o
organ hakkında teşhis konulmasını sağladığı gibi, toplumdan
seçilen bir örnek (biyopsi) üzerinde yapılan epidemiyolojik
bir inceleme toplumun hastalığı hakkında teşhis konulmasını sağlar. Klinik uzmanlarının kan basıncını ölçmesi, akciğer seslerini dinlemesi, radyolojik incelemeler yapması gibi
halk sağlığı uzmanları da toplumun sağlık düzeyini gösteren
verileri toplar, bunları analiz eder ve bunlara dayanarak toplumdaki sağlıkla ilgili sorunları belirler. Toplumun sağlık durumunu yansıtan göstergeler (semptomlar) arasında doğum

Klinik uzmanlar hastalıkları teşhis edebilmek için anamnez, fizik muayene ve laboratuar analizleri yöntemlerini kullanır. Halk sağlığının toplumun hastalıklarını teşhis yöntemi
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hızları, mortalite (ölüm) hızları, morbidite (hastalık) hızları
gibi ölçütler sayılabilir.

İşte, toplumun sağlık sorunlarını tedavi amacıyla stratejiler geliştirmek ve uygulamak halk sağlığı uzmanlığının
yöneticilik yönüdür. Bu noktada iki kavramı bilmek gerekir:

Klinik uzmanlar hastalarını tıbbi ya da cerrahi yöntemlerle tedavi ederler. Örneğin, cerrahi bir girişimle hastanın
anatomik ve fizyolojik yapısını değiştirirler, ama hasta iyileşir. Benzer şekilde, bir halk sağlığı uzmanı da, örneğin,
sağlık eğitimi yaparak toplumun sosyolojik ve antropolojik
özelliklerini değiştirir, ama toplumdaki sağlık sorunu giderilmiş olur. Söz gelimi, kundaklama geleneğinin (antropolojik
özellik) eğitim ile ortadan kaldırılması bir tür tedavidir.

1. Türkiye’de halk sağlığı uzmanlığının kurucusu olarak
kabul edilen Prof. Dr. Nusret Fişek, “halk sağlığı uzmanı kurmay hekimdir” derdi. Nasıl ki, bir kurmay subay istihbarat
yapar (bilgi toplar), askerî harekât için strateji ve taktikleri
belirleyip karar verecek olan komutana sunarsa, halk sağlığı
uzmanı da (kurmay hekim) sağlık hizmetleri ile ilgili strateji ve taktikler belirleyip karar vericiye sunar. Kurmay olmak
demek, son kararı vermek değildir; olasılıkları düşünmek, her
olasılık için gerekli hazırlıkları ve planları yapmak ve doğru kararların verilmesine zemin hazırlamaktır. Bu açıklama,
HASUDER’in uzmanlık tanımındaki, “bu görevlerini yerine getirebilmek için halk sağlığı uzmanı, bilgi kaynaklarına
erişir, veri toplar ve değerlendirir; yönetimle ilgili olarak
planlama, örgütleme, personel kullanımı, yürütme, denetleme,
eşgüdüm, bütçe yapma ve hizmetleri değerlendirme işlerini
yapar” tanımlamasının açılımıdır. Bu yaklaşım aynı zamanda bir durumu da açıklar: Halk sağlığı uzmanı tıpkı kurmay
subay gibi bir karargâh elemanıdır. Bilgi toplayıp planlar
yaparken, kendi teknik bilgi ve becerisini kullanır ve karar
vericinin en uygun çözümü seçmesi için danışmanlık yapar,
onu yönlendirir. Yani, halk sağlığı uzmanı sağlık hizmeti sunan kurumun karargâhında politikaları arayan (policy seeker)
kişidir. Amir olan kişi ise politikayı belirleyen (policy maker)
konumundadır.
2. Yönetici olmak, mutlaka örgütün en tepesinde olup son
kararı vermek değildir. Yönetim, bir ekip işidir ve uzmanların yer aldığı karargâhta, bir yönetim grubu olarak karşılıklı
etkileşim içinde araştırarak, tartışarak, deneyerek politikalar
geliştirmek, en uygun olan politika ve stratejiyi belirlemek ve
buna uygun programlar hazırlamaktır. Dolayısıyla, yönetici
olmak, yönetim ekibi içinde yer almak ve yönetim işlevlerini
yapmak demektir. Kurmay subay da halk sağlığı uzmanı da
yönetim grubunun üyeleridir ve yönetim işlevi görmektedirler. Bu işleyiş mekanizması içinde halk sağlığı uzmanı yönetim ekibinin önemli bir elemanıdır ve sağlık hizmetlerinin
belirlenmesinde ve uygulanmasında son derece önemli ve aktif rol almaktadır. Karar verici konumundaki amirin (bakan,

Klinik uzmanlar geleneksel olarak hastalarını hastane,
dispanser gibi tıp kuruluşlarında muayene ve tedavi ederler.
Halk sağlığı uzmanları ise, yalnızca sağlık kuruluşlarında değil ev, köy, kent, sokak, mahalle, okul, işyeri gibi toplumun
bulunduğu her yerde çalışırlar.
Klinik uzmanların temel hedefi kendilerine başvuran
hastaları tedavi ederek bozulan sağlıklarını geri kazanmalarıdır. Oysa halk sağlığı uzmanının başlıca amacı, Winslow’un
1923 yılında çok güzel ifade ettiği gibi, bireyleri ve toplumun genelini hastalıklardan korumak, yaşamı uzatmak ve kişilerin beden ve ruh sağlığı ile çalışma gücünü arttırmak, yani,
toplumun sağlık düzeyini geliştirmektir.
Toplumların sağlık sorunları kendilerine özgü olduğu
için, halk sağlığı uygulamaları da hizmet verilen topluma göre
farklıdır. Başka bir deyişle, halk sağlığı uzmanlığının eğitimi
küresel olmakla birlikte uygulamalar yereldir. Afrika’daki bir
uzman ile Türkiye’deki uzman benzer bir eğitim alırlar, ama
Afrika’daki bir halk sağlığı uzmanının ilgileneceği konularla
Türkiye’deki halk sağlığı uzmanının ilgileneceği konular aynı
değildir. Benzer bir sorun için Afrika’daki halk sağlığı uzmanının önereceği çözümler ile Türkiye’deki halk sağlığı uzmanının önereceği çözümler de farklı olacaktır. Öneriler hizmet
verilen toplumun sosyal, kültürel, ekonomik, siyasi, coğrafi vb
koşullarına göre olmalıdır. Dünyada aynı sorunun çözüm yollarının standart olacağı söylenemez.
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genel müdür, müdür vb) ekibi içinde yer almak, onun vereceği kararların oluşturulmasında söz sahibi olmak, verilecek
kararlar için danışmanlık yapmak ve bu kararların uygulanması için planlar ve iş programları hazırlamak, uygulanması
ve denetimlerinde görev almak da yöneticilik işlerindendir.
Bu nedenle, halk sağlığı uzmanları ister amir konumunda olsunlar, isterse amirin yönetim ekibi içinde yer alsınlar bir tür
yöneticilik görevi yaparlar. Bu noktada bir hususu da kabul
etmek gerekir: Karar vericinin (amirin) de bir halk sağlığı uzmanı olması verilen kararların ve hizmetin niteliğini arttırır.

ce yazılışlarına göre POSDCoRB olarak tanımlanan işlerdir:
•
Planlama
(Planning)
•
Örgütleme
(Organizing)
•
İnsangücü kullanımı
(Staffing)
•
Sevk ve idare
(Directing)
•
Koordinasyon
(Coordination)
•
Denetim ve değerlendirme (Reporting)
•
Para yönetimi
(Budgeting)
Bir yöneticide bulunması gereken kişisel özellikler ise, o
kişinin liderlik, kişileri etkileme gücü gibi özellikleridir. Bu
özelliklerin bir kısmı doğuşta var olan yetenekler, bir kısmı
ise sonradan edinilmiş özelliklerdir.
•
Liderlik
•
Araştırıcılık
•
Hafıza gücü
•
Analiz yetisi (ussallık)
•
Karar verme yetisi
•
Vizyon sahibi olma
•
Yeniliklere açık olma
•
Girişimcilik
•
Risk alabilme
•
İyi insan ilişkileri
•
Önyargısız olma
•
Soğukkanlılık
•
Güvenilir olma
•
Etkileme gücü / karizma

Halk Sağlığı Uzmanının Yöneticilik Nitelikleri
Halk sağlığı uzmanının temel işlevlerinin başında yöneticilik geldiğine göre bir yöneticide bulunması gereken niteliklere değinmekte yarar vardır.
Hangi sektörde ve hangi kademede olursa olsun, yöneticinin başarısını 4 faktör belirler:
1. Alan bilgisi,
2. Yönetim bilgisi,
3. Kişisel özellikler (yetenek),
4. Deneyim.
Alan bilgisi, yöneticinin yönettiği hizmet alanı ile ilgili bilgisidir. Örneğin, bir okul yöneticisinin eğitim, bir vergi
kurumu yöneticisinin maliye, bir fabrika yöneticisinin üretim
süreçleri bilgisine sahip olması esastır. Bu yaklaşıma göre,
okulda öğretmenin, vergi dairesinde maliyecinin, fabrikada
mühendisin yönetici olması en uygunudur. Benzer şekilde,
sağlık hizmetlerindeki yöneticilerin sağlık alanında bir meslek mensubu olması uygun olacaktır.

Bir yöneticinin başarılı olabilmesi için, yani iyi bir yönetici olabilmesi için bu üç gruptaki özelliklere ve yeterli deneyime sahip olması beklenir. Başka bir deyişle, bu niteliklerin
bir yöneticide uygun şekilde harmanlanmış olması gerekir.
Bir halk sağlığı uzmanı adayı, ya mezun olduğu okul nedeniyle ya da uzmanlık eğitimi sırasında alan bilgisine sahip
olur, yine uzmanlık eğitimi sırasında yönetim bilgileri ile donatılır. Ancak, bu iki niteliğe sahip olan halk sağlığı uzmanının başarılı bir yönetici olabilmesi için kişisel özelliklerinin
ve mesleksel deneyiminin de önemli olduğu bilinmelidir.

Sağlık yöneticisinde bulunması gereken alan bilgileri
şunlardır:
• Genel sağlık bilgisi
• Halk sağlığı bilgisi
• Klinik bilgisi
• Laboratuvar bilgisi
• İlaç ve eczacılık bilgisi
• Hasta bakımı bilgisi
Yönetim bilgi ve becerisi olarak çeşitli tanımlamalar yapılmıştır. Bunlar arasında yaygın olarak kabul edileni, İngiliz-
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Toplumun sağlık düzeyinin yükseltilmesi için bu faktörlere yönelik önlemler alınması şarttır, ama bu işlerin çoğu hekim kökenli halk sağlığı uzmanlarının üstesinden gelebileceği işler değildir. Örneğin, genetiği değiştirilmiş organizmalar
konusu sağlığı etkileyen bir faktördür, fakat bu konunun çözümü tarım sektörünün üstesinden gelebileceği bir konudur.
Benzer şekilde, okul kantinleri eğitim bakanlığının, çöplükler belediyelerin, çalışma ortamının iyileştirilmesi çalışma ve
sanayi bakanlıklarının sorumluluklarıdır. Özetle, halk sağlığı
kavramı ve uygulamaları hemen bütün sektörleri ilgilendirir,
dolayısıyla halk sağlığı, aslında bir devlet sorumluluğudur.

Halk Sağlığının Sınırları
Sonucu kişilerin ve toplumun sağlığını doğrudan ya da
dolaylı olarak etkileyebilecek her olay ve faktör halk sağlığının konusudur. Örneğin, verem hastalığının ortaya çıkışında
yoksulluk, eğitimsizlik ve işsizlik gibi faktörler önemli rol
oynar. Bir toplumda veremle savaş yapılırken yalnızca aşılama ya da hastaların ilaçla tedavisi yetersiz kalır. Veremi
kontrol altına alabilmek için yoksulluğu düzeltmek, kişilerin
yeterli bir gelire sahip olabilecekleri bir işe sahip olmaları ve
iyi eğitilmiş olmaları da gerekir. O nedenle, bir halk sağlığı
uzmanının sosyal ve ekonomik faktörlerle ilgilenmesi ve bu
faktörlerin sağlık üzerindeki etkilerinin azaltılması için çaba
göstermeleri mesleklerinin ve uzmanlıklarının gereğidir. Bu
faktörlerin bazıları şunlardır:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bu görüşten hareketle Dünya Sağlık Örgütü “her sektörde sağlık” (health in all sectors) programını başlatmıştır.
Bunun anlamı, bütün sektörlerin alacağı her kararda ve yapacağı her uygulamada (her politikada) halk sağlığı boyutunu
düşünmesi ve halkın sağlığına çok az dahi olsa zararı olabilecek kararları almaması gerektiğidir. O halde, halk sağlığı
her sektörde yer almalı, her sektörün elemanları halk sağlığı
alanında da eğitilebilmelidir. Pek çok sektör ve pek çok meslek grubu halk sağlığının aktörleridir.

Yoksulluk
İşsizlik
Eğitimsizlik
Yanlış inanışlar
Konut koşulları
Toplu yaşam yerleri
Çalışma ortamı
Sanayi atıkları
Çöplükler
Kanalizasyon
Nükleer santraller
Termik santraller
Aşırı doğurganlık
Akraba evlilikleri
Hızlı ve çarpık kentleşme
Çevre kirliliği
Afetler
Göçer işçiler
Tarım
Beslenme alışkanlıkları
Gıda üreten ve satan yerler
Okul kantinleri
Trafik
Şiddet

Şekil 1: Sağlığın Aktörleri / Sektörler
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olmamalıdır da zaten. Bir alanda elde
edilen deneyim diğer alanın gelişmesini
destekleyecektir” demiştir. Tıp biliminin
ilk yıllarında veteriner hekim ve beşeri
hekim ayrımı yoktu. İnsan ve hayvan
hekimliği 19. yy’ da içiçe olmasına karşın 20. yy’da hızla birbirinden ayrıldı.
Günümüzde veteriner hekimler ile beşeri hekimlerin uzmanlıklarını, deneyimlerini ve görüşlerini paylaştığı tek alan
“halk sağlığı” olarak kalmıştır.

Şekil 2: Sağlığın Aktörleri / Meslekler

Özellikle insan sağlığı-hayvan sağlığıekosistem sağlığı ilişkisi konusunda
yeterli derecede eğitimli eleman
eksikliğini gidermek için, üniversitelerde
çeşitli eğitim programları başlatılmıştır.
Bunlardan birisi, Illinois Veteriner
Koleji ile Chicago Halk Sağlığı Okulunun 2004 yılında veteriner hekimlere
çift diploma sunan (DVM/MPH - Doctor of Veterinary Medicine/Master of Public Health) programın başlatılmasıdır.

Halk sağlığının çok sektörlü olması bu alandaki sektörlerin işbirliği içinde çalışmalarını gündeme getirmiştir. Bu
yaklaşımın bir adım ötesine geçip bazı sektörlerin yan yana,
hatta tek bir çatı altında yer alması gerektiğini savunan görüş “tek sağlık” kavramıdır. Bu kavram, insanlarla hayvanlar
arasındaki hastalıkların ayrılamayacağı görüşünden hareketle
insan sağlığı (hekimlik) ve hayvan sağlığı (veterinerlik) hizmetlerinin aynı çatı altında ele alınmasının gerektiğini savunmaktadır.

Amerikan Veteriner Birliği halk sağlığının iyileştirilmesi
amacıyla, insan ve veteriner tıbbının birleştirilmesi konusunda çalışmalarına başlamıştır. Amerikan Tıp Birliği, tıp okulları ile veteriner biliminin arasındaki bağın güçlendirilmesi,
ortak araştırmalar yapılması ve tanı, ilaç ve aşı gelişimi
alanlarında “tek sağlık girişimi” (one health initiative) çerçevesinde girişimlerde bulunma kararı almıştır.

Tek sağlık kavramının oluşmasında, patolojinin babası sayılan antropolojist, halk sağlıkçı ve bir politikacı olan
hekim Rudolf Virchow’un önemli katkıları olmuştur. Rudolf
Virchow veterinerlik mesleğinin kurulmasında da önemli
bir rol oynamış, parlamentoda veteriner hekimlik eğitiminin
Tarım Bakanlığının ya da Savaş Bakanlığının altında yapılmasını isteyen, veteriner hekimliği bir bilim alanı olarak
dahi görmek istemeyen hukukçuları eğitmek adına 1873’te
yaptığı bir konuşmasında “Ben sadece şunu vurgulayabilirim
ki veteriner tıbbı ile insan tıbbı arasında bir bariyer yoktur;

Halk Sağlığı Çatısı
Halk sağlığı yalnızca tıp ve sağlık bilimlerini değil, pek
çok bilim alanını içine alan bir mozaik bilim dalıdır. Aşağıdaki grafik halk sağlığı ile diğer bilim alanlarının ilişkisini
açıklamaktadır.
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Şekil 3: Halk Sağlığı Uzmanlığının Tıp ve Diğer Bilim Dalları İle
İlişkileri (Kaynak: Zafer Öztek)

Bu grafikte görüldüğü gibi halk sağlığı biraz tıp, biraz
tıp dışı alanlarının bir bölümünü kapsar. Tıp içinde ise,
temel ve klinik uzmanlık dallarının bir kısmını içerir. O
nedenle, halk sağlığı bilim dalı ne yalnızca tıp ne de tıp
dışı, ne yalnızca temel tıp dalı ne de klinik tıp dalı sayılamaz. Halk sağlığı bunların hepsidir, daha doğrusu
bunların hepsinden yeteri kadar yararlanmış bir karma
bilim dalıdır; mühendislikten toksikolojiye, yönetimden istatistiğe kadar sayısız bilim dalı ile ilişkilidir.
Halk sağlığı güneşin renkleri kadar geniş bir yelpazeyi
oluşturan bilim dallarından yeteri kadar renk alıp birleştiren bir bilim dalıdır. Bu renklerin birleşiminden
ortaya çıkan renk gibi “ Halk Sağlığı Beyazdır”

sosyal bilimler ya da fen ve mühendislik dallarından
mezun olmuş kişiler kabul edilebilir. Tıp eğitiminde
önce temel bilimler ve radyoloji, patoloji, propedötik
ve laboratuvar tanı yöntemlerinin öğretilmesi gibi halk
sağlığı eğitiminde önce toplumun sağlık sorunlarını
teşhis yöntemi olan epidemiyoloji ve biyoistatistik bilgisi verilir. Bunun üzerine, tıpta sistem ve organların
hastalıklarının öğretilmesi gibi, halk sağlığını ilgilendiren hastalıkları kontrol yöntemleri, iş sağlığı, çevre
sağlığı, okul sağlığı, toplum beslenmesi, afetlerde sağlık yönetimi gibi halk sağlığın ilgi alanına giren sorunlar ve çözüm yolları hakkında eğitim yapılır; daha sonra tıpkı tıpta ilaçla ve cerrahi yöntemlerle hastalıkların
tedavilerinin öğretilmesine eşdeğer biçimde sağlık
eğitimi ve iyi sağlık yönetimi bilgileri verilerek halk
sağlığı eğitimi tamamlanır. Halk sağlığı uzmanlığı eğitiminde klinik rotasyonların yapılmasının amacı, halk
sağlığı uzmanlık adayının ileride yöneteceği sağlık kuruluşlarını ve ortamını yakından ve halk sağlığı kavramı bakışı ile gözlemesi ve deneyim kazanmasıdır.

Şekil 4: Halk Sağlığı Beyazdır (Kaynak: Zafer Öztek)

Halk sağlığı, tıp biliminin içine sığmayacak kadar
geniş, hatta tıp bilimi kadar geniş bir bilim dalıdır.
O nedenle, birçok ülkede “halk sağlığı okulu” (school
of public health / faculty of public health) adı ile lisans
düzeyinde eğitim yapan fakülteler vardır.
Mezuniyet sonrası düzeyde (uzmanlık, yüksek lisans, doktora) halk sağlığı eğitimine sağlık bilimleri,
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Şekil 5: Halk Sağlığı Eğitimin Basamakları / Halk Sağlığı Çatısı
(Kaynak: Zafer Öztek)

Sağlık Yönetimi

Epidemiyoloji ve Biyoistatistik
Sosyal Bilimler

Fen ve Mühendislik Bilimleri

Sağlık Bilimleri

Şekil 6: Tıp Eğitiminin Basamakları / Tıp Çatısı (Kaynak: Zafer Öztek)

Kazalardan Korunma

Afet Yönetimi

Ruh Sağlığı

Yaşlılık

Kronik Hastalıklar

Üre
me
Sağl
ığı

Bulaşıcı Hastalıklar

Toplum Beslenmesi

Okul Sağlığı

Çocuk ve Ergen Sağlığı

Üreme Sağlığı

İş Sağlığı

Çevre Sağlığı

Sağlığı Geliştirme ve Sağlık Eğitimi

“Halk sağlığı uzmanlık” eğitimi,
halk sağlığı alanının en geniş şekilde
ele alındığı eğitim kademesidir. Ancak, halk sağlığı bilim alanı o kadar
geniş bir yelpazeyi kapsar ki, bir kişinin halk sağlığının bütün konularını kapsayacak bilgi ve becerilerle
donatılması (eğitilmesi) olanaksızdır.
Kaldı ki, temel eğitimini tıp dışındaki
bir alanda yapıp halk sağlığına yönelmiş bir kişinin (veteriner, mühendis,
eczacı, hemşire, ekonomist, yönetici
vb) halk sağlığının bütün konularını
içeren bir eğitim almasına gerek de
yoktur. Bu kişiler için uygun olanı,
halk sağlığının hangi konusunda derinleşmek ve uzmanlaşmak istiyorlarsa o alanla sınırlı bir “yüksek lisans”
(bilim uzmanlığı) eğitimi görmeleridir. Halk sağlığının yalnızca akademik yönünde, kuramsal konularında
uzmanlaşmak ve halk sağlığını bir
akademik faaliyet olarak sürdürmek isteyenler için uygun olanı halk
sağlığı alanında “doktora” eğitimi
görmeleridir.
Başka bir deyişle, kapsam olarak
sıralandığında halk sağlığı en geniş
biçimiyle “uzmanlık” eğitiminde işlenir ve öğretilir. Bu uzmanlar halk
sağlığının hem kuramsal hem de
uygulamalı eğitimini alırlar. İkinci
sırada “doktora” eğitimi gelir. Bu kişiler halk sağlığı alanında kuramsal
ve akademik yönünde eğitilirler. Son
sırada “yüksek lisans” eğitimi bulunur. Bu kişiler ise, halk sağlığının
daha sınırlı bir alanında eğitilirler ve
bu bilgilerini kendi mesleklerini uygularken kullanırlar.
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Şekil 7: Halk Sağlığı Bilim Uzmanlığı (Yüksek Lisans) Eğitim Alanı
(Kaynak: Zafer Öztek)
Tıp Alanı

Pratisyen

Uzman

Halk Sağlığı
•Ekonomi

Yüksek
Lisans Alanı

•Antropoloji
•Hukuk
•Kamu yönetimi
•Sosyoloji
•Gıda teknolojisi
•Mühendislik
•Biyoloji

Tıp dışı alan

•Veterinerlik
•Sosyal Hizmetler

Şekil 8: Halk Sağlığı Doktora Eğitim Alanı (Kaynak: Zafer Öztek)
Tıp Alanı

Pratisyen

•Ekonomi

Uzman

Halk
Sağlığı
Doktora
Alanı
Halk
Sağlığı
Alanı
Halk
Sağlığı
Doktora
Alanı

•Antropoloji
•Hukuk
•Kamu yönetimi
•Sosyoloji
•Gıda teknolojisi
•Mühendislik
•Biyoloji

Tıp dışı alan

•Veterinerlik
•Sosyal Hizmetler

Sonuç olarak, halk sağlığı,
• Tıp fakültelerinin içine sığmayacak kadar geniş bir yelpazedir;
• Tıp bilimine eşdeğer ve onun kadar geniş bir bilim alanıdır;
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• Yalnızca Sağlık Bakanlığı’nın değil, bütün
sektörlerin sorumluluğudur;
• Hekimlere özgü değildir, çok disiplinlidir;
• Halk sağlığı uzmanlığı toplumun hastalıklarını teşhis ve tedaviyi amaçlayan bir klinik
daldır.
Kaynaklar
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BÖLÜM - 2

TOPLUMU TANIMA
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Hizmet Verilen Toplum
Aradığını bilmeyen bulduğunda anlayamaz.
Konfüçyüs
8. Nüfus gruplarına göre (yaş grupları, cinsiyet, meslek
grupları vb) başlıca sağlık sorunları nelerdir?
9. Bu sorunların zaman içindeki gelişmesi nasıl olmuştur?
10. Toplumun nüfus özellikleri nedir? (Toplam nüfus, yaş
ve cinsiyet dağılımı vb)
11. Doğum, ölüm, nüfus artış hızı hangi düzeydedir?
12. Bölgedeki sağlık kuruluşlarının sayıları ve dağılımları
nasıldır?
13. Bölgede sağlık insangücü ve dağılımı nasıldır?
14. Toplum, sağlık hizmetlerini yeterince kullanabilmekte
midir?
15. Sağlık hizmetlerinin kullanımını engelleyen hususlar
nelerdir?
16. Toplum liderleri kimlerdir? Bu kişilerle nasıl işbirliği
kurulabilir?
17. Sağlıkla ilgili bilgi, tutum ve davranışlar nasıldır?
18. Nüfusun ekonomik durumu nasıldır?
19. Toplumda aile yapısı nasıldır? Aile içi ilişkilerin özellikleri nelerdir?
20. Toplumda sağlıkla ilgili kültürel inanışlar, gelenekler
nelerdir?

Toplumu Tanımanın Amacı
Halk sağlığı toplumun sağlık düzeyini geliştirmeyi
amaçlayan bir bilim ve sanattır. Dolayısıyla, halk sağlığı
hizmeti sunan kişilerin her şeyden önce hizmet verdikleri
toplumun özelliklerini, kültürünü, dilini, yaşam tarzını, kişilerin niteliklerini, sağlık sorunlarını bilmesi ve hizmetlerini
bu bilgiler ışığında planlaması ve uygulaması beklenir. Tıpkı
bir mühendisin hangi arazide inşaat yapacağını, bir turistin
gideceği yerde hangi yerleri ziyaret etmesi gerektiğini önceden bilmek istemesi gibi bir topluma hizmet götürecek kişilerin de nasıl bir topluma hizmet vereceğini bilmesi, yani o
toplumu tanıması gerekir. Böylece, halk sağlığı hizmetleri o
topluma uygun, toplum tarafından kabul edilebilir ve başarılı olabilir. Nasıl bir topluma hizmet verdiğini bilmeyenlerin
önerilerinin, planlarının ve projelerinin başarıya ulaşması söz
konusu olamaz ya da rastlantılara bağlıdır. Bu ilke, hizmetin
sunulduğu en uç noktada ev ziyaretlerin planlanmasından en
tepe noktada yasaların çıkartılmasına kadar geçerlidir.
Sağlık personeli, özellikle temel sağlık hizmetleri kademesinde görev yapan başta hekimler, hemşireler ve ebeler
olmak üzere sağlık personelinin toplum ile ilgili olarak incelemesi ve bilmesi gereken başlıca özellikler şunlardır:
1. Toplumun sağlık durumu hangi düzeydedir?
2. Sağlık durumunun bu düzeyde olmasının nedenleri nedir?
3. Toplumun sağlık düzeyinin daha iyi olmasını engelleyen etmenler nelerdir?
4. Toplumun sağlığını geliştirmeyi kolaylaştıracak fırsatlar, olanaklar, kaynaklar nelerdir?
5. Toplumun sağlığını geliştirmeyi engelleyen güçlükler
ve engeller nelerdir?
6. Toplumun sağlığa verdiği değer nedir?
7. Toplumda en sık görülen, en çok öldüren ya da sakat
bırakan hastalıklar hangileridir?

Elde edilen bu temel bilgiler ışığında sağlık hizmeti verenler (yöneticiler, toplum sağlığı merkezi çalışanları, halk
sağlığı uzmanları, aile hekimleri, hemşireler vb) toplumun
sağlıkla ilgili gereksinmelerini saptar, bu gereksinmelere uygun planlar ve projeler hazırlar. Toplumun yukarıda sıralanan
özellikleri bilinmeden yapılacak planlar çoğu zaman o topluma uygun olmayan, gerçekleştirilmesi mümkün olamayan,
gerçeklerle bağdaşmayan planlardır.
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Coğrafi yapısı: Bölgedeki hizmetleri etkileyebilecek olması nedeniyle bölgedeki engebeler, dağlar, ovalar, yerüstü
suları, bataklıklar, sel yatakları gibi özelliklerdir.
Bölgenin iklim özellikleri: Bölgenin mevsim özellikleri,
yağmur ve kar yağışı ile geçen gün sayısı, mevsimlere göre
sıcaklık dereceleri, rüzgâr durumu, hava kirliliği oluşturabilecek koşulların varlığı gibi özelliklerdir.
Bölgenin ulaşım olanakları: Bölgenin diğer yörelere
olan kara, deniz, demiryolu ve hava bağlantıları, ulaşımı
kolaylaştıran ya da zorlaştıran durumlar (kışın kapanan
yollar, bozuk yollar vb), yerleşim içindeki ulaşım yöntemleri
(toplu taşım vb), motorlu taşıt durumu, park olanakları, motosiklet ve bisiklet kullanım alışkanlıkları bu gruptaki özelliklerdendir.
Bölgenin yerleşim özellikleri: Evlerin genel özellikleri,
depreme dayanıklılık durumu, gecekonduların varlığı, ısınma, aydınlanma biçimleri, katı atıkların toplanma biçimi,
çöplüklerin durumu, kanalizasyon varlığı, park ve bahçeler,
çocuk oyun alanları gibi özelliklerdir.

TOPLUM ve TOPLULUK

Toplum ve topluluk terimleri sıklıkla karıştırılır ve eşanlamlı
gibi kullanılır. Topluluk belirli bir coğrafi bölgeyle sınırlıdır;
toplum ise farklı yerlerde yaşayan insanlardan oluşabilir.
Bir toplum insanlar arasındaki doğrudan ve dolaylı sosyal
bağlantılardan oluşur; topluluk ise daha yakından bağlantılı kişilerden oluşur. Örneğin, bir kasabada yaşayan insanlar
bir topluluğu, kasabada ya da ülkede yaşayan herkes bir toplumu oluşturur. Bir toplum içinde birkaç toplum yer alabilir,
ancak her toplum diğerinden ayrıdır. Toplumlar genellikle
farklı kökenlerden, sosyal sınıflardan ve ırklardan insanlarla
daha fazla çeşitlilik içerir. Öte yandan, topluluktaki insanlar genellikle benzer özellikleri paylaşırlar. Topluluk üyeleri
genellikle kendi resmi olmayan kuralları ve gelenekleri izler.
Bir toplumun üyeleri aynı genel yasa ve kurallara bağlı davransalar da, genellikle bireysel gelenekler yaratırlar.

Toplumun ve Bölgenin Özellikleri
Toplumun yapısının incelenmesi ve toplumu tanıma zaman alan bir iştir. Bu inceleme sürecinde toplumun bütün
özelliklerini kapsayabilmek için bir özellikler listesinin önceden hazırlanıp incelemenin o liste paralelinde yapılması uygun olur. Bu listede aşağıdaki özelliklerin yer alması toplumu
tanımayı kolaylaştırabilir:

Toplumun nüfus özellikleri
Sağlık hizmetleri ile ilgili bütün istatistiksel ölçütleri hesaplama, personel, araç-gereç, finansman, altyapı, hizmet sunumu gibi her türlü örgütlenme, planlama ve iş programlarını hazırlama işlemleri demografik özelliklere dayandırılarak
yapılır.

Yaşanılan bölge
Toplumun yaşadığı bölgenin özellikleri toplumun kültürünü, yaşam koşullarını, görülen hastalıkların türlerini ve
sağlık düzeyini etkilemenin yanısıra sağlık hizmetlerinin yürütülmesini de etkileyen faktörlerdendir. Sağlık personelinin
hizmet verdiği toplumu incelerken hizmet verilen bölge hakkında da ayrıntılı bilgi sahibi olması beklenir.

Toplumun nüfus (demografik) özelliklerin başlıcaları
şunlardır:
Nüfus yoğunluğu ve dağılımı: Nüfusun sayısal ifadesidir. Bölgedeki yerleşim yerlerinin (kent, köy, mezra, mahalle
vb) ve yaşanılan yerin kırsal ya da kentsel oluşlarına göre
nüfuslarını gösterir.
Nüfusun yaş ve cinsiyete göre dağılımı: Nüfus önce
beşerli yaş dilimlerine ayrılarak her yaş dilimindeki erkek ve
kadınların sayısal dağılımları bir tablo ve/veya “nüfus piramidi” olarak ifade edilir. Daha ayrıntılı analizler gerekiyorsa,
beşer yaşlık dilimler yerine birer yaşlı dilimler de kullanılabilir. Bu dağılımlar, bölgedeki çocuk, erişkin, yaşlı nüfusun
büyüklükleri ve bağımlı nüfusun oranı hakkında bilgi verir.

Bölgenin genel özelliklerinin başlıcaları şunlardır:
Bölgenin tarihsel geçmişi: Yerleşim yerinin kuruluş
tarihi, ilk sakinleri, geçmişteki hakim kavimler, topluluklar,
yaşanmış afetler, kıyımlar, sosyal çalkantılar gibi toplumun
şimdiki durumunu etkilemiş olabilecek geçmişteki olaylar.
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Şekil 1: Türkiye Nüfus Piramidi (2018)

ve kaç kişinin öldüğü toplumun hem sağlık
hem de kalkınmışlık düzeyini gösteren önemli bir nüfus özelliğidir. Doğumlar ve ölümler
alt özelliklerine göre incelenmelidir. Örneğin,
tekil ve çoğul doğumların, prematüre ve
düşük ağırlıklı doğan bebeklerin sayıları, kaç
kadının gebe kaldığı, kaç düşük (abortus)
olduğu, düşüklerin ne kadarının cinai (kriminal) yollarla yapıldığı, ölenlerin yaşlara
ve cinsiyete göre dağılımları, özellikle erken
yenidoğan, geç yenidoğan ve yenidoğan sonrası dönemlerde ölen bebeklerin sayıları ve
bu sayılara dayanılarak hesaplanan hızlar,
beklenen yaşam süresi gibi bilgiler nüfusun
yapısını gösteren önemli ölçütlerdir.
Nüfus hareketleri, iç ve dış göçler:
Bölgede yaşayanların ayrılarak başka yerlere
göçmeleri, ya da bunun tersine başka yerlerden o bölgeye göç edenlerin sayılarını ifade
eder. Genellikle yıllık olarak hesaplanır.

Nüfusun meslek ve iş dağılımı: Meslek, genellikle yoğun bir eğitim ve çalışmayı gerektiren sürecin sonunda kişilerin kazandığı unvanın adıdır. İş ise, kişinin yaşamını idame
ettirebilmek için yaptığı gelir getirici faaliyetlerdir. Örneğin,
bir hemşire lokanta çalıştırarak geçimini sağlıyorsa, mesleği
hemşirelik, işi lokanta işletmeciliğidir. Hizmet verilen bölgede yaşayanların mesleklerinin ve yaptıkları işlerin dağılımı
oradaki toplumun yapısı hakkında önemli bir bilgidir.
Nüfusun medeni duruma göre dağılımı: Bölgede yaşayanların ne kadarının bekâr, evli, dul ya da boşanmış olduklarını gösterir. Medeni durum dağılımının yaş gruplarına
göre yapılması, özellikle adölesan evliliklerinin oranını göstermesi bakımından önemlidir. Ayrıca, poligami (çok eşlilik)
hakkında da bilgi derlenmelidir.
Ortalama hane büyüklüğü: Bu ölçüt, bir hanede (evde,
konutta) birlikte yaşayan kişi sayısını gösterir. Aile büyüklüğü ile karıştırılmamalıdır. Örneğin, aynı evde yaşayan iki
öğrenci arkadaş hane halkıdır, ama aile değillerdir.
Doğum, düşük ve ölüm sayıları ve hızları: Bölgede bir
zaman dilimi içinde (genellikle bir yılda) kaç bebek doğduğu

Nüfus artışı: Doğum, ölüm ve göçler dikkate alınarak bir önceki yıl ile yapılan kıyaslama sonucunda nüfusun artmakta ya
da azalmakta olduğunu ifade eder.

Toplumun ekonomik, sosyal ve kültürel yapısı
Toplumun ekonomik ve sosyo-kültürel özellikleri o toplumun sağlık düzeyini olumlu ya da olumsuz olarak etkileyebilecek çok önemli hususlardır. Sosyal ve kültürel yapı,
insan etkileşimi sonucunda oluşan normlar, töreler, gelenek
ve kurallar bütünüdür. Bu özellikler içinde şu hususların incelenmesi sağlık çalışanları için yararlı olacaktır:
Toplumun inanç yapısı: Bu başlık altında toplumun
genelinin dinsel inançları, toplum grupları arasındaki farklı
inanç yapıları, farklı inanç grupları arasındaki ilişkiler, dinsel
ritüeller, inançların toplumun genel yaşamı ve sağlık düzeyine etkileri, bölgedeki ibadet kurumlarının sayıları gibi özellikleri ifade eder.
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Toplumun sağlık düzeyi ve olanakları

Gelenek ve görenekler: Bu başlık altında aile içi ilişkiler, kişiler arasındaki ilişkiler, nesiller arasındaki ilişkiler,
toplumda kadına ve çocuklara verilen değer, toplumsal cinsiyet ayrımcılığı, toplum yaşamını ilgilendiren yemek pişirme,
düğün, evlilik, doğum, çocuk bakımı, hastalıkların tedavileri,
geleneksel ilaçlar, ebenine, sınıkçı, çıkıkçı, yatır, sıtma pınarı
vb geleneksel sağlık uygulamaları gibi kültürel tutum ve davranışlar vardır.
Eğitim durumu: Kişilerin eğitim düzeyleri ile sağlık
hizmetlerinden yararlanmaları, sağlıklarına verdikleri önem,
sağlık okuryazarlıkları, tedavi protokollerine uymaları, çocuk
sayıları, çocuklarına verdikleri bakım gibi sağlıkla ilgili her
türlü bilgi, tutum ve davranışları arasında çok yakın ilişki
vardır. Toplumun eğitim düzeyinin bilinmesi toplum sağlığının geliştirilmesi ile ilgili planlamaların çıkış noktasıdır.
Toplumda konuşulan diller: Toplumda küçük bir grup
tarafından bile olsa konuşulan dillerin neler olduğu, kişiler
arasında dil sorunu nedeniyle iletişim zorluklarının olup olmadığı, sağlık personeli ile hastalar arasındaki dil bariyeri
olup olmadığı, sağlık ve hastalıklar ile ilgili yerel terimler bu
gruptaki özellikler olarak incelenmesi gerekir.
Toplum liderleri: Sağlık hizmetlerinin sunumunda ve
özellikle sağlık eğitimi çalışmalarında toplum liderleri kritik öneme sahiptir. Sağlık personelinin bu kişileri bilmeleri,
tanımaları ve yakın ilişki kurmaları hizmetlerin başarısında
önemli avantaj sağlar. Toplum liderleri genellikle belediye
başkanı, muhtar, öğretmen, imam gibi resmi kişiler değildir;
toplumda hiçbir resmi konumu olmayan bir kişi de toplumda
sözü geçen, rol model olan bir kişi olabilir. Önemli olan, ilk
bakışta fark edilemeyen bu kişileri tanıyıp ortaya çıkarmaktır.
Toplumun ekonomik durumu: Genel olarak toplumun, özel
olarak ailelerin ve bireylerin ekonomik durumları sağlık durumlarını yakından etkileyen bir husustur. Bu durumun bilinmesi, özellikle ekonomik durumu yetersiz olan bireylerin
tanınması bu kesimi hizmetlerden yararlanmalarını sağlamak
için önemli bir konudur. Bu başlık altında, toplumun geçim
kaynaklarının neler olduğunun incelenmesi, bölgedeki sanayileşme, tarım, hayvancılık, ticaret, işsizlik sorunu gibi durumların bilinmesi sağlık hizmetlerinin sunumunu kolaylaştıracak hususlardır.

Mevcut sağlık olanakları: Bu kapsamda toplumun hizmet alabileceği her türlü sağlık kuruluşunun adları, sayıları, yerleri, hizmet kapasiteleri, ulaşımları, iletişim adresleri,
bu kuruluşlarda çalışan sağlık personelinin çalışma alanları,
sayıları ve dağılımları, araç-gereç kapasiteleri, bu kuruşlarda yapılabilen ve yapılamayan girişimler hakkında bilgiler
derlenmelidir. Bölgedeki sağlık kuruluşlarından alınamayan
hizmetler varsa, bu hizmetlerin nerelerden alınabileceği araştırılmalıdır.
Sağlık hizmetlerini kullanım: Bir bölgede sağlık kuruluşlarının var olması, o kuruluşların toplum tarafından yeterli
ve uygun biçimde kullanıldığı anlamına gelmez. O nedenle,
sağlık kuruluşları ile ilgili bilgilerin yanı sıra, toplumun bu
hizmetleri ne kadar kullandıkları hakkında da bilgiler edinilmelidir. Bu cümleden olarak, hekime yıllık ortalama başvuru
sayıları, toplumun ilk başvuru yeri olarak hangi kuruluşları
(aile hekimi, hastane, özel kuruluş, eczane, hemşire vb) tercih ettikleri, hastaneye yatanların oranları, hastanelerdeki
yatak işgal oranları, ortalama hasta yatış süreleri, poliklinik
sayıları, yapılan cerrahi girişimlerin sayı ve dağılımları, bu
hizmetlerin maliyetleri, hizmetlerin finansman kaynakları,
kişilerin cepten harcama yapıp yapmadıkları, yapıyorlarsa
bunun miktarı gibi bilgiler derlenmelidir. Bu bilgiler ışığında mevcut hizmetlerin verimliliği, kalitesi, sorunları, halkın
hizmetleri beğenip beğenmediği gibi konularda ipuçları elde
edilmiş olacak ve bu bilgilerden hizmetlerin iyileştirilmesi
konusunda yararlanılacaktır. Bu bilgiler incelenirken özellikle, sağlık hizmetlerinden yeteri kadar yararlanamayan ihmal
edilmiş grupların ve hizmetlerin sunulmasında eşitsizliklerin
olup olmadığını incelemek gerekir.
Toplumun sağlık düzeyi: Sağlık hizmetlerinin temel
amacının toplumun sağlık düzeyini yükseltmek olduğu görüşünden yola çıkarak, bir bölgede hizmet verecek bütün
sağlık personelinin öncelikle hizmet verecekleri, yani sorumlu olacakları toplumun sağlık düzeyi hakkında bilgi ve fikir
sahibi olması beklenir. O nedenle, toplumun sağlık düzeyini
gösteren her türlü verinin toplanması, değerlendirilmesi ve
yorumlanması gerekir. Bu göstergelerin başında doğurganlık (fertilite), hastalık (morbidite) ve ölüm (mortalite) istatistikleri gelir. Görülen hastalıkların türleri, salgınların olup
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olmadığı, yaş gruplarına göre başlıca ölüm nedenleri (ilk beş
neden olabilir) gibi toplumun sağlık düzeyini ve sorunlarını
açıklayabilecek bilgilere ulaşılmaya çalışılmalıdır.
Toplumda sağlıkla ilgili riskler: Toplumun karşı karşıya olduğu risklerin bilinmesi bu risklerin ortadan kaldırılarak
toplumun korunması ve sağlık düzeyinin yükseltilmesi mümkün olacaktır. Bu riskler arasında bölgede görülen endemik
hastalıkların hangileri olduğu, özellikle bulaşıcı hastalıkların
(sıtma, verem, AİDS vb) yaygınlık derecesi, toplumun sağlığını tehdit eden çevre koşullarının (sanayi kuruluşları, hava
kirliliği, atık kontrolü vb) varlığı, sağlığı olumsuz etkileyebilecek batıl inanışların varlığı, beslenme alışkanlıkları, doğal
ve yapay afetlerin görülme olasılıkları, sigara, alkol ve uyuşturucu alışkanlıklarının yaygınlık derecesi hakkında bilgiler
sağlanmalıdır. Ayrıca, halkın bu risklerin ne kadar farkında
olduğunun, hastalıklardan korunma ve sağlıklı yaşam konularındaki bilgi ve davranışları da incelenmelidir.
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Toplumu Tanıma Yöntemleri
Bir ülkeyi tanımak istiyorsanız, o ülkedeki insanların nasıl öldüklerine bakın.
Albert Camus
İnternet kaynakları: Günümüzde birçok bilgiye elektronik kayıtlardan (internet) erişmek kolay ve hızlı olabilmektedir. Ancak, internet ortamındaki her bilginin doğru
olduğunu söylemek olanaksızdır. Eğer, söz konusu bilgiler
kurumların resmi internet sayfalarından elde ediliyor ise doğru oldukları kabul edilebilir, ama özellikle gazete haberlerine,
köşe yazılarına ve sosyal medya olarak bilinen ulaşım ağlarındaki bilgilere güvenmemek ve bunların başka kaynaklardan doğrulatılmasına dikkat edilmelidir.

Tanıma Yöntemleri
Yukarıdaki bölümlerde görüldüğü gibi toplumu tanıma
çerçevesinde birçok bilginin elde edilmesi gerekmektedir. Bu
bilgilerin tümüne erişebilmek her zaman mümkün olmayabilir. Ama eğer bu bilgilerin nerelerden ve nasıl sağlanabileceği
bilinirse söz konusu verilerin çoğu elde edilebilir.
Kayıtların incelenmesi: Bütün resmi kuruluşlar ve sağlık kuruluşları yaptıkları hizmetleri kayıt altına alırlar, bu kayıtları değerlendirirler, belirli aralıklarla (haftalık, aylık, yıllık) raporlar halinde bir üst makamlara iletirler. Bu kuruluşlar
arasında okullar, belediyeler, nüfus daireleri, kaymakamlıklar, sayılabilir. Bütün sağlık kuruluşları da çalışmalarını periyodik olarak üst makamlara iletirler. Bu raporlar yazılı ve
basılı olabileceği gibi elektronik ortamda da iletilebilir. Örneğin, bölge nüfusu, nüfusun yaş dağılımı, hastanelerde polikliniklerde muayene edilen hasta sayıları, yatırılan, müdahale
yapılan hasta sayıları gibi bilgilerin kaynakları bu bildirimlerdir. Bildirimi zorunlu olan bulaşıcı hastalıklar hakkındaki
bilgiler de kayıtlardan elde edilebilir. Ölüm, doğum, evlenme, boşanma gibi bilgiler için nüfus dairelerinin kayıtlarına
başvurulabilir. Bu verilere erişebilmek için o kuruluşların
yetkililerinden ya da ilçelerde kaymakamlık, il merkezlerinde valilik makamlarından izin alınması gerektiğini akılda
tutmak gerekir.

Sivil toplum kuruluşları: Bütün dünyada olduğu gibi
ülkemizde de birçok alanla ilgili meslek kuruluşu, sendika,
vakıf ve dernek gibi sivil toplum kuruluşları faaliyet göstermektedir. Bu kuruluşlar arasında genel anlamda sağlık ve
özel anlamda sağlığın alt konuları ile ilgili (örneğin, belirli
hastalıklar konusunda)amaçları ve çalışmaları olan ve çok
ciddi hizmetler yapan sivil toplum kuruluşları vardır.
Diğer sağlıkçılar: Bir bölge hakkında bilgi edinmenin
bir yolu da o bölgede daha önce çalışmış meslektaşların ve
bölgedeki diğer sağlıkçıların görüşlerine başvurmaktır. Ancak, bu kişiler yanlı ve önyargılı görüşlere sahip olabilirler. O
nedenle, diğer sağlıkçıların, özellikle sübjektif değerlendirmelerini ihtiyatla karşılamak uygun olur.
Gözlemler: Özellikle toplumun sağlıkla ilgili uygulamaları, tutum ve davranışları, aile içi ilişkiler, toplum liderlerinin ortaya çıkartılması gibi konularda kişisel gözlemlerle
önemli bilgiler elde edilebilir. Bu gözlemler amaçlı yapılan
ev ziyareti, hastalarla olan karşılaşmalarda yapılabileceği gibi
günlük yaşantı içinde rastgele olarak ta yapılabilir. Gözlemler
için ev ziyaretleri önemli fırsatlardır. Bu ziyaretler sırasında
aile yapıları yanısıra evlerin fizik koşulları da gözlenebilir.
Ancak, ev ziyaretleri sırasında aile bireylerinin doğal davranmamaları olasılığını akılda tutmak gerekir.

Basılı kaynaklar: Bölgenin coğrafi yapısı, kültürel özellikleri, gelenekleri gibi konuları içeren kitap, dergi, broşür
gibi basılı kaynaklar bölge hakkında oldukça kapsamlı bilgiler verebilir. Bu yayınların güncel olmalarına özen gösterilmelidir. Basılı kaynaklar arasında bilimsel araştırmaları özellikle dikkate almak gerekir. Çünkü bölge hakkında yapılmış
bilimsel araştırma raporları, bilimsel dergilerde yayınlanmış
makaleler toplum hakkında doğru ve çok değerli bilgiler sunabilirler.
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Araştırmalar: Bölge hakkında bilgi edinmenin bir yolu da
bilimsel araştırmalar yaparak veri toplamak ve değerlendirmek olabilir. Ancak, bu yöntem göreceli olarak uzun süre alacağından, zahmetli ve pahalı olacağından nadiren başvurulabilecek bir yoldur. Eldeki bilgilerle yetinmek bölge hakkında
yeterli bilgi verecektir.

sonra bu gereksinimleri gidermek için uygun çözüm yolları
planlayabilmektir.
KÖY TANIMA FORMU
1. Genel
a. Köyün adı
b.Bağlı olduğu il ve ilçe
c. Bağlı olduğu aile sağlığı merkezi (varsa)
d.En yakın sağlık kuruluşu
2. Köyün Tarihçesi
e. Köy adının nereden geldiği (etimolojisi)
f. Köye ilk yerleşenler (en eski sülale) yerleşme
nedeni
g.Köyün resmen kurulduğu tarih
h.Köyün geçirdiği önemli aşamalar
3. Köyün Fiziksel Yapısı
i. Köyün sınırları: Köy çevresindeki arazi ve yer adları
j. Arazi durumu: Ekilebilen arazi miktarı, toprak özellikleri, arazi engebeleri (dağ, ova, plato, vadi), akarsu, göl, deniz durumu
k.
Köyün yerleşimi: Toplu köy, dağınık köy,
dereboyu köy, ovada köy, yamaçta köy vb
l. Köyün iklimi: Karasal iklim, Akdeniz iklimi, yağış
mevsimleri, yağış türü ve süresi vb
m.Bitki örtüsü: Orman, maki, ot topluluğu vb
n. Ulaşım durumu: Kara, deniz, demiryolu, yolların niteliği
o. Konut durumu: Yapı biçimi (ahşap, kerpiç, vb), kat
sayısı, oda sayısı, mutfak, banyo, balkon, ısınma biçimi, aydınlanma biçimi, pişirme araçları vb
4. Köyün Yönetim Yapısı
p. Köy muhtarının adı, eğitimi, mesleği, liderlik özellikleri, köy içindeki etkisi
q. İhtiyar heyetinin üyeleri; üyelerin köy içindeki konumları
r. Köy korucusu, varsa, kim olduğu, yaptığı çalışmalar
s. Köy imamının kim olduğu, köydeki görev süresi,
toplumla ilişkisi, toplum üzerindeki etkisi
t. Genel olarak köyde yapılan toplantıların sıklığı,
yeri, verimliliği, alınmış karar ve uygulanıp uygulanmadıkları

Kültürel Antropoloji, Tıbbi Antropoloji, Moleküler
Antropoloji
Kültürel antropoloji, etnolojik, etnografik, dilbilimsel, sosyal
ve psikolojik analiz yöntemlerine dayanarak kültürlerin gelişimini inceleyen bilim dalıdır. Fiziksel antropoloji, arkeoloji
ve dilbilimsel antropoloji ile birlikte antropolojinin geleneksel dört ana bölümünden biridir. Kültürel antropologlar, genellikle sahada uzun süren gözlemler şeklinde araştırmalar
yaparlar.
Tıbbî antropoloji, sağlık, hastalık, tedavi gibi olguları kültürel, toplumsal ve biyolojik açılardan inceler. Tıbbî antropolojin
odak noktası yerel tıp anlayışlarını, bu anlayışların ve
yaklaşımların tıbbi kurumlardaki uygulamalarını inceler.
Moleküler antropoloji ise, tıp hizmetlerinin ve ilaçların insana daha uygun hale getirilip üretilmesi konusunda çalışan
bilim dalıdır. Moleküler antropoloji insan ve diğer canlıların evrimsel değişim süreçlerini moleküler düzeyde inceler,
moleküler olarak olası değişimin yönünü saptar ve gelecek
nesillerin olası moleküler altyapılarını tanımlayarak hastalıkların seyrini (değişimini) ve tedavilerin nasıl daha iyi olabileceğini inceler.

Toplumu Tanıma Rehberi
Sağlık hizmeti verilen toplumu ve bölgeyi tanımanın disiplinli yapılabilmesi ve hiç bir hususun atlanmaması için bir
kontrol listesi (check-list) kullanılması yararlı olur. Aşağıdaki kontrol listesi söz konusu yerleşim yerinin bir köy olduğu
varsayılarak hazırlanmıştır. Bu liste, diğer türdeki yerleşim
yerleri ve toplumlar için de uyarlanabilir.
Köy incelenmesinin amacı, köyü ve köy toplumunun
durumunu, sorunlarını ve gereksinimlerini belirlemek, daha
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7. Köyün Ekonomik Yapısı
am. Çalışan nüfus, bağımlı nüfus sayıları / oranları
an. İş biçimleri, meslek dağılımı, halkın başlıca geçim
kaynağı
ao. Ücret biçimi, halkın gelir düzeyi, gelir dağılımında
dengesizlik olup olmadığı
ap. Toprak mülkiyeti, toprak kullanma biçimleri (icar,
ortak, yarıcı)
aq. Tarım türleri, ürün yapısı, ekilebilir arazi oranı,
hayvancılık uygulamaları, arıcılık, besicilik, tavukçuluk, bahçecilik, bağcılık, ormancılık vb uygulamalar, tarım dışı gelir ve üretim yapısı
ar. Üretim araçlarının (traktör, biçer-döver vb) var
olup olmadığı ve sayıları
as. Üretimin modernleşme düzeyi
at. Turizm, endüstri, ticaret, kooperatif, doğal kaynak
ve yatırımların varlığı, ekonomiye katkıları
8. Köyün Sağlık Yapısı
au. Köyde sağlık kuruluşu olup olmadığı, köyde görev
yapan aile hekimi ve aile hekimliği elemanların sayıları ve nitelikleri, köyde mobil aile hekimliği yapılıp yapılmadığı, başlıca sağlık kuruluşlarına olan
uzaklığı ve ulaşım süreleri, gerektiğinde ambulans
sağlanabilirliği
av. Doğum ve ölüm hızları, başlıca ölüm nedenlerinin
yaş gruplarına ve cinsiyete göre durumu
aw. Gebe sayısı, gebe kalma sıklığı, doğumların nasıl
yaptırıldığı, sağlık personeli ile yapılan doğumların
yüzdesi, gebe izlemlerin sıklığı ve niteliği, doğum
sonu izlemlerin sıklığı ve niteliği
ax. Doğum kontrolü uygulamaları, kullanılan yöntemlerin neler olduğu, ailelerin istedikleri çocuk sayısı,
aile başına çocuk sayısı
ay. Bebek ve çocuk izlemlerinin sıklığı ve niteliği, bağışıklık yüzdeleri, emzirme uygulamaları, bebek
ölüm hızları, sakatlık yüzdesi ve türleri, akraba
evliliklerin varlığı, gelişme geriliği, zekâ geriliği,
mongolizm gibi hastalıkların varlığı
az. Toplumda en sık görülen hastalıklar, bulaşıcı hastalıkların varlığı, şişmanlık, diyabet, hipertansiyon,
kanser gibi hastalıkların varlığı ve dağılımı
ba. Geleneksel sağlık uygulamalarının varlığı ve uygulamaların neler olduğu, köyde mutatabbip (ebe-ni-

u. Köy bütçesinin olup olmadığı, salma köy parası toplanıp toplanmadığı, köyün ortak mallarının gelirleri
ve hizmet giderleri
v. Köydeki kolluk hizmetlerinin biçimi, suç nitelikleri, kan davası, kız kaçırma, hırsızlık, çeteleşme gibi
olayların var olup olmadığı
w. Köy PTT, okul, orman memurluğu, cami gibi resmi
kuruluşların varlığı
5. Köyün Sosyal Yapısı
x. Köyün nüfusu ve nüfus yapısı, evlilik oranı, hane
sayısı, hane başına ortalama kişi sayısı
y. Nüfusu oluşturan etnik yapı, aşiretlerin varlığı, ırk,
din, mezhep yapısı
z. Dışarıya (ya da içeriye) göç olup olmadığı, göçer
işçilik uygulamasının varlığı
aa. Aile yapısı, geniş aile varlığı, evlilik biçimi, çok
eşliliğin (poligami) olup olmadığı, resmi ve dini
nikâhların dağılımı, evliliklerde başlık uygulamasının olup olmadığı, evlenme yaşı, aile üyelerinin
birbiri ile ilişkileri,
ab. Giyim biçimi, köy halkının geleneksel uygulamaları, batıl inanışların yaygınlığı
ac. Komşuluk ilişkilerinin durumu, dayanışma ve yardımlaşma duyguları
ad. Toplumdaki liderlerin kim olduğu (resmi, gayriresmi), bu liderlerin hangi konularda etkili oldukları,
toplumdaki gruplaşmalar
ae. Köylünün yaşam biçimi, boş zamanları geçirme
biçimleri, el sanatları, eğlenme, kahvede zaman geçirme, gezme, mesire yerlerinin varlığı, televizyon
izleme sıklığı, kitap okuma alışkanlığı
af. Köyün diğer yerleşim yerleri ile iletişim kanalları
ag. Sosyal sorunların neler olduğu
6. Köyün Eğitim Yapısı
ah. Köyde var olan okullar, okulların bina ve araç-gereç
durumu
ai. Öğretmen sayısı ve eğitim alanları
aj. Öğrenci sayısı, okula gitmeyen çocukların yüzdesi,
okula kayıtlı öğrencilerin cinsiyet dağılımı
ak. Köy halkının genel eğitim düzeyi, okur-yazarlık
oranı, cinsiyetlere göre okur-yazarlık dağılımı,
okuma-yazma kurslarının varlığı
al. Eğitim sorunları
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Kaynaklar

ne, iğneci, sınıkçı, yatır vb) olup olmadığı, hastalıkların tedavisi ile ilgili geleneksel uygulamalar
(halk hekimliği), gebelik, abortus ve doğumla ilgili
geleneksel uygulamalar, hastalıkların yöresel isimleri
bb. Beslenme alışkanlıkları, mutfak uygulamaları
bc. Çevre sağlığı ile ilgili durum, çöp toplama ve izale yöntemleri, helâların hijyenik durumu, ağıl-ahır,
gübreliklerin varlığı sağlığa uygunluğu, bölgede
bataklık olup olmadığı, vektörlerin varlığı, şebeke
suyu, kuyu suyu ve diğer su kaynakları, suların sağlığa uygunluk durumları
bd. Köylünün suyu nereden sağladığı,
be. Toplumun başlıca sağlık sorunları
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Sağlık Hizmetleri Kapsamı
Hükümetlerce halka verilecek sağlık hizmeti onlara bir lütuf değil,
ekonomik ve sosyal kalkınmanın en temel itici gücüdür.
Dr. Halfdan Mahler
DSÖ Eski Genel Sekreteri
ifade etmektedirler? Bu kişiler, örneğin, mamografilerin,
doğum kontrolünün, rehabilitasyon hizmetlerinin birer koruyucu hizmet olduğu konusunda aynı görüşe sahipler mi? Bu
soruların yanıtlarının “hayır” olduğu açıktır. Çünkü, bir çok
kişi koruyucu hizmetleri aşılama, kişisel hijyen ve çevreye
yönelik bazı eylemlerle sınırlı olduğunu sanır. Oysa, koruma
kavramı bunun çok ötesinde ve geniş bir kavramdır.

Sağlık Hizmetlerinin Sınırları
Kişilerin ve toplumların sağlıklarını korumak, hastalandıklarında tedavilerini yapmak, tam olarak iyileşmeyip sakat
kalanların başkalarına bağımlı olamadan yaşayabilmelerini
sağlamak ve toplumların sağlık düzeylerini yükseltmek için
yapılan planlı çalışmaların tümüne “sağlık hizmetleri” denir.
Sağlık hizmetlerinin üç boyutu vardır: Koruma, tedavi ve rehabilitasyon.

Bir gün herkesin sağlığının bozulması kaçınılmazdır. Yapmamız gereken bu kara günü olabildiğince öteye itmektir.
Bunun için yürütülen çalışmalar, koruyucu sağlık hizmetleri başlığı altında toplanır.
Prof. Dr. Gürhan Fişek

Sağlık hizmetlerinin temel amacı, kişilerin hasta olmamalarını sağlamak, yani onları hastalıklardan korumaktır.
Ancak, her türlü çabaya karşın herkesi, her hastalıktan korumak mümkün olmaz; bazıları hastalanır. İşte o zaman, sağlık hizmetlerinin ikinci amacı olan “hastaların tedavisi” söz
konusu olur. Bugünkü bilgilerimizle ve var olan yöntemlerle
her hasta tam olarak tedavi edilemez; bazıları ölür, bazıları
ise sakat kalır. Sağlık hizmetlerinin üçüncü amacı sakatların
başkalarına bağımlı olmadan, kendi kendilerine yeter biçimde yaşamalarını sağlamak, yani, rehabilite etmektir.

Koruyucu hizmetler çeşitli biçimlerde gruplandırmaktadır.
A. Dörtlü gruplama
1. Temel koruma (Primordial koruma): Risk faktörleri ortaya çıkmadan onların oluşmasını önlemek amaçlanır.
Obezitenin engellenmesi, çocukların sigara kullanmalarını
engelleyici okul eğitimleri, tütün reklamlarının yasaklanması
için yasal düzenlemelerin yapılması, ülkenin beslenme
planlarının hazırlanması, yeterli sağlık insan kaynağı yetiştirilmesi, sağlık hizmetlerinin uygun biçimde örgütlenmesi
gibi her türlü ve birçok sektörü kapsayan eylemler temel koruma kavramı içinde yer alır. Temel koruma toplumun hastalıklara neden olan risklerle karşılaşmasını önlemeyi amaçlar.
2. Birincil koruma (Primer koruma): Risk faktörleri
mevcut iken, yani sağlam kişiler riske maruz iken, bu kişilerde hastalığın oluşmasını önlemek ya da derecesini azaltmak amaçlanır. Aşılama, işçilerin baret kullanması, yeterli ve
dengeli beslenmenin sağlanması, koroner arter hastalığı ya
da diyabet riski olan şişman kişilerde bu hastalıkları önlemek
için diyet ve egzersiz önerilmesi, aile planlaması hizmetleri
birincil korumaya örneklerdir. Birincil koruma hastalıklardan
korunmayı amaçlar.

Ancak, koruyucu hizmetlerin eğitimi göreceli olarak
daha kısa süre alır, oysa tedavi ile ilgili eğitim için uzun süreye gerek vardır. Dolayısıyla, sağlık çalışanlarının eğitim
programlarında tedavi daha ağırlıklı, koruma daha az olarak
yer alır. Bu görüntü, ilerinin sağlık çalışanı olacak öğrencileri
yanıltmamalıdır; öğrenciler gelecekteki asıl sorumluluklarının tedavi hizmeti olacağı yanılgısına düşmemelidirler.

Koruyucu sağlık hizmetleri
Koruyucu hizmetler kavramı gerek halk arasında gerekse
sağlık çalışanları arasında farklı şekillerde algılanmaktadır.
Söz gelimi “koruyucu hizmetler ücretsiz olmalıdır” diyen
bir politikacı, bir vatandaş ya da bir hekim aynı görüşü mü
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3. İkincil koruma (Sekonder koruma): İkincil koruma
“erken tanı” çalışmalarını ifade eder. Bunun amacı, hastalıkları belirtisiz dönemlerinde ya da belirtilerin henüz ağırlaşmadığı erken döneminde teşhis ve tedavi etmektir. Erken tanı
yapmak zordur, fakat tedavi hastalığın erken döneminde yapılabilirse daha etkili olacağından hastalık ilerlemez ve hasta
bu hastalık sonucunda sakat kalmaktan ya da yaşamını yitirmekten korunmuş olur. İkincil koruma yöntemleri daha çok
“tarama” yöntemleridir. Bunlar arasında meme kanserinin
erken tanısı için periyodik mamografi incelemeleri, prostat
kanserinin erken tanısı için PSA (prostat spesifik antijeni) incelemeleri, hipertansiyonun erken tanısı için fırsatları değerlendirerek kişilerin kan basınçlarının ölçülmesi, fenilketonüri
için kanda fenilanalin aranması gibi yöntemler sayılabilir.
4. Üçüncül koruma (Tersiyer koruma): Üçüncül
koruma hizmetleri aslında “rehabilitasyon” hizmetleridir.
Rehabilitasyon, bedence ya da ruhça sakat kalmış olanların
başkalarına bağımlı olmaksızın yaşayabilmelerini sağlamak
için yapılan bütün çalışmaları kapsar. Bu çalışmalar çeşitli
biçimlerde sınıflandırılabilir. Halk sağlığı açısından anlamlı
sınıflamalardan birisi şöyledir:
a. R 1: Sakatlığı olmakla birlikte bir fonksiyon kaybı
bulunmayan kişilere yönelik yapılan işlemlerdir. Amaç, fonksiyon kaybının oluşmasını önleyerek kişinin yaşamını normal
olarak sürdürmesidir. (Örnek: Göz komplikasyonu olan diyabetik hastada körlüğün önlenmesi)

b. R 2: Fonksiyon kaybı olan bir sakatlığın geri döndürülmesi için yapılan işlemleri kapsar. (Örnek: Hemiplejisi
olan hastaya fiziksel tıp uygulamaları yaparak yeniden yürüyebilmesini sağlamak.)
c. R 3: Geri döndürülemeyecek (irreversable) bir
sakatlığı olan hastanın yaşam kalitesinin arttırılması için
yapılan işlemlerdir. (Örnek: Spinal kord kesisi olan bir hastanın tekerlekli sandalye kullanarak yaşamını sürdürmesi)
B. Beşli gruplama
1. Birinci aşama korunma: Hastalık etkenlerinden kaçınma (Örnek: Cinsel ilişkiden kaçınma; tütün kullanmama)
2. İkinci aşama korunma: Hasta olmaktan kaçınma
(Örnek: Aşılama; penisilin proflaksisi)
3. Üçüncü aşama korunma: Hastalığın ilerlemesini engelleme (Örnek: serviks sürüntüsünün (Pap smear) sitolojik
incelenmesi; verem taramaları ile hastaları bulup tedavi etme)
4. Dördüncü aşama koruma: Hastalık komplikasyonlarını engelleme (Örnek: Koroner kalp hastalığı olanların antikoagülan kullanmaları; AİDS hastalarının proflaktik olarak
antimikrobiyal kullanmaları)
5. Beşinci aşama koruma: Ölümün geciktirilmesi ve
yaşam kalitesinin yükseltilmesi (Örnek: İnmesi olan hastaların bakımı; fiziksel tıp uygulamaları; terminal dönemdeki
hastaların bakımı)

Tablo 1: Koruyucu Hizmetler Tablosu
Koruma Türü
Temel (primordial) koruma
Birincil (primer) koruma
İkincil (sekonder) koruma
Üçüncül (tersiyer) koruma / Rehabilitasyon

Durum
Risk yok; Hastalık yok
Risk var; Hastalık yok
Risk var; Hastalık var
Hastalık var; Sakatlık var

Amaç
Riskten korumak
Hastalıktan korumak
Sakatlık ve ölümden korumak
Fonksiyon kaybını önlemek
Fonksiyon kaybını geri döndürmek

R1

(Kaynak: Dr. F. Serdar Gürel / KEYPS)

Fonksiyon kaybı yok
R 2 Fonksiyon kaybı var
Geri dönmez fonksiyon kaybı var
R3
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Yaşam kalitesini yükseltmek
Fonksiyon kaybını önlemek
Fonksiyon kaybını geri döndürmek
Yaşam kalitesini yükseltmek

HALK SAĞLIĞI Kuramlar ve Uygulamalar

Tablo 2: Beşli Sınıflama İçin Koruma Örnekleri
1
2

3
4

5

ma

Aşama
Etkenden
kaçınma
Hastalıktan
kaçınma

Tip 2 Diyabet
Sağlıklı beslenme, eksersiz

HIV / AIDS
Cinsel ilişkiden kaçınma, tek eşlilik, uyuşturucu kullanmama
Zayıflama, insulin rezistansı olanla- Kondom kullanmayı teşvik, uyuşra (pre-diyabetik) metformin verme turucu kullanımından caydırma, tek
kullanımlık enjektör kullanma
Hastalığın ilerlemesini Uygun tedavi
Antikor taraması, antiretroviral
engelleme
tedavisi
Komplikasyonları
ACE inhibitörleri, böbrek fonksiFırsatçı enfeksiyonların tedavisi
engelleme
yonlarını izleme, lipit kontrolü, kan
şekeri kontrolü
Ölümü geciktirme
Renal diyaliz, koroner stent, byFırsatçı enfeksiyonların intensif
pass cerrahisi
tedavisi

Meme kanseri
Tütünden ve kanserojenlerden
kaçınma, şişmanlık kontrolü
Tamoxifen, raloxifene, koruma amaçlı mastektomi
Kanser tanısı için mamografi,
biyopsi, cerrahi tedavi
Kemoterapi, radyoterapi,
izleme, PET taraması
Tam vücut radyoterapisi,
kemik iliği nakli

kontrol altına alınabilir. Bu nedenle, aşılama hizmetleri bir
toplumda ne kadar çok kişiye ulaştırılabilirse (kapsayıcılık)
bulaşıcı hastalıklarla savaşta o derece başarılı olunur.
(2) İlaçla koruma: Her hastalığın aşısı yoktur. Bu tür
hastalıkların bazılarında, tehlike altındaki kişileri ilaçla korumak (kemoproflaksi) mümkündür. Tüberkülozlu annenin çocuğuna INH verilmesi, menengokoksik menenjiti olan hastanın kardeşine sülfamit verilmesi, sıtma hastalığının epidemik
olduğu bölgeye gidecek yabancılara pirimetamin ve klorokin
tabletlerinin içirilmesi ilaçla korunmaya örnektir.
(3) Erken tanı: Çoğu kez hastalar, hastalıklarının belirtileri ilerledikten ve durumları hayli bozulduktan sonra
sağlık kuruluşlarına başvururlar. Oysa hastalıklar ne kadar
erken dönemlerinde teşhis edilirlerse, tedavileri de o kadar
kolay ve başarılı olur. Bu ilke, bütün hastalıklar için geçerlidir. Örneğin, kanser başlangıç döneminde teşhis edilirse tamamen tedavi edilebilir ya da buna bağlı ölüm önlenebilir;
tüberkülozlu bir hasta, ne kadar erken anlaşılırsa, etkili bir
biçimde iyileştirilip hastalığın kötü gidişinden korunabilir;
zatürree olan bir çocuk, hastalığın ilk belirtilerinin görüldüğü
dönemde teşhis edilip tedaviye başlanırsa ölümden korunabilir. Erken tanı, hastalık taramaları, periyodik muayeneler gibi
yöntemlerle yapılabilir.

C. Yedili gruplama
Buna, Froom ve Benbassat gruplaması da denir.
1. Birinci aşama koruma: Etiyolojik ajanla teması azalt-

2. İkinci aşama koruma: Hastalığa karşı direnci arttırma
3. Üçüncü aşama koruma: Hastalık belirtisi olmayan kişilerde risk faktörü taraması yaparak riski azaltma
4. Dördüncü aşama koruma: Nükslerin önlenmesi (hastalık belirtileri yok olmuş sağlıklı kişilerde)
5. Beşinci aşama koruma: Komplikasyonların önlenmesine yönelik tedavi (Tedavi olmuş belirtisiz kişilerde)
6. Altıncı aşama koruma: Hastalığın hafifletilmesi, tedavisi ve ölümlerin azaltılması
7. Yedinci aşama koruma: Tedavisi olanaksız durumda
olanların bakımı
Kişiye yönelik koruyucu hizmetler: Bu tür hizmetler
doğrudan bireylere götürülür. Başlıcaları şunlardır:
(1) Bağışıklama: Bulaşıcı hastalıklardan korunmanın
en etkili yollarından biri kişilerin bağışıklanmasıdır. Aktif
bağışıklama “aşılama” yoluyla, pasif bağışıklama ise hazır antikorları içeren serumların sağlam kişilere verilmesi
(seroproflaksi) ile olur. Bağışıklama hizmetiyle bireyler tek
tek korundukları gibi, bir toplumun yüzde 90-95’i bir hastalığa karşı bağışık duruma getirilirse, o hastalık o toplumda
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Şekil 1: Sağlık Hizmetlerinin Sınıflandırılması

Hastalıkların erken dönemlerinde, yani, belirtisiz
(pre-semptomatik) ya da belirtili (semptomatik) dönemlerinin başlangıcında teşhis
edilebilmeleri için kişilerin
eğitilmeleri ve bütün sağlık
personelinin bu konuya önem
vermeleri gerekir.
(4) İyi beslenme: Pek çok
hastalığın altında yatan temel
ve hazırlayıcı neden yetersiz
ve dengesiz beslenmedir. Örneğin, her çocuk kızamık olabilir, fakat kızamıktan ölenler
genellikle beslenmesi bozuk
(malnütrisyonlu)
olanlardır.
Tüberküloz yetersiz beslenen
kişiler arasında daha yaygındır.
Bütün enfeksiyon hastalıkları
kötü beslenen kişilerde daha
ağır klinik tablolar gösterir. O
halde, kişilerin beslenmelerinin
düzeltilmesi ve böylece bünyelerinin güçlendirilmesi, onları
hastalıklardan ya da hastalıkların kötü sonuçlarından koruyabilir.
(5) Aile planlaması (ya da
aralıklı doğum): Sayısız araştırmalarla ve dünyanın her yerinde kanıtlanmıştır ki, çok ve
sık doğum yapan kadınların ve
bu kadınlardan doğan çocukların sağlıkları tehlike altındadır.
Örneğin, bu kadınlarda implantasyon bozuklukları, atoniler,
prematüre doğumlar, demir
eksikliği anemisi, rekto-sistosel, genital sistem enfeksiyonlarının görülme sıklıkları az

Şekil 2: Hastalık Dönemleri (Kaynak: Zafer Öztek)
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ve seyrek doğum yapan kadınlara oranla daha yüksektir. Bu
annelerden doğan çocuklarda prematürelik, doğuştan anomaliler, malnütrüsyon, enfeksiyon hastalıkları daha sık görülür.
Çok çocuklu ailelerde ve özellikle aralarında iki yaştan daha
az yaş farkı olan kardeşler arasında ölüm oranları yüksektir.

yatak yoktur. Aile sağlığı merkezleri, tüberküloz dispanserleri, AÇS-AP merkezleri, işyeri tabiplikleri birinci basamak
iyileştirici hizmetlerin verildiği yerlere örnektir. Bu basamaktaki imkânlarla teşhis ya da tedavi edilemeyen hastalar ikinci
basamağa sevk edilirler.

Ayrıca, birçok kadın istemediği halde gebe kaldıktan
sonra düşük yapmak isterken, ya sakat kalmakta ya da hayatını kaybetmektedir. İşte, bütün bu durumlardan korunabilmek
için aile planlaması hizmetleri önemli bir faktördür. Bunun
yolu, doğum kontrolü uygulamak ve gebelikler arasındaki
süreyi uzatmaktır.

İkinci basamak: Hastaların yatırılarak teşhis ve tedavi
hizmetlerinin verildiği genel hastanelerdir. Bu hastaneler 50100 yataklı ve 3-4 uzman hekimin çalıştığı hastaneler olabileceği gibi tam teşekküllü hastaneler de olabilir.
Üçüncü basamak: Belli bir hastalığı olanlara ya da tanımlanmış gruplara hizmet veren özel dal hastaneleridir. Bu
hastaneler, en yüksek tıp teknolojilerinin uygulandığı gelişmiş tedavi merkezleridir. Kanser hastaneleri, verem sanatoryumları, ruh sağlığı hastaneleri, doğumevleri, çocuk hastaneleri, geriatri hastaneleri üçüncü basamak için örneklerdir.
Genel olarak, üniversite hastanelerinin en yüksek hastane
standartlarına sahip oldukları kabul edilir. Bu nedenle, üniversite hastaneleri de üçüncü basamak tedavi kuruşlarından
sayılır.

(6) Sağlık eğitimi: Kişilerin kendi sağlıklarını nasıl koruyabilecekleri ve sağlık hizmetlerini uygun bir biçimde nasıl kullanabilecekleri konusunda bilgilendirilmeleri ve olumlu davranışlar kazandırılmaları için yapılan planlı çabalara
“sağlık eğitimi” denir. Sağlık eğitimi aynı zamanda kişilere,
kendi sağlıklarından sorumlu oldukları bilincini de sağlamayı
amaçlar. Çünkü bir toplumun sağlık düzeyinin yükseltilmesi, o toplumdaki bireyleri bu iyileşmeyi gerçekten istemeleri,
yani, kendi sağlıklarının sorumluluğunu benimsemeleri ile
sağlanabilir.

İyileştirici hizmetleri basamaklar biçiminde ele almanın
temel nedeni, bu basamaklar arasında bir hasta sevk sisteminin gerekliliğini vurgulamak içindir. Birinci basamak tedavi
kuruluşları halkın yaşadığı yerlere en yakın olan ve hastaların
ilk başvurdukları kuruluşlardır. İkinci ve üçüncü basamaklar
daha büyük yerleşim merkezlerinde bulunurlar. Hastalar (ya
da kişiler) her türlü hizmet ihtiyaçları için (muayene, aşılama, aile planlaması vb) önce birinci basamak kuruluşlarına
başvurmalıdır; bu kuruluştaki hekim gerekli görülürse uygun
hastanelere sevk edilirler. Yani, birinci basamak kuruluşları
bir “tiriaj” (ayırma ve sevk) yerleri gibi işlev görürler. İkinci basamakta (genel hastane) tedavi edilemeyen hastalar ise
üçüncü basamak hastanelere sevk edilirler. Halk sağlığı anlayışına göre, birinci basamak tedavi kuruluşları kalabalık,
ikinci ve üçüncü basamak kuruluşları tenha olmalıdır.

Çevreye yönelik koruyucu hizmetler: Bu hizmetlerin
amacı, çevremizdeki olumsuz biyolojik, fiziksel ve kimyasal
faktörleri yok ederek, düzelterek ya da insanları etkilemelerini önleyerek kişilerin sağlıklarını koruyabilmektir. Bunlar
arasında, atıkların zararsız duruma getirilmesi, vektörlerin
kontrolü, temiz su sağlanması, çevre kirliliğinin önlenmesi,
gıda kontrolü gibi hizmetler sayılabilir. Bu hizmetler, sağlık
personelini de yakından ilgilendirmekle birlikte, daha çok
mühendislik ve yönetim hizmetleridir. Bunların yürütülmesinde sağlık sektörü ile diğer sektörlerin işbirliği kaçınılmazdır.

İyileştirici sağlık hizmetleri
İyileştirici (tedavi edici) sağlık hizmetleri üç basamakta
ele alınır:
Birinci basamak: Hastaların tedavilerinin evde ve ayakta yapıldığı sağlık kuruluşlarıdır. Bu kuruluşlarda genellikle
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Şekil 4: Koruyucu Hizmetlerle Tedavi Edeci Hizmetlerin
Farkı Bundan Daha İyi Anlatılamaz

Rehabilitasyon hizmetleri
Rehabilitasyon (esenlendirme) bedence ya da ruhça sakat kalmış kişilerin başkalarına bağımlı (muhtaç) olmaksızın
yaşayabilmelerini sağlamak için yapılan bütün çalışmaları
kapsar. Yukarıda rehabilitasyondan üçüncül koruma adı altında söz edilmiş ve gruplamaları hakkında bilgi verilmişti.
Rehabilitasyon tıbbi ve sosyal rehabilitasyon olarak da sınıflandırılır:
(1) Tıbbi rehabilitasyon: Bedensel sakatlıkların mümkün olduğu kadar düzeltilmesidir. Ekstremite protezleri,
spastisitelerin yumuşatılması, işitme kusurlarının en aza indirilmesi gibi çalışmalar bu tür hizmetlerdendir.
(2) Sosyal (mesleki) rehabilitasyon: Sakatlıkları nedeniyle eski işlerini yapamayanlara ya da belirli bir işte çalışmayanlara iş öğretme, iş bulma ve işe uyum sağlamalarına
yönelik her türlü hizmeti kapsar.

Kaynak: https://tr.pinterest.com/pin/

Şekil 3: Tedavi Bozulmuş Sağlığı Denge Durumuna Getirme Çabasıdır; Koruma ve Sağlığı Geliştirme İse Tam İyilik
Durumuna Yol Amadır

Kaynaklar
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Temel Sağlık Hizmetleri
“Sağlık hakkı sağlıklı olma hakkı demek değildir; yoksul ülkelerin kaynakları olmadığı halde
pahalı sağlık hizmetleri kurmaları demek de değildir.
Sağlık hakkı, hükümetlerin ve yöneticilerin mümkün olan en kısa zamanda herkesin ulaşabileceği ve
yararlanabileceği bir sağlık sistemini kuracak politikalar ve eylem planları ortaya koymalarını gerektirir.
Bunun gerçekleşmesini güvence altına almak, hem insan haklarıyla uğraşanların hem de halk
sağlığı çalışanlarının vermeleri gereken en büyük mücadeledir.”
BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri,
Mary Robinson
Konferans, konu ile ilgili bütün tarafların katıldığı ve sonunda yayınlanan bildiri ile alınan kararların açıklandığı en
geniş katılımlı toplantı demektir. Konferanstan daha büyük
bir toplantı yoktur. Temel Sağlık Hizmetleri Konferansına da
Birleşmiş Milletlere üye olan bütün ülkeler ve sağlıkla ilgili
uluslararası kuruluşların tümü katılmıştır. Dolayısıyla, TSH
Konferansı sonunda yayımlanan bildiri bütün ülkelerin fikir
birliği (konsensus) içinde aldıkları kararları ve ilkeleri kapsayan bir tür uluslararası sözleşme niteliğinde kabul edilmelidir. Bu bildiriyi kabul etmekle, her ülke bildiride yer alan
ilkeleri benimsediğini ve uygulayacağını beyan etmekte ve
diğer ülkeleri de bu kararları uygulamaya davet etmektedir.
Türkiye de bu bildiriyi kabul etmekle, TSH ilkelerini benimsediğini ve uygulayacağını açıklamış olmaktadır. Konferansta Türkiye’yi o zamanki Sağlık Bakanı (Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı) Dr. Mete Tan temsil etmiştir.

Sağlık Hizmetlerinde Çağdaş Görüşler
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 1970’li yılların başlarında
yaptığı değerlendirmelerle dünyada sağlık düzeyinin özlenenin çok altında olduğunu, gelişmekte olan ülkelerle gelişmiş
ülkeler arasında büyük farklılıklar bulunduğunu, hatta bazı
ülkelerin kendi bölgeleri arasında dahi eşitsizlikler olduğunu
ortaya koymuştur. O dönemde birçok ülkede sağlık hizmetlerindeki gelişme gerek nicelik, gerekse nitelik olarak toplumun gelişmişliğine uymamaktaydı. Hem gelişmiş hem de gelişmekte olan toplumlar ülkelerindeki sağlık hizmetlerinden
memnun değildi.
Bu sorunları çözmek amacıyla DSÖ bir dizi kararlar almıştır. Bunlardan ilki DSÖ’nün 1977 yılında 30. Genel Kurulunda “2000 yılında herkese sağlık” hedefini kabul etmesidir. Bu hedefin temelini 2000 yılına kadar herkesin, sosyal
ve ekonomik açıdan üretken bir yaşam sürdürebileceği sağlık
düzeyine erişmesini sağlamak oluşturmaktadır. Bir yıl sonra
1978 yılında Kazakistan’ın o zamanki başkenti Alma-Ata’da
(Almaty), hemen bütün ülkelerin ve ilgili uluslararası kuruluşların katılımı ile Temel Sağlık Hizmetleri (TSH) Konferansı toplanmıştır. Bu konferans dünyada sağlık hizmetlerini
geliştirme ve sağlık düzeyini iyileştirme ile ilgili politikaların belirlendiği bir toplantı olmuş ve “2000 yılında herkese
sağlık” hedefine varmak için izlenecek ilkeler belirlenmiş ve
toplantı sonunda bir bildiri ile (TSH Bildirisi ya da Alma-Ata
Bildirisi olarak bilinir) açıklanmıştır. Çağımızdaki sağlık hizmetleri anlayışı bu toplantıda tartışılmış ve şekillendirilmiştir.
Bu konferanstan sonra 32. DSÖ Genel Kurulunda ise “2000
yılında herkese sağlık” hedefi için stratejiler belirlenmiştir.

Alma Ata Bildirisine göre temel sağlık
hizmetleri (TSH)
Alma-Ata Konferansı sonunda yayınlanan TSH Bildirisinde verilen TSH tanımı şu şekildedir;
“Temel sağlık hizmetleri (TSH) (Primary Health Care),
bir toplumdaki birey ve ailelerin geneli tarafından kabul
edilecek yollardan, onların tam olarak katılımı ile ülke ve
toplumlarca karşılanabilir bir harcama karşılığında onlara
götürülen esas sağlık hizmetidir. TSH, ülkenin sağlık hizmetinin çekirdeğini oluşturur ve genel anlamdaki toplumsal
ve ekonomik kalkınmanın vazgeçilmez bir parçasıdır. TSH,
ulusal sağlık sisteminin, insanların yaşadığı ve çalıştığı yer-
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lerin mümkün olduğu kadar yakınına götürülmüş, bireylerin,
ailelerin ve toplumun ilk başvuru yeri olan, sağlık hizmeti
zincirinin birinci halkasını oluşturur.”

ğal sonucu olarak kişiler (ve toplumlar), sorumluluk duygusu
içinde sağlık hizmetlerinin planlanmasında ve sunuluşunda
söz sahibi olmalı, yani, toplum sağlık hizmetlerine katılmalıdır.
c. Sağlık hizmetlerinin boyutu: Sosyal bir olgu olan sağlık ve sağlık hizmetleri yalnızca sağlık sektörü tarafından yürütülemeyecek kadar geniş boyutludur. Birçok başka sektörü
de ilgilendiren sağlık hizmetlerinde sektörler arasında işbirliği ve eşgüdüm (koordinasyon) gereklidir.
d. Uluslararası dayanışma: Sağlık düzeyi yönünden ülkeler arasındaki eşitsizlik politik, sosyal ve ekonomik yönleri
olan bir durumdur. Sağlık bir dünya ve insanlık sorunudur ve
gelişmiş güçlü ülkelerin, gelişmekte olan ülkelerdeki sağlık
hizmetlerinin kalkınmasını desteklemeleri gereklidir.

Yukarıdaki tanımı daha iyi yorumlayabilmek için
TSH’nin dört yönünü bilmek gerekir:
1. TSH, sağlık hizmetlerinin genelini ilgilendiren bir görüştür;
2. TSH, sağlık hizmetlerinin örgütlenmesinde anahtardır;
3. TSH, sağlık hizmetlerinin ilk basamağıdır;
4. TSH, bir faaliyetler grubudur.
Not: Türkçeye “Temel Sağlık Hizmetleri” olarak çevrilen terimin İngilizce karşılığı “Primary Health Care”dir. Bu terim,
başka yazarlar tarafından Türkçeye daha başka biçimlerde
çevrilmişti (Temel sağlık bakımı, Primer sağlık bakımı, Birincil sağlık bakımı, Birincil sağlık hizmetleri gibi).

(2) Örgütlenme anahtarı olarak TSH
Bir ülkede TSH kavramına uyulup uyulmadığını değerlendirebilmek için o ülkedeki sağlık örgütlenmesinde bazı
ilkelere uyulup uyulmadığına bakmak gerekir. Bu ilkeler kısaca şunlardır:

İngilizcede bir de «Basic Health Services» terimi vardır ki,
işte bu terimin Türkçe karşılığı ‹Temel Sağlık Hizmetleri»
olmak gerekir. Bu terim kişilere bazı koruyucu ve iyileştirici
hizmetleri götüren resmî sağlık kuruluşları ağını ifade eder.
Burada genellikle, halkın katılımı, uygun teknoloji kullanımı,
sektörler arası işbirliği gibi ilkelere önem verilmemiştir. Hizmetler merkezde planlanır ve hükümetlerin atadığı personel
tarafından yürütülür.

a. Sağlık hizmetleri toplumdaki herkese, onların kabul
edebilecekleri biçimde entegre olarak verilmelidir. Koruma,
tedavi, rehabilitasyon ve sağlığı geliştirici hizmetler birlikte,
bir bütün olarak ele alınmalıdır.
b. Toplum, sağlık hizmetlerinin planlama ve uygulamasına katılmalıdır.
c. Halkın ilk başvuruları için hizmet birimleri kurulmalıdır.
d. Kademeli hasta sevki sistemi işletilmelidir.
e. Sağlık yönünden tehlike (risk) altındakileri belirlemek için evlere ve iş yerlerine kadar uzanan bir sistem oluşturulmalıdır.
f. Hizmet modeli, kişilerin kendi sağlıklarından sorumlu olmalarını destekler biçimde olmalıdır.
g. Hizmetler sürekli olmalıdır (7 gün 24 saat)
h. Sağlık hizmetleri “ekip anlayışı” içinde verilmeli,
hekim dışı personel kullanımına önem ve gerekirse öncelik
verilmelidir.
i. Personel zorunlu değil, özendirilerek çalıştırılmalıdır.

(1) Bir görüş olarak TSH
Temel sağlık hizmetlerinin en önemli özelliği, sağlık
hizmetlerinin geneli ile ilgili bir görüş (felsefe) oluşudur. Bu
yönü ile TSH, halk sağlığı görüşü ile örtüşmektedir. Bu görüşün temelini şu dört nokta oluşturur:
a. Sosyal eşitlik: Sağlık hizmetleri doğuştan kazanılmış
bir insan hakkıdır. Bu hizmetler, yalnızca onu satın alabilecek
sosyal sınıflara değil, toplumdaki herkese ve en uzak yerleşim yerlerinde oturanlara da, sosyal adalet anlayışı içinde eşit
ve hakkaniyet ölçülerinde (equity) götürülmelidir.
b. Öz sorumluluk: Herkes kendi sağlığının değerini bilmeli ve kendinden (ve çocuklarından) sorumlu olmalıdır. Bunun için kişiler eğitilmeli ve bilinçlendirilmelidir. Bunun do-

44

HALK SAĞLIĞI Kuramlar ve Uygulamalar

Sağlık İçin Sektörler Arası İşbirliği
Dünya Sağlık Örgütü sağlığı, “yalnızca hasta ya da sakat olmama durumu değil, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden tam iyilik
hali” olarak tanımlamaktadır. Bu tanımdan da görüldüğü gibi sağlık, çok boyutlu, geniş bir kavramdır,
Sağlık hizmetleri de çok yönlü ve yaygın hizmetlerdir. Bu nedenle sağlık hizmetleri, yalnızca sağlık sektörü olarak adlandırılan sağlık bakanlıkları tarafından verilemez. Bu hizmetlerin başarısındaki faktörlerden biri de, sağlıkla ilgili hizmetleri veren
bütün sektörlerin planlı ve uyumlu bir şekilde çalışarak, aynı amaca varmak için çaba göstermeleridir. Bu konuda bir kaç
örnek vermek yeterli olacaktır. Eğitim, Milli Eğitim Bakanlığı’nın görevidir. Ancak, söz konuşu olan, “okullarda sağlık eğitimi” olduğunda, bu bakanlık ile Sağlık Bakanlığı (SB) birlikte çalışmak zorundadır. Kentlerin temizliği, esnafın denetimi, gıda
kontrolü gibi hizmetler belediyelerin görevleri arasındadır. Ama bu hizmetleri sunarken belediyelerle SB’ nın birlikte çalışmaları şarttır; Tarlaların sulanması için arkların açılması su işleri ya da tarım örgütünün görevi olabilir. Ama eğer bu arklar ve
sulama sistemleri, sivrisineklerin üremesini ve sıtmanın yayılmasını hızlandırıyor ise, sözü edilen kuruluşlarla SB’nın el ele
vermesi kaçınılmaz olur. Aile planlaması, çevre sağlığı, aşılama hizmetleri gibi bazı konularda halkın direnci, ancak dini liderler aracılığı ile kırılabilir. İşte bu noktada, Diyanet İşleri Başkanlığı ile SB’nın birlikte çalışması son derece olumlu sonuçlar
verir. Beslenme hizmetlerinda Tarım Bakanlığı ile flnans konularında Maliye Bakanlığı ile, haberleşme konularında Ulaştırma
Bakanlığı ile, halk eğitimi konusunda medya kuruluşları ile SB’ nın birlikte çalışmaları kaçınılmazdır.
Sağlık Bakanlığı dışındaki sektörlerin desteği olmadan, sağlık hizmetlerinde başarı söz konuşu olamaz. İlk bakışta, akla yatkın
ve kolay gibi görünen bu konu, uygulamada çok güçtür. Yalnızca ülkemizde değil, pek çok ülkede sektörler, kendi içlerine kapanmış ve yalnızca kendi görevlerini yapan kurumlar haline gelmişlerdir. Böyle bir yapı içinde genel amaç unutulmuş, halka
hizmetteki “bütünlük” anlayışı kaybolmuştur. Unutulmamalıdır ki sektörler bir orman içinde yalnızca birer ağaçtır.
Sağlık Hizmetleri ve Kalkınma
Sağlık hizmetleri ile ilgili yatırımlar bazı planlama ve ekonomi uzmanlarınca “nüfus yatırımları” (Demografik yatırımlar)
olarak kabul edilir. Yani, bu yatırımlara yapılan harcamalar, kısa sürede geri dönmez; nüfus fazla olduğu için bu alanda yatırım yapılmaktadır; eğer nüfus daha az olsaydı, bu yatırımlara gerek olmayabilirdi.
Bu nedenlerle, özellikle kaynakları sınırlı olan ülkelerde ekonomik gelişmeyi planlayanlar, sağlık hizmetleri ile ilgili yatırımlara mümkün olduğu kadar az kaynak ayırmak eğilimindedirler; kaynakların çoğunu üretici olanlara ayırırlar. Bu görüşlerini
savunurken “sağlık düzeyinin ekonomik kalkınmışlıkla yakından ilgili olduğunu” söylerler. Onlara göre, bir toplum, ekonomik
olarak kalkınırsa, toplumun sağlık düzeyi de buna paralel olarak gelişir. Bu nedenle ülkeler, bütün güçlerini ekonomik kalkınmaya harcamalıdırlar.
TSH Bildirisinin birinci maddesinde, bu görüşün aksine, sağlık hizmetlerinin kalkınma içindeki önemi vurgulanmıştır. Bildiride, her ülkenin kalkınma planlarında temel sağlık hizmetlerinin, ulusal kalkınma ile uyumlu bir biçimde ele alınarak
geliştirilmesi önerilmiştir. Bildirinin gerekçelerinin açıklandığı bölümde, ekonomik kalkınma ile sağlık düzeyi arasında çift
yönlü bir ilişkinin olduğu belirtilmiştir. Yani, kalkınmışlık, toplunun sağlık düzeyinin yükselmesine yol açacağı gibi, sağlıklı
bir toplum da kalkınmaya olumlu etki yapar. Disraeli’nin dediği gibi, ‘bir ülkenin ekonomisinin sağlıklı oluşu, önce halkının
sağlıklı oluşuna bağlıdır’.
Yeterli kaynak ayırmayarak insan sağlığına gereken önemi vermeyen ekonomistler, yaşamın temel anlamını ve kalkınmanın
gerçek amacını gözden kaçırmaktadırlar, O da şudur; Dünyada her şey insan içindir. Üretim de, kalkınma da insanların
daha mutlu yaşamalarını sağlamak içindir. Eğer bunlar, insanı daha rahat, daha mutlu yaşatmayacak olsa, ne üretime ne de
kalkınmaya gerek olmazdı.
Mutluluk sağlık demektir. Eğer, çevremizde bulunan ve ürettiğimiz her şey insan için ise, hiçbir şey insandan ve onun sağlığından daha önemli olamaz. Gerçekten de sağlık olmadan bunların hiçbirinin bir anlamı kalmaz. Bazı şeylerden vazgeçebilirler
ama sağlıktan asla geçilemez. O nedenle sağlığa ve sağlık hizmetlerine gereken önemi vermemek, yaşamın temel anlamına
terstir.
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j. Hizmet modeli o ülkenin toplumuna ve diğer koşullarına uygun olmalı, hizmetlerin her kademesinde, o ülkeye
uygun teknoloji kullanılmalıdır.
k. Sağlık hizmetlerinin sunumunda sektörler arası işbirliğini sağlayıcı mekanizmalar oluşturulmalıdır.
l. Sağlıkla ilgili alınacak bütün kararlar kanıta dayanmalıdır ve bu nedenle hizmet araştırmalarına önem verilmelidir.
m. Sağlık hizmetlerinin sürekli olarak ve aksatılmadan
sürdürülebilmesi için gereken tıbbi ve diğer malzemenin sağlanması konusunda işleyen bir lojistik sistem kurulmalıdır.
n. Gereksiz ve çok sayıda ilaç kullanımını (polifarmasi) önleyici mekanizmalar oluşturulmalıdır.
o. Sağlık hizmetlerinin sunumunda ortaya çıkabilecek
aksaklıkların giderilmesi için (işleri yoluna koyabilmek için)
hizmet içi ve sürekli eğitimleri de içeren bir denetim sistemi
kurulmalıdır.

bu basamakta yapılamayan hastalar ikinci basamağa (hastanelere) sevk edilirler. Buna göre, kişiye yönelik koruyucu
hizmetlerle birinci basamak tedavi hizmetlerinin verildiği
aile sağlığı merkezleri temel sağlık hizmetlerine örnektir.
Şekil 5: Temel Sağlık Hizmetleri Alanı (Koyu renkli bölge)

(3) Birinci basamak sağlık hizmeti olarak TSH
TSH’ nin en yaygın olarak bilinen yönü ve tanımı budur.
Bu tanım koruyucu hizmetlerle evde ve ayaktan (ambulatuar)
tedavi hizmetlerinin bir arada sunulduğu hizmet basamağını
anlatır. Bu, halkın ilk başvuru basamağıdır. Tanısı ve tedavisi
Toplumun Katılımı
Sağlık hizmetleri topluma doğrudan götürülen, sosyal hizmetlerdir. Sosyal hizmetler söz konusu olduğunda, hizmeti alanlar, hizmeti verenler kadar önemlidir. Eğer hizmeti alanlar bu hizmetin ne olduğunu bilmiyorlarsa; hizmetin veriliş şeklini
beğenmiyorlarsa; bu hizmetle ilgili olarak güdülenmemişlerse, hizmeti verenler ne kadar çaba gösterirlerse göstersinler, o
hizmeti halka (alıcıya) ulaştıramazlar. O halde, sosyal hizmetlerin topluma uyması ve toplum tarafından kabul edilir olması
gerekmektedir. Bunu sağlamanın en iyi yolu, hem hizmeti planlama hem de uygulama sıralarında, bu hizmeti alacak kişilere
danışmak ya da o kişilerle beraber çalışmaktır. Bu işbirliğine “toplumun sağlık hizmetlerine katılımı” denir. Bu yapıldığı
takdirde, planlama aşamasında halkın hizmetle ilgili talepleri değerlendirilebilir. Elbette bu taleplerin hepsi karşılanamaz.
Ama toplumun gerçek gereksinmesini bilebilmek için bu talepler de göz önüne alınmalıdır.
Sosyal hizmetlerde halkın hizmete sahip çıkması başarının temel unsurlarından birisidir. Hizmetin nasıl olması gerektiğine
karar verenler, o hizmete herkesten daha fazla sahip çıkarlar, işte, toplumun katılımı bunu sağlar. Çünkü hizmetin biçiminde
ve uygulanmasında onlar da karara katılmışlardır.
Bir de halkın hizmetlere parasal ya da işgücü ile katkı vermesi konusu vardır ki, bu durum “katılım” olarak değerlendirilmemelidir. Ancak, bu iki konuyu ayırmanın güçlüğü ve her ikisinin de önemli olduğu göz önüne alınarak bir arada ele alınıp
“halkın sağlık hizmetlerine katkı ve katılımı” şeklinde adlandırılması yaygın bir anlayıştır.
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(4) Faaliyetler olarak TSH
TSH Bildirgesinde “en az bakım” (minimal care) kavramından söz edilmektedir. Buna göre, her ülke aşağıda belirtilen sekiz faaliyeti yapmak zorundadır. Bu faaliyetlerden
vazgeçilemez.
1. Halkın sağlık eğitimi
2. Beslenme durumunun geliştirilmesi
3. Temiz su sağlanması ve sanitasyon
4. Ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması

5.
6.
7.
8.

Başlıca bulaşıcı hastalıklara karşı bağışıklama
Endemik hastalıkların kontrolü
Sık görülen hastalıkların uygun tedavisi
Temel ilaçların sağlanması

Bir ülkede sağlık hizmetleri içinde yukarıda sıralanan
faaliyetlerin yer almış olması, o ülkede TSH kavramına uyulduğundan söz etmeye yetmez. Önemli olan, bu hizmetlerle
birlikte TSH’nin diğer ilkelerine de uymaktır.

Hekimdışı Personel Kullanımı
1970’li yıllardaki sağlık sorunları açıklanırken pek çok ülkede sağlık insangücünün yetersizliği konusuna değinilmişti. O
tarihlerde, gelişmekte olan bazı ülkelerde 100.000 nüfus için 50 sağlık personeli bulunmasına karşılık gelişmiş bazı ülkelerde
100.000 nüfusa 750 sağlık personeli düşmekteydi. Yani, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında sağlık personeli sayısı
bakımından 15 katı kadar bir farklılık söz konuşu idi.
Bu gerçeğe karşın gelişmekte olan birçok ülkede, sağlık hizmetleri hekime dayalı olarak kurulmuştur. Bu ülkelerde, hekim
yetiştirilmesi ve kullanımı konusunda çabalar gösterilmektedir. Oysa hekim eğitimi uzun, masraflı ve güç bir konudur. Gelişmekte olan ülkelerde temel tıp eğitiminin maliyeti öğrenci başına 15,000 ile 35.000 Amerikan Doları arasındadır. Bu miktar
bazı ülkelerde 75.000 Dolara varmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerin hekim ihtiyaçlarını uzun yıllar kapatamayacakları bir
gerçektir.
Öte yandan, «herkese sağlık» hedefine ulaşabilmek için bazı önlemleri gecikmeden almak zorunlu görülmektedir. Personel
açısından bu önlemlerden biri de hekim olmayan yerlerde, hekimdışı ya da kısa sürede eğitilmiş sağlık personelinden
yararlanmaktadır. Aslında, akılcı olan bu yöntem, birçok ülkede uzun bir süredir uygulanmaktadır. Bu konudaki en klasik
örnek Çin’deki «çıplak ayaklı doktorlar”dır (köylü doktorlar), Bunun gibi İran’daki “behyarlar”, bazı Afrika ülkelerindeki
«hekim yardımcıları», eski Sovyetler Birliği ülkelerindeki «felçerler» örnek olarak sayılabilir.
Bu tür uygulamada, halk arasından seçilen uygun kişiler kısa bir eğitimle, en sık görülen, en çok öldüren hastalıklar ve
durumlar konusunda eğitilmekte ve içinde yaşadıkları topluma sağlık hizmeti götürmeleri sağlanmaktadır. Örneğin, “çıplak
ayaklı doktor” (köylü doktor) denilen kişi bir köylüdür. Bu kişi, köydeki öğretmen ya da bir çiftçi olabilir. Seçilen bu kişiler,
yaklaşık 6 aylık bir eğitimden geçirilerek bazı hastalıkların tedavileri ve bazı koruyucu hizmetler konusunda yetiştirildikten
sonra yine aynı köye gönderilmektedirler. Kendilerine en sık görülen 16 hastalığın teşhis ve tedavisi öğretilmektedir. Bu kişiler
asıl meslekleri olan çiftçiliği ya da öğretmenliği uygularken gerek duyulduğu zamanlarda sağlık hizmeti de vermektedirler.
Anlamadıkları, bilmedikleri, kendilerine öğretilmeyen durumlarla karşılaştıklarında ise, hastayı en yakın sağlık kuruluşuna
sevk etmektedirler. Bir başka deyişle çıplak ayaklı doktorlar, uç noktada birinci basamak sağlık hizmetlerini sunan kişiler
olmaktadırlar.
Bu sayede pek çok ülkede, sağlık konusunda çok ileri adımlar atılmıştır. Çünkü bilinmelidir ki, gelişmekte olan ülkelerde kişiler teşhisi, tedavisi ve korunulması çok basit olan hastalıklardan ölmektedirler. Böyle hastalıkları teşhis ve tedavi etmek için
hekim olmaya gerek yoktur. Bazı basit sağlık kurallarını ve tedavi yöntemlerini bilmek ve uygulayabilmek bu kişileri ölümden
kurtarmak için yeterli olur. Hekimin olmadığı yerlerde, bu tür yöntemleri kullanacak kişileri eğitmek en akılcı yoldur.

47

HALK SAĞLIĞI Kuramlar ve Uygulamalar

Bu uygulama, yalnızca gelişmekte olan ülkelerde olmamaktadır. Örneğin; ABD’de de vardır. Söz gelimi, ABD’de hemşireler
bir eğitimden geçirildikten sonra hastalıkların teşhisinde kullanılmaktadırlar. Eğitimden geçmiş bu hemşireler, (pratisyen
hemşire, nurse practitioner) hekimlerin muayenehanelerinde görev alırlar ve başvuran hastaların anamnezi bu hemşireler
tarafından alınır ve ilk tetkikleri yaptırılır. Böylece hekim, basit ve rutin işlemlerde zamandan tasarruf sağlar ve daha fazla
hasta görebilme şansını elde eder,
ABD’deki bir diğer örnek de, Alaska’da çalışan “toplum sağlığı ajanları” (community health aides - community health representatives) ile kızılderililer arasından seçilip eğitildikten sonra kendi köylerine hizmet eden sağlık elemanlarıdır.
Böyle kişilerin kullanılmasında diğer bir yarar da, bu kişilerin kültür olarak topluma yakın olmalarıdır. Çünkü bunlar halk
arasından seçilmişlerdir. Bilinmektedir ki, “kişi en iyi komşusundan öğrenir”. Yani, kişi kendi kültürüne yakın olanlarla daha
iyi anlaşır, daha iyi iletişim kurabilir. Kültürleri birbirine yakın olan kişiler, birbirlerini daha iyi etkileyebilirler. Bu bakımdan,
kısa sürede eğitilmiş hekimdışı personel bazı konularda hekimlerden daha başarılı olabilir.
Ne yazık ki, birçok ülkedeki hekimler bu tür uygulamaların karşısındadırlar. Onlara göre sağlık, son derece özel bir hizmettir
ve en bilgili kişiler tarafından, yani hekimler tarafından verilmelidir. Bunun dışındaki kişilere, hekimlerin bazı sorumluluklarını aktarmak söz konusu olamaz. İşte, TSH Bildirisi’nin 9 uncu ve 10 uncu önerileri bu konuya yer vermekte ve ülkeleri hekim
olmayan personeli kullanmaya teşvik etmektedir. Aynı maddelerde ayrıca, hekimler için olduğu kadar hekimdışı personelin de
sürekli eğitimi ve denetiminin önemi vurgulanmaktadır.
Ülkemizde, hekim olmayan personelden yararlanma konusu yeni değildir. Geçmişte bazı deneyimler olmuştur. Bunlardan
biri, köy enstitüleri uygulamasıdır. Bilindiği gibi bu enstitülerin amacı, köylerde eğitim ve bunun yanı sıra sağlık dahil, birçok
toplum hizmetini verebilecek kişiler yetiştirmekti. Bu enstitülerde, sağlıkla ilgili uygulamalı eğitimler de verilmekte idi.
Ülkemizdeki bir diğer örnek «trahom ilaçlayıcıları”dır. Bu ilaçlayıcılar kısa bir eğitimden geçirilen ilkokul mezunu kişilerdi;
köy köy dolaşarak trahomlu kişilerin gözlerine ilaç uygularlardı.
TSH Bildirisi’nin 10’uncu maddesine göre öğretmenlerden de yararlanılması düşünülebilir. Ülkemizde bu konuda yapılan
çalışmalarda eğitildikleri takdirde imamların ve kadın öğretmenlerin, kendi bölgelerinde aile planlaması uygulayan kişilerin
oranında artış sağladıkları gözlenmiştir.
Temel ilaçlar: Temel ilaçlar (essential drugs) listesi DSÖ
tarafından ortaya atılmış bir kavramdır. Bu listede, öncelikli sağlık sorunlarında kullanılmak üzere seçilmiş en etkili,
güvenli ve maliyet-yarar açısından yüksek değerdeki ilaçlar
çocuklar ve erişkinler için ayrı ayrı yer almaktadır. DSÖ çekirdek liste olarak adlandırdığı bir ilaç listesini her iki yılda

bir açıklar. Ülkeler, kendi koşullarını dikkate alarak bu listeyi
kendi ülkelerine uyarlarlar. 130 ülke bu tür çalışma yaparak
kendi ülkeleri için “temel ilaçlar” listesi hazırlamıştır. DSÖ
tarafında 2019 yılında yapılan son düzenlemede (21. Düzenleme) 29 grupta 460 kadar ilaç bulunmaktadır.
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Tablo 3: DSÖ Çekirdek Temel İlaçlar Listesinde Yer
Alan Gruplar (2019 yılı 21. Düzenleme)
Anestetikler
Ağrı kesiciler ve palyatif tedavi amaçlı ilaçlar
Anaflakside kullanılan antialerjikler
Zehir antidotları
Anti epileptikler / Antikonvulsifler
Anti enfeksiyon ilaçları
Migren ilaçları
Kanser ve immün supresif ilaçları
Antiparkinson ilaçları
Kanı etkileyen ilaçlar
Kan ürünleri ve insan kaynaklı plazma ürünleri
Kardiyovasküler sistem ilaçları
Dermatolojikler
Tanı amaçlı ajanlar
Dezenfektanlar ve antiseptikler
Diüretikler
Gastrointestinal sistem ilaçları
Hormonlar, diğer endokrin ilaçları ve kontraseptifler
Bağışıklık sağlayıcılar
Kas gevşeticileri ve kolinesteraz inhibitörleri
Oftalmik preperatlar
Üreme sağlığı ve perinatal ilaçlar
Perinatal diyaliz solüsyonu
Mental ve davranış bozukluğu ilaçları
Solunum sistemine etki eden ilaçlar
Su- elektrolit ve asit baz dengesini düzeltici maddeler
Vitaminler ve mineraller
Kulak, burun, boğaz ilaçları
Eklem hastalıkları için kullanılan ilaçlar

öğe de araç gereç ve ilaçtır. Özellikle tedavi hizmetlerinde
bunlar olmadan olamaz. Ancak, bozulan araç-gereç
onarılmaz, tüketilen ilacın yerlerine yenileri sağlanmazsa
hizmet durur. «Lojistik destek» adı verilen bu işlemin bir
disiplin içinde ve sürekli olması, sağlık hizmetlerinde
başarının temel öğelerindendir. TSH Bildirisi’nin 13 üncü
önerisi bu konuya yer vermekte ve bu amaçla yönetim, bakım
ve dağıtım örgütlerinin kurulması istenilmektedir.
Fazla miktarda ve çok çeşitli ilaç kullanımı yıllardır tartışıla
gelen bir konudur. Polifarmasi denen bu durumun önlenmesi
ve ulusal ilaç sanayinin kurulması da TSH Bildirisi’nin önerileri arasındadır.
Polifarmasinin çözüm yolları çok çeşitlidir. Bunlar arasında
hekimlerin eğitimi, tanı ve tedavi olanaklarının geliştirilmesi, reçetesiz ilaç satışlarının denetimi, müstahzar sayısının
azaltılması, halkın eğitimi gibi önlemler sayılabilir. “Birinci basamak sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi” bunların en
önemlilerindendir. Çünkü bilinmektedir ki, polifarmasinin
nedenlerinden biri de, ikinci basamak tedavi hizmetlerinde,
yani hastanelerdeki hasta yığılmalarıdır. Günde 100 hastadan fazlasına bakan bir hekimin, hastasıyla yeteri kadar
ilgilendiği, gerekli laboratuar testleri yaparak tanı koyduğu
söylenemez. Bu durumdaki hekimin, olası tanılar üzerinden
yola çıkarak hastada olabilecek iki ya da üç hastalığın her
biri için çeşitli ilaçlar vermesi doğaldır. Hekimin beklentisi,
bu ilaçlardan birinin o hastanın derdine çare olacağıdır. Bu
durumun çözümü, hastanelerdeki yığılmaların önlenmesidir.
Bunun yolu, birinci basamak tedavi hizmetlerinin verildiği
kuruluşları geliştirmek ve hastanelerin önünde bir süzgeç
görevi yapan buraları desteklemektir.

İlaç ve Araç- Gereç Desteği
Sağlık hizmetlerinin dört temel alt yapısı insangücü, araç-gereç, ilaç ve binadır. “Altyapı” terimi hizmet binalarını anımsatır. Oysa sağlık hizmetlerinde bina, her zaman en önemli
altyapı öğesi değildir. Pek çok hizmetler ailelerin evlerinde,
başka amaçlarla da kullanılabilen binalarda, hatta çadırlarda verilebilir. Ama insangücü olmadan hiçbir hizmet verilemez. Eğitilmiş insangücü vazgeçilmez bir alt yapı öğesidir.
Çağdaş sağlık hizmetleri açısından vazgeçilemeyen bir diğer

TSH Bildirisi’nde ulusal ilaç endüstrisinin kurulması önerilmektedir. Kuşkusuz bu önerinin altında yatan düşünce, ülkelerin ilaç gibi stratejik ve yaşamsal değeri olan maddelerde,
dışa bağımlılıktan kurtulmaları ve kendi kendilerine yeter
duruma gelmeleridir.
Gelişmekte olan ülkelerden birçoğu bu noktadan uzaktır. Türkiye, bu yönden şanslı ülkeler arasındadır. Çünkü ülkemizde
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Cumhuriyet öncesi dönemde eczanelerde başlayan müstahzar ilaç yapımı zamanımızda oldukça gelişmiş bir endüstriye
dönüşmüştür. Ancak bu gelişme ile birlikte birçok sorunun da
ortaya çıktığı bir gerçektir. Bunlar arasında başta geleni, ülkemizde ilaç ham maddesi üretecek kimya sanayinin yeterince gelişmemiş olması ve ilaç üretiminin dışa bağımlılığının
devam etmesidir.

Geleneksel ve temel sağlık hizmetlerinin farkları
Temel sağlık hizmetleri kavramı, ister gelişmekte ister
gelişmiş olsun, bütün ülkeler için geçerlidir. Oysa bazı ülkelerde sağlık hizmetlerinin sunulmasında “geleneksel tıbbi
bakım” anlayışı hâkimdir. Bu durumun değiştirilerek sağlık
hizmetlerinin TSH görüşüne göre yeniden örgütlenmesi gerekir. Geleneksel anlayış ile TSH görüşü arasındaki fark Tablo
3’de belirtilmiştir.

Müstahzarların (ilaçların) birçoğu değişik firmalarca üretilmesine karşın benzer etkilere sahiptirler; içlerindeki etkili maddeler aynıdır. Bu durum, hekimlerin ilaç piyasasını
izlemelerinde güçlükler doğurmaktadır. Daha da önemlisi, bu kadar fazla sayıdaki ilacın piyasa ve kalite kontrollerinde güçlükler görülmesidir. Bu durum, zaten sınırlı
olanaklarla sürdürülen ilaç kontrol hizmetlerini olumsuz
yönde etkilemektedir.

Tablo 3: Geleneksel Tıbbi Bakım Anlayışı İle TSH
Anlayışı Arasındaki Başlıca Farklar
Geleneksel tıbbi anlayış
Hastalık tedavisi
Hastaya hizmet
Belirli sorunlara ağırlık
Hekim ağırlıklı hizmet
Uzman kullanımına ağırlık
Pasif toplum
Yalnızca sağlık sektörü

İlaç, 1800-1900 yıllarında yalnızca hastayı, hekimi ve eczacıyı ilgilendirmekteyken, günümüzde ekonomik, politik, akademik yönleriyle kamuyu yakından ilgilendiren çok boyutlu
bir konu durumuna gelmiştir. Bu alandaki sorunların çözümü, temel sağlık hizmetlerinin gelişmesinde önemli katkılar
sağlayacaktır.

TSH anlayışı
Sağlığın korunup geliştirilmesi
Herkese sürekli hizmet
Geniş boyutlu hizmet
Ekip anlayışı
Genel pratisyenlere ağırlık
Toplumun katılımı
Sektörler arası işbirliği

Herkese sağlık
Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) kuruluş yasasında örgütün hedefinin “bütün insanları mümkün olan en üst düzeyde sağlığa ulaştırmak” olduğu yazılıdır. İşte DSÖ Genel
Kurulunun, Mayıs 1977 tarihindeki 30’uncu toplantısında belirlediği “2000 Yılında Herkese Sağlık” (Health for All by the
Year 2000 - HFA 2000) hedefinin gerekçesi, kuruluş yasasındaki bu amacın gerçekleştirilmesidir. Genel Kurulda bu hedef
daha belirgin bir biçimde şöyle tanımlanmıştır: “Dünyadaki
herkes 2000 yılına kadar, içinde bulundukları toplumun sosyal yaşantısına etkili bir biçimde katılabilecek ve ekonomik
yönden üretken olabilmesine izin verecek sağlık düzeyinde
olacaktır”. (Söz konusu kararda 2000 yılı hedef gösterilmiş
olmakla birlikte, bu tarih daha sonra 2020 olarak yeniden
ifade edilmiştir. Burada önemli olan tarihler değil, “herkese
sağlık” kavramının kendisidir.)

Şekil 6: Temel Sağlık Hizmetleri Konferansının Logosu

Bu hedefteki ‘mümkün olan’ kavramını vurgulamak gerekir. Bu, çok belirgin olmayan bir kavramdır. O nedenle her
ülke, neyin mümkün olduğunu kendisi belirleyecektir. Bir
başka deyişle, her ülke bu anlamı kendi sosyal ve ekonomik
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Hedef 2: Sağlıkta Hakçalık(Eşitlik)
2020 yılına kadar, bütün üye ülkelerde sosyoekonomik gruplar arasındaki sağlık farkı, özellikle dezavantajlı grupların
sağlık düzeylerinin geliştirilmesi yoluyla en az 1/4 oranında
azaltılmalıdır.
Hedef 3: Yaşama Sağlıklı Başlama
2020 yılına kadar, bölgedeki bütün yeni-doğanların, bebeklerin ve okul-öncesi çocukların daha sağlıklı olmaları ve yaşama sağlıklı başlamaları sağlanmalıdır.
Hedef 4: Genç İnsanların Sağlığı
2020 yılına kadar, bölgedeki genç insanlar daha sağlıklı olmalı ve toplumdaki rollerini-görevlerini yerine getirebilmelidirler.
Hedef 5: Sağlıklı Yaşlanma
2020 yılına kadar, 65 yaş üstü insanlar her tülü olanak ve kapasitelerini kullanarak daha sağlıklı alabilme ve aktif sosyal
yaşama katılabilme olanağına kavuşabilmelidirler.
Hedef 6: Ruh Sağlığının İyileştirilmesi
2020 yılına kadar, ruhsal hastalıkları olanların psikososyal
durumları iyileştirilmeli ve hizmetler daha geniş, ulaşılabilir
ve erişilebilir olmalıdır.
Hedef 7: Bulaşıcı Hastalıkların Azaltılması
2020 yılına kadar, eradikasyon, eliminasyon ya da kontrol
programlarının sistematik olarak uygulanması yoluyla halk
sağlığı açısından önemi olan bulaşıcı hastalıkların olumsuz
etkileri yok edilmelidir.
Hedef 8: Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Azaltılması
2020 yılına kadar, bütün bölgede başlıca kronik hastalıklara bağlı hastalanma, sakat kalma ve erken ölümler mümkün
olan en düşük düzeylere indirilmelidir.
Hedef 9: Kaza ve Şiddet Nedeniyle Yaralanmaların Azaltılması
2020 yılına kadar, Bölgede kazalar ve şiddete bağlı yaralanma, sakatlık ve ölümlerde belirgin ve sürekli bir azalma sağlanmalıdır.
Hedef 10: Sağlıklı ve Güvenli Fizik Çevre
2015 yılına kadar, Bölgede insan sağlığına zarar veren, çevre
kirliliğine maruziyet düzeyleri uluslararası standartları aşmamalı ve insanlar daha güvenli bir fiziksel çevrede yaşamalıdırlar.
Hedef 11: Daha Sağlıklı Yaşamak

özellikleri, sağlık düzeyi, kendi toplumundaki hastalık örüntüsü ve sağlık hizmetlerini geliştirebilmedeki olanaklarına
göre yorumlayacaktır. DSÖ Genel Kurulunun 1979 yılında
kabul ettiği “2000 yılında herkese sağlık stratejisi” nde ülkelere bazı noktalarda ışık tutulmaktadır.
DSÖ tarafından yayınlanan raporda ayrıntılı bir biçimde
ele alınan bu hususlar 4 başlık altında toplanabilir;
1. Sağlık hizmetlerinin herkese eşit olarak götürülmediği gerçeği bütün ülkeler için geçerlidir. Gerek ülke içinde,
gerekse ülkeler arasında, sağlık kaynaklarının eşit olarak
dağılımı herkesin temel sağlık hizmetlerine kavuşmasına
yol açacaktır. O nedenle, her ülke her vatandaşına eşit sağlık
hizmeti götürebilmek için gereken planı yapacak ve örgütü
kuracaktır. Bu planda özellikle insangücü başta olmak üzere
altyapının tamamlanmasına ağırlık verilecektir. Ayrıca, TSH
için gerekli malzemelerin ülke içinde üretimi, besin üretimi
ve beslenme kaynaklarının geliştirilmesi gibi konular planlanacaktır.
2. Sağlık hizmetlerinin örgütlenmesinde ve uygulanışında TSH Bildirisindeki ilkeler temel alınacaktır.
3. Sağlık konusunda hiçbir ülke kendine yeter değildir.
Sağlık hizmetlerinin geliştirilmesinde uluslararası dayanışma
zorunludur.
4. Her ülke ve DSÖ’nün her bölgesi, varabilecekleri özel
hedefleri belirleyecek ve bu hedeflere varılıp varılamadığını
değerlendirebilmek amacıyla sağlık düzeyi ölçütleri saptayacaktır.

Herkese sağlık Avrupa Bölgesi hedefleri
Yukarıda açıklanan ilke doğrultusunda, Türkiye’nin de
üyesi olduğu DSÖ Avrupa Bölgesi 1998 yılında bölgedeki
ülkelere yön vermek amacıyla herkese sağlık politikaları “21.
Yüzyılda 21 Hedef” sloganıyla hedeflerini belirledi ve bütün
üye ülkelerin bu hedeflere paralel olarak kendi hedeflerini
belirlemelerini istedi. DSÖ Avrupa Bölgesinin açıkladığı 21
hedef şunlardır:
Hedef 1: Avrupa Bölgesinde Sağlık İçin Dayanışma
2020 yılına kadar, üye ülkeler arasında sağlık durumu arasındaki farklar en az 1/3 oranında azaltılmalıdır.
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2015 yılına kadar, toplumdaki insanlar daha sağlıklı yaşam
şekillerine kavuşmalıdırlar.
Hedef 12: Alkol, Madde ve Tütünün Zararlarını Azaltmak
2015 yılına kadar, bağımlılık yapan tütün, alkol ve psikoaktif
ilaç tüketiminin olumsuz sağlık etkileri bütün üye ülkelerde
azaltılmalıdır.
Hedef 13: Sağlıklı Çevreler
2015 yılına kadar, Bölgedeki insanlar, evde, okulda, iş yerinde ve yaşadıkları ortamlarda sağlıklı fiziksel ve sosyal çevrelerde yaşama fırsatlarına daha fazla sahip olmalıdırlar.
Hedef 14: Sağlık İçin Çok Sektörlü Sorumluluk
2020 yılına kadar, bütün sektörler sağlık için sorumluluklarını fark etmiş ve kabullenmiş olmalıdırlar.
Hedef 15: Entegre Edilmiş Bir Sağlık Sektörü
2010 yılına kadar, Bölge insanları aile ve toplum odaklı, esnek ve uyumlu hastane desteği olan çok daha iyi temel sağlık
hizmetlerine erişebilmelidir.
Hedef 16: Kalite Yönetimi
2010 yılına kadar, üye ülkeler her düzeydeki sağlık hizmetlerini topluma ve çıktılara odaklanmış biçimde düzenleyeceklerdir.
Hedef 17: Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı ve Kaynak
Sağlama
2010 yılına kadar, üye ülkeler sağlık sistemleri için eşit erişim, maliyet etkililik, çok yönlülük ve asgari kaliteye dayanan, sürdürülebilir finansman ve kaynak tahsis mekanizmalarına sahip olmalıdırlar.
Hedef 18: Sağlık İçin İnsan Kaynakları Geliştirilmesi
2010 yılına kadar, bütün üye ülkelerde, sağlık çalışanlarının
tümü ve diğer sektörlerde çalışanlar sağlığın korunması ve
geliştirilmesi için gerekli bilgi, tutum ve becerileri edinmelidirler.
Hedef 19: Sağlık İçin Araştırma ve Bilgi
2015 yılına kadar, bütün üye ülkeler hizmetlerin halkın yararına ve etkili biçimde yürütülebilmesini destekleyecek bilgileri elde etmeye yönelik araştırma ve iletişim sistemlerini
oluşturmalıdır.
Hedef 20: Sağlık İçin Tarafların Harekete Geçirilmesi
2010 yılına kadar, herkese sağlık politikalarının uygulamasında, kamu sektörü, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları

arasında ortaklıklar gerçekleştirilmelidir.
Hedef 21: ”Herkese Sağlık” Politika ve Stratejileri
2010 yılına kadar, bütün üye ülkelerin yerel ve bölgesel düzeylerde, kurumsal, yönetsel ve yeniliğe açık liderlik ile desteklenmiş “herkese sağlık” politikalarına sahip olması ve bu
politikaları yürütmesi gerekmektedir.

Türkiye’nin hedefleri
DSÖ Avrupa Bölgesinin belirlediği hedefler doğrultusunda Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı 2001 yılında
ülke hedeflerini belirleyerek yayınladı. Bu hedeflerin güncelliğini yitirdiği bir gerçektir, ama ülkemizdeki öncelikli sağlık sorunları ile hedefler hakkında bilgi vermeleri açısından
önemlidir. Toplam 10 adet olan hedef ve bunların alt hedefleri
aşağıda listelenmiştir:
Hedef 1: 2020 yılına kadar uygulanacak kademeli programlar sonucunda toplum sağlığı açısından önemli bulaşıcı
hastalıkların kontrolünü, eliminasyonunu ya da eradikasyonunu sağlamak.
• 2005 yılına kadar, kızamık, difteri, boğmaca ve neonatal
tetanos vaka sayılarını %50 azaltmak, 2010 yılına kadar bu
hastalıkları elimine etmek.
• 2003 yılına kadar, polionun eradikasyonunu sağlayarak,
Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesi üye ülkeleri ile birlikte
poliodan arındırılmış bölge sertifikasını almak.
• 2010 yılına kadar, Hepatit B virüsü taşıyıcı insidans hızını
en az %80 azaltmak.
• 2010 yılına kadar, tüberküloz insidans hızını en az %50
azaltmak; tedavisi gerekli tüberküloz vakalarının (aktif tüberküloz) % 70’ini tespit etmek ve bunların %85’inin tam
tedavisini sağlamak.
• 2005 yılına kadar, Strata I ve III’deki yerleşim yerlerinde
sıtma epidemisi görülmesini engellemek, 2010 yılına kadar
sıtmanın endemik olduğu illerde kontrolünü sağlamak, 2015
yılına kadar, ülkede sıtma insidansını 100.000 nüfusta 2’nin
altına düşürmek.
• 2010 yılına kadar, sokak köpeği kaynaklı kuduz vakasının
görülmesini engellemek.
• 2005 yılına kadar, 5 yaş altı çocuklarda ishal ölümlerini en
az %50, ishal vakalarını en az %25 azaltmak.
• 2010 yılına kadar, 5 yaş altı çocuklarda, akut solunum yolu
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enfeksiyonlarına bağlı ölümleri 1/3 oranında azaltmak.
• 2005 yılına kadar, toplumun %80’nin cinsel yolla bulaşan
hastalıklar ve HIV enfeksiyonu konusunda yeterli bilgi sahibi
olmasını sağlamak.
Hedef 2: 2020 yılına kadar, toplum sağlığı açısından
önemli bulaşıcı olmayan hastalıkların sıklığını ve bunlara
bağlı erken ölüm, sakatlık ve iş göremezliği azaltarak yaşam
kalitesini yükseltmek.
• 2020 yılına kadar, toplumda total kardiyovasküler riski
azaltma çabalarının bir parçası olarak hipertansiyonun kontrolünü sağlamak; düzenli hipertansiyon tedavisi alanların
oranını en az iki katına çıkartarak ve primer korunma yaklaşımları ile hipertansiyon prevalansını % 10, hipertansiyona
bağlı ölümleri %20, komplikasyonları %30 azaltmak; hipertansiyonu olanlarda durumunun farkında olmama düzeyini
%10’a indirmek.
• 2020 yılına kadar, 65 yaş altında iskemik kalp hastalıklarından ölümleri % 15 azaltmak.
• 2020 yılına kadar, 65 yaş altı nüfusta bütün vücut kanserlerini %10, 2030 yılına kadar akciğer kanserini %25, bütün
vücut kanserlerini % 15 azaltmak.
• 2020 yılına kadar, düzenli diyabet tedavisi alanların oranını
en az iki katına çıkartarak, diyabete bağlı ölümleri %20; diyabetik kangrene bağlı amputasyonları %50; diğer komplikasyonları %30 azaltmak ve diyabetlilerde hastalığın farkında
olmama düzeyini % 10’a indirmek.
• 2020 yılına kadar, primer korunma yaklaşımı ile 40 yaş
üzeri nüfusta obezite prevalansını %10 azaltmak.
• 2010 yılına kadar, 0-6 yaş grubunda çürüksüz dişi olan çocuk yüzdesini 30’a, 2020 yılına kadar 40’a yükseltmek; 2020
yılına kadar, 12 yaşında çürük, dolgulu ve çekilmiş diş sayısını (DMF) ortalama 1,7’ye indirmek.
Hedef 3: 2020 yılına kadar, kaza, şiddet ve afetlere bağlı
yaralanmaları, sakatlıkları ve ölümleri önemli ölçüde azaltmak ve bunun sürekliliğini sağlamak.
• 2020 yılına kadar, yüz milyon taşıt kilometreye düşen kaza
sayısını %30 azaltmak, trafik kazaları sonrası acil sağlık hizmetlerine ulaşılabilirliği %35 artırmak.
• 2020 yılına kadar, ev kazaları nedeniyle ölümleri %50, bebek ve çocuklarda ev kazaları sıklığını %40 azaltmak.
• 2020 yılına kadar, iş kazaları nedeniyle ölümleri %50, yaralanma ve sakatlıkları %30 azaltmak.
• 2020 yılına kadar, aile içi, cinsiyetle ilgili ve organize şidde-

te bağlı yaralanma, sakatlık ve ölümleri en az %25 azaltmak.
• 2003 yılına kadar, ulusal ve bölgesel afet planlarını tamamlamak.
Hedef 4: 2020 yılına kadar, bütün yenidoğanların, bebeklerin ve okul öncesi yaşlardaki çocukların yaşama sağlıklı başlamalarını ve sürdürmelerini sağlamak.
• 2020 yılına kadar, bebek ölüm hızını binde 20’nin; beş yaş
altı ölüm hızını binde 30’un altına indirmek; neonatal ölüm hızını %30 azaltmak.
• 2010 yılına kadar, bütün doğumların sağlık kuruluşlarında
yapılmasını, 2020 yılına kadar bütün gebelerin düzenli doğum
öncesi bakım almalarını sağlamak.
• 2020 yılına kadar, düşük doğum ağırlıklı doğan bebeklerin
oranını en az %20 azaltmak.
• 2015 yılına kadar, ilk altı ay tek başına anne sütü alan çocuk
oranını %80’e çıkarmak.
• 2020 yılına kadar, beş yaş altı çocuklarda beslenme bozukluklarını %35, iyot yetersizliği hastalıklarını %90 azaltmak.
Hedef 5: 2020 yılına kadar, üreme ve cinsel yaşamdan
kaynaklanan sağlık sorunlarını en az %50 azaltmak.
• 2020 yılına kadar, anne ölüm hızını en az % 50 azaltmak.
• 2020 yılına kadar, 15-49 yaş grubu kadınlarda etkili aile
planlaması yöntemi kullanımını %70’e çıkarmak.
Hedef 6: 2020 yılına kadar, tütün, alkol, uçucu maddeler
ve psikoaktif ilaçlar gibi bağımlılık yapan maddelerin kullanımını, yetersiz fizik aktivite ve kötü beslenme gibi sağlığı olumsuz etkileyen faktörleri mümkün olan en alt düzeye indirmek.
• 2010 yılına kadar, 15 yaş üzerinde sigara içmeyenlerin oranını %80’in üzerine çıkarmak; 15 yaş altında %100’e yakın
olmasını sağlamak.
• 2010 yılına kadar, 15 yaş üzerinde yılda 6 litreden fazla alkol
tüketen kişi sayısını % 75; 15 yaş altında ise % 100 oranında
azaltmak.
• 2010 yılına kadar, uçucu madde kullanan çocuk ve genç sayısını %80 azaltmak.
• 2010 yılına kadar, uyuşturucu madde kullanımını %80 azaltmak.
• 2010 yılına kadar, kronik malnütrisyon, raşitizm, beslenme
yetersizliğine bağlı anemiler ile obezite oranını %30; 2020
yılına kadar, %50 oranında azaltmak; iyot yetersizliğine bağlı
hastalıkları okul çağı çocuklarda tümüyle; erişkinlerde ise 1/3
oranında azaltmak.
• Beslenmeye bağlı kronik hastalıkların görülme sıklığını en
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sorunlarını %30 azaltmak.
• 2015 yılına kadar, belediyelerin %50’sini “Ulusal Sağlıklı
Şehirler Ağı”na dahil etmek.
• 2010 yılına kadar, yasaya uygun olmayan gıda üretim, depolama ve satış yerlerini %50 azaltmak.
Hedef 10: Toplumun bütün kesimlerine “ulaşılabilir,
kabul edilebilir ve kullanılabilir” kaliteli sağlık hizmeti sunmak. Hizmet ağını bölgesel ve sosyal farklılıkları giderecek
şekilde yayarak sürekliliğini sağlamak.
• Ulusal sağlık harcamalarının maliyet analiz yöntemleri ile
sürekli izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik düzenlemelerin yapılması.
• Sağlık hizmetlerinin tek elden planlanması ve koordinasyonu için mevcut sistemin işlerliğinin artırılması.
• Ülke sınırları içinde yaşayan herkesi kapsayan sağlık
güvencesi mevzuatının düzenlemesi, sağlık hizmeti sunumu
için yeterli finansman ayrılması.
• 2010 yılına kadar, kişi başına yılda hekime ortalama başvuru sayısını iki katına çıkarmak.
• 2010 yılına kadar, kamu kaynaklarından sağlık hizmetlerine ayrılan payı %50 artırmak.
• 2005 yılına kadar, nüfusun tamamını sağlık güvencesi altına almak.

az %10 oranında azaltmak.
Hedef 7: 2020 yılına kadar ergen, yaşlı ve özürlülerin
daha sağlıklı olmalarını ve toplum içinde daha aktif rol almalarını sağlamak.
• 2020 yılına kadar, ergenlerin karşılaştığı şiddet ve kazalara
bağlı ölümleri en az % 50 azaltmak.
• 2020 yılına kadar, 18 yaş altı gebelikleri % 30 azaltmak.
• 2020 yılına kadar, gençler arasında psikoaktif ilaç, alkol ve
tütün gibi zararlı maddeleri kullananların oranını % 30 azaltmak.
• 2020 yılına kadar, kendi kendine yeter ve toplumda aktif
olarak yaşayabilen 70 ve üzeri yaşlardaki bireylerin oranını
en az % 50 arttırmak.
• 2020 yılına kadar, özürlüler arasında kendi kendine yeter
ve toplumda aktif olarak yaşayabilenlerin oranını en az % 50
arttırmak.
Hedef 8: 2020 yılına kadar, halkın psiko-sosyal iyilik durumunu geliştirmek ve ruh sağlığı sorunu olan kişilerin özel
bakım almalarını sağlamak.
• 2008 yılına kadar, ruh sağlığı hizmetlerinin sağlık ocağı
hizmetlerine entegrasyonunu tamamlamak.
• 2020 yılına kadar, ruhsal sorunları olanların sağlık kuruluşları ve danışma merkezlerine başvurularını iki katına çıkarmak.
• 2020 yılına kadar, anksiyete, depresyon, madde bağımlılığı, uyku düzensizliği, somatizasyon gibi ruhsal bozuklukları
%20 azaltmak.
• İntihar girişimlerinin artmasına engel olmak.
Hedef 9: 2020 yılına kadar toplumdaki bireyleri evde,
okulda, işyerinde ve yaşanılan her yerde daha sağlıklı bir
ortamda yaşama olanağına kavuşturmak.
• 2020 yılına kadar, sağlık koşullarına uygun olmayan konutları %20 azaltmak.
• 2010 yılına kadar, toplumun tümünün sağlıklı suya ulaşımını sağlamak.
• 2010 yılına kadar, endüstriyel ve evsel atık suların arıtılmadan su kaynaklarına deşarjını önlemek.
• 2020 yılına kadar, yerleşim birimlerindeki bütün küçük sanayi işletmelerinin organize sanayi bölgelerine taşınmalarını
sağlamak.
• 2010 yılına kadar, sanayi sektöründe emisyonları en aza
indirecek baca gazı arıtma sistemlerini tamamlamak.
• 2020 yılına kadar, çalışma ortamından kaynaklanan sağlık

Şekil 7: DSÖ Avrupa Bölgesinin ve TC Sağlık Bakanlığının
Sağlık Hedefleri
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Alma-Ata’dan 30 Yıl Sonra Temel Sağlık
Hizmetleri

Dr. Halfdan T. Mahler
1973-1988 yılları arasında Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel
Direktörü olarak görev yaptı.
Bu süre içinde “herkese sağlık”
(health for all) ve “temel sağlık
hizmetleri”ni (primary health
care) DSÖ’nün temel politikası
haline getirdi ve 1978 yılında
Kazakistan’ın o zamanki başkenti Alma-Ata’da (Almaty)
toplanan “Temel Sağlık Hizmetleri Konferansı” ve bu konferansın sonunda yayımlanan bildirgeye öncülük etti.

Temel Sağlık Hizmetleri Bildirisinde yer alan ilkeler uygulanabildi mi? TSH ile amaçlanan hedeflere erişilebildi mi?
TSH anlayışı geleneksel sağlık hizmetlerinin önüne geçebildi
mi?
Ne yazık ki bu soruların hepsine gönül rahatlığı ile evet
yanıtı verilemez. Bu soruların yanıtları Alma-Ata Bildirgesinden 30 yıl sonra 2008 yılında DSÖ tarafından yayınlanan
Dünya Sağlık Raporu’nda yer almaktadır.
Bu rapora göre “herkese sağlık” anlayışı, ülkelerin sağlık sistemlerini beklendiği kadar yönlendiremedi. Bunun
nedenlerinden birisi 1978 yılının koşulları dikkate alınarak
hazırlanan TSH yaklaşımının, gelişen ve değişen beklentileri karşılayamamasıdır. Ayrıca, Bildiride önemle vurgulanan
“toplumun sağlık hizmetlerine katılımı” ve “sektörler arası
koordinasyon” konuları da uygulanması ve gerçekleştirilmesi
güç konulardır. Bu nedenlerle bazı ülkelerde, TSH Bildirisinden önceki geleneksel sağlık hizmetleri devam etmiştir.

Temel Sağlık Hizmetleri
Bildirisini kaleme alan
kişi
Prof. Dr. Carl Ernest Taylor MD, Dr.PH
(1916 – 2010)
Dr. Carl Taylor, sağlıkla ilgilenmeye tıp eğitiminden
önce başladı. Gençliğinde Hindistan’da bir mobil klinik çalıştırdı; Himalayalar’da, Ganj Nehri bölgesinde sosyal projelerde yer aldı. ABD’ye dönünce Harvard Tıp Fakültesinden tıp diplomasını aldı. Mezuniyetten sonra Panama’ya
gitti. 1947 yılında Hindistan’a döndü, bir yerel hastanede
çalıştı. Harvard’a dönerek halk sağlığı alanında doktora eğitimini (DrPH) tamamladı. Tez konusu o zamanlar için özgün
bir çalışma idi: Beslenme ile enfeksiyon ilişkisi.

Şekil 8: Dünya Sağlık Örgütü 2008 Raporu ve
Dönemin DSÖ Genel Direktörü Dr Margaret Chan

Dr. Taylor 1978 ‘deki Alma-Ata Konferansı konusunda DSÖ
danışmanı olarak görev aldı ve Temel Sağlık Hizmetleri Bildirisi taslağını hazırladı. 1957 – 1983 yılları arasında DSÖ
projelerinde çalıştı. 1972 yılında “Uluslararası Sağlık Konseyi” ni (şimdiki adı Global Health Council) kurdu ve ilk
başkanı oldu. Yaşamını yitirdiği 2010 yılında Johns Hopkins
Üniversitesinde çalışmaktaydı.
2008 Dünya Sağlık Raporuna göre, 2008 yılı itibariyle
ülkelerdeki sağlık hizmetlerinde beş temel ortak sorun vardır:

Dr. Carl Taylor, uluslararası sağlık disiplinin kurucularından
kabul edilmektedir.
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1-Tersine hizmet (inverse care): Sağlık hizmetlerine en
az ihtiyacı olanlar, tam tersine hizmetlerden en çok yararlanan kesimdir. Hizmetlere en fazla ihtiyacı olanlar ise en az
yararlanmaktadır.
2-Fakirleştiren hizmet (impoverishing care): Sosyal
güvenceleri sınırlı olan ve sağlık hizmetlerini büyük oranda cepten ödemek durumunda kalan bireyler aşırı maliyetler
karşısında fakirleşmişlerdir.

1-Son 30 yılda sağlıkta eşitsizlikler daha da artmıştır;
dünyanın önemli bir kısmında sağlık hizmetleri çok iyi düzeyde verilirken, birçok ülkede gerileme söz konusudur.
2- Sağlık sorunları zaman içinde değişmiştir; nüfusun
yaşlanması, sağlıksız kentleşme ve küreselleşme nedenleriyle kronik hastalıkların yükü artmış, bazı bulaşıcı hastalıkların
dünya genelinde yayılımı gündeme gelmiştir. Nüfus artışı,
çalışma koşullarının değişmesi, gelir artışı, iklim değişikliği,
gıda güvenliğindeki değişmeler ve sosyal gerginlikler toplumun sağlığını tehdit eden faktörler olarak ortaya çıkmıştır.

3-Parçalı hizmet (fragmented and fragmenting care):
Tıpta aşırı derecede branşlaşma ve parçalanma olmuştur; bir
tek hastalığın kontrolüne yönelik dar bakışlı programlar yürütülmektedir. Böylece, bireylere ve ailelere bütüncül (holistik) yaklaşma ve sağlık hizmetlerinin sürekli olması ilkeleri
göz ardı edilmiştir.

3- Sağlık hizmetlerindeki hızlı değişmeye karşın ekonomik ve politik krizler sonucu sağlık hizmetlerinde finansman,
insan gücü ve diğer alt yapı sorunları artmıştır.

4-Güvensiz hizmet (unsafe care): Sağlık sistemlerindeki yanlış uygulamalar sonucunda artan hastane enfeksiyonları ve tıbbi uygulama hataları nedeni ile çok sayıda önlenebilir
yan etkiler, hastalıklar ve ölümler ortaya çıkmaktadır.

Özetle, TSH Konferansından buyana ülkelerin hemen
hepsinde sağlık düzeyinde önemli gelişmeler sağlanmıştır;
birçok hastalık kontrol altına alınmış, yaşam süresi uzamış,
yaşam kalitesi yükselmiştir. Ama gelişmiş ülkelerde bile sağlık hizmetlerinde arzu edilen düzeye erişildiği ve insanların
durumdan memnun olduğu söylenemez. Sağlıkla ilgili yeni
tehditler ortaya çıkmıştır. Bütün bunlar, sağlık alanında değişen koşullara uygun yeni yaklaşımlara ve reformlara ihtiyaç olduğunu göstermektedir. 2008 Dünya Sağlık Raporuna
göre sağlık hizmetlerinde yapılması gereken reformlar yeni
sağlık tehditlerine karşı etkili ve hakça olmalı, toplumların
artan beklentilerini karşılayabilmelidir. Raporda söz konusu
reformlar dört başlıkta özetlemektedir.

5-Yanlış yönlü hizmet (misdirected care): Tedavi edici
hizmetlere aşırı kaynak tahsisi nedeniyle koruyucu ve sağlığı
geliştirici hizmetler ihmal edilmektedir. Bunun yanı sıra, sektörler arası işbirliğinde sağlık sektörü yetersiz kalmaktadır.
TSH Konferansından sonraki 30 yıl içinde meydana gelen siyasal, sosyal, ekonomik, teknolojik ve bilimsel değişiklikler, birçok sağlık sorununun öneminin azalmasına, buna
karşılık yeni sorunların ortaya çıkmasına neden olmuştur. İnsanlar artık 30 yıl öncekinden daha uzun yaşamakta, bebekler
daha az ölmektedirler. Sağlık için ayrılan kaynaklar giderek
artmaktadır; toplumun sağlık anlayışında büyük değişmeler
olmuştur; kişiler sağlık konularındaki bilgilere artık daha
kolay erişebilmektedir. Buna karşılık sağlık hizmetleri değişen beklentileri karşılama ve yeni sorunlarla baş edebilme
konusunda yetersiz kalmıştır. Dünya Sağlık Örgütü raporunda toplum sağlığını tehdit eden ve hükümetler tarafından göz
ardı edilmemesi gereken durumlar şu şekilde sıralanmaktadır:

1- Herkesi kapsayan, hakça ve sosyal adaleti gözeten
sağlık güvencesi (universal coverage reforms)
2- Yeni ihtiyaçları ve beklentileri karşılayan hizmet sunum reformları (service delivery reforms)
3- Bütün sektörlerin sağlıkla ilgili sorumluluklarını
dikkate alan ve sektörler arası işbirliğini sağlayıcı kamu düzeni reformları (public policy reforms)
4- Katı merkeziyetçi yönetim yerine katılımcı, tartışmaya dayalı liderlik reformları (leadership reforms)
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Tablo 5: 2008 Dünya Sağlık Raporuna Göre 1978 Yılının Yaklaşımları ve Hedefleri İle 30 Yıl Sonra Saptanan Aksaklıklara
ve Halkın Beklentilerine Göre Değişen Yaklaşımlar ve Hedefler
Erken dönem TSH yaklaşımı
(Alma – Ata Bildirisine göre anlayış)
Belirli hastalıklar, özellikle bulaşıcı hastalıklara öncelik
Ana ve çocuklara öncelik
Hastanelerin bir anti tezi olarak TSH
TSH ucuzdur, yalnızca biraz yatırım gerekir

Yeni TSH hedefleri
(Alma –Ata’dan 30 yıl sonraki beklentiler)
Toplumun ihtiyacı olan hastalıklara topyekûn eğilme
Toplumdaki herkese sağlık hizmeti
Bütüncül sağlık hizmetleri içinde koordinatör olarak TSH
TSH ucuz değildir, belli bir yatırım gerekir, ama diğer seçeneklere
kıyasla daha verimlidir
Tanımlanmış bir hizmet paketine yoğunlaşma (minimal bakım)
Mevcut sağlık sistemini iyileştirerek geniş kapsamlı hizmet
Hijyen, sağlıklı su, sanitasyon ve kırsal bölgede sağlık eğitimine
Çevrenin kötü etkilerinin azaltılması ve sağlıklı yaşam tarzının
önem verme
güçlendirilmesi
İkili destek ve teknik yardımlar
Çok taraflı küresel dayanışma
Basit teknoloji kullanımı, gönüllü ve profesyonel olmayan personel Uygun teknoloji ve ilaç kullanabilen sağlık ekibi
kullanımı
Sağlık merkezi düzeyinde komiteler yolu ile halkın katılımı
Toplumun politika belirlenmesine örgütlü biçimde katılımı
Kamu tarafından finanse edilen, yukarıdan aşağıya doğru örgütlen- Küresel anlayışla çoğulcu yaklaşım
miş hizmet
Kıtlık ve küçülme ortamının yönetimi
Evrensel kapsayıcılık için kaynakların büyütülmesi

• Beş yaşından küçük çocuklar arasındaki ölüm oranının
üçte iki azaltılması
Hedef 5: Anne Sağlığını İyileştirmek
• Anne ölüm oranının dörtte üç azaltılması
Hedef 6: HIV/AIDS, Sıtma ve diğer salgın hastalıklarla
mücadele etmek
• HIV/AIDS’in yayılmasının durdurulması ve geri döndürülmeye başlanması
• Sıtma ve öteki önemli hastalıkların görülme sıklığının
durdurulması ve geri döndürülmeye başlanması
Hedef 7: Çevresel Sürdürülebilirliğin Sağlanması
• Sürdürülebilir kalkınma ilkelerinin ulusal politika ve
programlarla bütünleştirilmesi; çevresel kaynakların kaybının
kazanıma dönüştürülmesi
• Sağlıklı içme suyuna sürekli olarak ulaşamayan nüfusun
yarı yarıya azaltılması
• 2020 yılına kadar en az 100 milyon gecekondu sakininin
yaşamının önemli ölçüde iyileştirilmesi
Hedef 8: Kalkınma İçin Küresel Ortaklıklar Geliştirmek
• Kurallara bağlı, öngörülebilir ve ayrımcılıktan arınmış
açık bir ticari ve mali sistem geliştirilmesi. Ulusal ve uluslararası düzeyde iyi yönetişim, kalkınma ve yoksullukla mücadele
taahhüdü de buna dahildir

Bin Yıl Kalkınma Hedefleri (Milenyum Hedefleri)
Eylül 2000 tarihinde 189 üye ülkenin katılımı ile toplanan
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu küresel düzeyde insan onurunu, eşitliği ve sağlıklı yaşam ilkelerini güçlendirmek amacıyla “binyıl kalkınma hedefleri” adı altında 2015 yılına kadar
gerçekleştirilmek üzere 8 hedef kabul etti. Bu hedeflerin genel
yaklaşımı yoksullukla mücadele ve kalkınmanın sağlanması
olmakla birlikte 4 tanesi doğrudan, diğer 4 tanesi ise dolaylı
olarak sağlık hizmetleri ile ilişkilidir.
Hedef 1: Mutlak Yoksulluk ve Açlığı Ortadan Kaldırmak:
• Günde bir dolardan az bir parayla geçinmek zorunda
olan nüfusun yarı yarıya azaltılması
• Açlık çeken nüfusun yarı yarıya azaltılması
Hedef 2: Herkesin Temel Eğitim Almasını Sağlamak
• Bütün kız ve erkek çocuklarının ilköğretimlerini eksiksiz
tamamlamaları
Hedef 3: Kadınların Konumunu Güçlendirmek ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Geliştirmek
• İlk ve orta öğretimde kız-erkek öğrenci dengesizliğinin
tercihan 2005 yılına kadar ve her düzeyde giderilmesi
Hedef 4: Çocuk Ölümlerini Azaltmak
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• En az gelişmiş ülkelerin özel ihtiyaçlarının ele alınması. Bu ülkelerin ihracatına gümrük vergisi ve kota bağışıklığı
sağlanması; ağır borç yükü altındaki yoksul ülkelere ödeme
kolaylığı sağlanması; resmi iki taraflı borçların iptal edilmesi
ve yoksullukla mücadele eden ülkelere daha eli açık resmi
kalkınma yardımı yapılması
• Denize çıkışı olmayan gelişmekte olan ülkelerle gelişmekte olan ada devletçiklerinin özel ihtiyaçlarının ele alınması
• Borcun uzun vadede sürdürülebilir kılınmasına yönelik
ulusal ve uluslararası önlemler aracılığıyla gelişmekte olan
ülkelerin borç sorununun kapsamlı biçimde ele alınması
• Gelişmekte olan ülkelerle işbirliği içinde, gençlik için
düzgün ve üretken iş olanakları sağlanması
• İlâç şirketleri ile işbirliği içinde, gelişmekte olan
ülkelerde zorunlu ilâçlara makul fiyatlarla ulaşılabilmesinin
sağlanması
• Özel sektör ile işbirliği içinde, yeni teknolojilerin,
özellikle enformasyon ve iletişim teknolojilerinin yararlarının
yaygınlaştırılması

la kaydolan öğrenciler arasındaki cinsiyet eşitliğinde önemli
ilerlemeler kaydedildi; 174 ülkenin yaklaşık yüzde 90’ındaki
parlamentolarda kadın sayısında artış oldu; beş yaş altı çocuk
ölüm oranı 1990’da binde 90 iken 2015 yılında binde 43’e
düştü; anne ölümlerinde yüzde 45 oranında düşüş görüldü;
2000 ve 2015 yılları arasında 6,2 milyonun üzerinde sıtma
ölümüne engel olundu; yaklaşık 37 milyon kişinin tüberkülozdan ölmesi engellendi.
Raporlarda belirtildiğine göre, Binyıl Kalkınma Hedefleri’ne ulaşıldı, yoksulluk oranı 1990 ve 2010 yılları arasında yarı yarıya azaldı. Fakat dünyada hala 1,2 milyar insan
aşırı yoksulluk içinde yaşamaktadır; ilerleme kaydedilmesine
karşın toplumsal cinsiyet eşitsizliği devam etmektedir; çocuk
ölüm oranının azaltılmasında hedeflerin gerisinde kalındı;
hala çok sayıda HIV enfeksiyonu vakası görülmektedir; milyonlarca hektar ağaç her yıl yok olmaktadır; küresel sera gazı
salımı artmaya devam etmektedir; su kıtlığı insanların yüzde
40’ını etkilemektedir.
Özetle, birçok gelişmekte olan ülkede 2015 yılı itibariyle
Binyıl Kalkınma Hedefleri’ nin gerisinde kalındığı ya da gelişmelerin yavaşladığı görülmektedir. Özellikle, temel eğitim
ve sağlık hedeflerinin kısa vadede geliştirilmesinin mümkün
olmadığı görülmektedir.

Binyıl Kalkınma Hedefleri 2015 raporuna göre, bazı
eksiklikler olmakla birlikte 8 hedef büyük ölçüde gerçekleştirilmişti. Rapora göre, 1990’da 1,9 milyar olan yoksulluk
içinde yaşayan insan sayısı 2015’te 836 milyona düştü; oku-

Şekil 9: Binyıl Kalkınma Hedefleri (2000 – 2015)
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• Anne ölüm hızının 100.000 doğumda 70’in altına indirilmesi
• Yeni doğan ölüm hızını binde en az 12’ye indirmek
• 5 yaş altı çocuk ölüm hızını binde en az 25’e düşürmek
• 2030’a kadar AIDS, tüberküloz, sıtma ve tropikal salgın
hastalıkların sona erdirilmesi
• Hepatit ve diğer bulaşıcı hastalıklarla mücadele edilmesi
• Prematüre bebek ölümlerinin üçte bir oranında azaltılması
• Bulaşıcı olmayan hastalıklarının önlem ve tedavi yoluyla
üçte bir oranında azaltılması
• Uyuşturucu madde kullanımı ve alkol bağımlılığının önlenmesi ve tedavisinin güçlendirilmesi
• 2020’ye kadar trafik kazalarından kaynaklanan ölümlerin
ve yaralanmaların yarıya indirilmesi
• Cinsel sağlık ve aile planlaması hakkında bilgi ve eğitime
evrensel erişimin sağlanması
• Kaliteli temel sağlık hizmetlerine, kaliteli ve uygun fiyatlı
temel ilaçlara ve aşılara erişimin güvence altına alınması
• Zararlı kimyasallardan, hava, su ve toprak kirliliğinden
kaynaklanan hastalık ve ölümlerin 2030’a kadar büyük ölçüde azaltılması
Hedef 4: Herkesi kapsayan, eşit derecede nitelikli eğitim

Sürdürülebilir kalkınma hedefleri (2016-2030)
Yukarıda belirtilen durumları göz önüne alan Birleşmiş
Milletler 25 Eylül 2015 tarihinde Bin Yıllık Kalkınma Hedeflerinin devamı niteliğinde 2030 yılına kadar yoksullukla,
eşitsizlikle ve adaletsizlikle mücadele etmek, ekonomik büyümeyi kapsayan 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefini kabul
etti. Bu hedeflerden 3 tanesi doğrudan, diğerleri dolaylı olarak sağlıkla ilişkilidir.
Hedef 1: Her tür yoksulluğu sona erdirmek; günde 1,25
dolardan daha az gelire sahip insan sayısı ile tanımlanan aşırı
yoksulluğu 2030’a kadar ortadan kaldırmak.
Hedef 2: Açlığı yok etmek, gıda güvenliğini sağlamak,
beslenme olanaklarını geliştirmek ve sürdürülebilir tarımı
desteklemek; 2030’a kadar açlığın sona erdirilmesi ve başta
yoksullar ve çocuklar olmak üzere herkesin güvenli, besleyici
ve yeterli miktarda besine erişiminin güvence altına alınması.
Hedef 3: İnsanların sağlıklı bir yaşam sürmelerini ve
herkesin her yaşta refahını sağlamak.

Şekil 10: Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri
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Hedef 10: Ülkelerin kendi içindeki ve aralarındaki eşitsizlikleri azaltmak; nüfusun tabandaki yüzde 40’lık dilimdeki
gelirin ulusal ortalamadan daha yüksek bir oranda artmasını
ve sürdürülmesini sağlamak.

sağlamak ve herkese yaşam boyu eğitim olanağı tanımak;
2030’a kadar bütün kız ve erkek çocuklarının ücretsiz ve kaliteli bir ilk ve ortaöğretimi tamamlamalarını sağlamak.
Hedef 5: Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak, kadınların
ve kız çocuklarının toplumsal konumlarını güçlendirmek.

Hedef 11: Kentleri ve insanların yaşadığı yerleri güvenli,
güçlü ve sürdürülebilir kılmak.

Hedef 6: Herkes için sağlıklı su ve çevre koşulların erişilebilirliğini ve sürdürülebilirliğini sağlamak.

Hedef 12: Sürdürülebilir bir üretim ve tüketim sağlamak;
doğal kaynakların sürdürülebilir yönetiminin ve etkili
kullanımının sağlanması.

• Güvenilir ve erişilebilir içme suyuna herkesin eşit biçimde
erişebilmesi

Hedef 13: İklim değişikliği ve olumsuz etkilerini kontrol
amacıyla acil adımlar atmak; iklim değişikliğiyle ilgili önlemlerin ulusal politikalara, stratejilere ve planlara entegre
edilmesi.

• Yeterli temizlik ve sıhhi koşullara herkesin eşit biçimde
erişiminin sağlanması ve açık alanlarda dışkılamanın sona
erdirilmesi
• 2030’a kadar kirliliği azaltarak, çöp boşaltmayı ortadan
kaldırarak, zararlı kimyasalların ve maddelerin salınımını en
aza indirerek, arıtılmamış atıksu oranını yarıya indirerek, geri
dönüşümü ve tekrar kullanımı artırarak su kalitesini yükseltmek

Hedef 14: Okyanusları, denizleri ve deniz kaynaklarını kalkınma için korumak ve sürdürülebilir şekilde kullanmak.
Hedef 15: Ekosistemleri korumak, restore etmek ve sürdürülebilir kullanımını sağlamak, ormanların sürdürülebilir kullanımını sağlamak, çölleşme ile mücadele etmek, toprakların
verimlilik kaybını durdurmak ve geriye çevirmek ve biyoçeşitlilik kaybını durdurmak

• Su kıtlığı sorununu çözmek için su kaynaklarının sağlanması ve su kıtlığından etkilenen insan sayısının azaltılması
• 2020’ye kadar dağları, ormanları, sulak alanları, nehirleri
ve gölleri kapsayan su ekosistemlerinin korunması ve eski
hallerine döndürülmesi

Hedef 16: Herkesin adalete erişimini sağlamak, her seviyede
etkili, hesap verebilir, kucaklayıcı ve barışçıl kurumlar inşa
etmek; her türlü şiddetin ve şiddet sonucu ölümlerin oranının
büyük ölçüde azaltılması; çocuklara yönelik şiddet ve işkencenin ve çocuk istismarının, sömürüsünün, ticaretinin sona
erdirilmesi.

Hedef 7: Herkes için erişilebilir, güvenilir, sürdürülebilir ve
modern enerji sağlanması.
Hedef 8: Sürdürülebilir ekonomik kalkınmayı sağlamak,
insan onuruna yakışır iş olanakları sağlamak; gayri safi yurt
içi hasılada yıllık en az yüzde 7 oranında büyüme sağlanması.

Hedef 17: Sürdürülebilir kalkınma için küresel düzeydeki
ortaklık mekanizmalarını güçlendirmek.

Hedef 9: Dayanıklı altyapı inşa etmek, sürdürülebilir ve kapsayıcı sanayileşmeyi ve yeni buluşları teşvik etmek.
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SOSYAL KALKINMA / EKONOMİK KALKINMA /
GELİŞMİŞ ÜLKE
Kalkınma, ülkenin ekonomik, sosyal, siyasal yapılarının parasal ve manevi alanda iyileşmesi ve giderek toplumun refahının artmasıdır. Kalkınma, yapıların güçlendirilmesi, eşitlik,
adalet, haklar, verimlilik gibi kavramları bir araya getiren
bütüncül bir olaydır. Ancak, 19.yüzyılın sonları ve 20. yüzyılın başlarında endüstrileşme sürecine paralel olarak kalkınma kavramı yalnızca ekonomik kalkınma olarak algılanmıştır. Oysa bir toplumun kalkınmasındaki temel ögeler hakçalık
(eşitlik), sağlık, eğitim, cinsiyet eşitliği, politik sorumluluk ile
katılımı ve kültürel boyutu içeren sosyal yapının güçlendirilmesidir.

yapılacak düzenlemelerin de farklı olacağı açıktır. Zaten,
TSH anlayışı böyle bir esnek yaklaşıma uygun olarak hazırlanmıştır.
Bu görüşlerden yola çıkarak, Alma-Ata Bildirisinden 40
yıl sonra, 2018 yılında, Dünya Sağlık Örgütü üye ülkeleri,
sivil toplum kuruluşları ve uluslararası kalkınma ile ilişkili
bazı kurumlar ortak bir çabaya giriştiler ve 25-26 Ekim 2018
tarihlerinde yine Kazakistan’da, fakat bu kez ülkenin yeni
başkenti Astana’da “İkinci Uluslararası Temel Sağlık Hizmetleri Konferansını toplamaya karar verdiler. Konferansın
ana teması “Evrensel Sağlık Kapsayıcılığı ve Sürdürülebilir
Kalkınma Hedefleri” şeklinde belirlendi. (Second International Conference on Primary Health Care: Towards Universal
Health Coverage and the Sustainable Development Goals).

Kısacası, sosyal kalkınma ekonomik kalkınmadan daha öncelikli olarak algılanmalıdır. Sosyal kalkınmanın başlıca dört
göstergesi vardır: (1) Toplumun eğitim düzeyi; (2) Toplumun
sağlık düzeyi; (3) Toplumda adalet ve eşitlik; (4) Kadının sosyal statüsü.

Konferansta görüşülecek Bildiri Taslağı görüş ve eleştirilerin toplanması amacıyla DSÖ tarafından açıklandı. Gelen
yorumlar çerçevesinde taslağa 26-27 Nisan 2018 tarihinde
toplanan Sağlık Kapsayıcılığı İçin Temel Sağlık Hizmetleri
Uluslararası Danışma Grubu (International Advisory Group
on Primary Health Care for Universal Health Coverage) Bildiriye son biçimini verdi.

Bu dört faktörün yetersiz olduğu bir ülke ekonomik olarak
gelişmiş (zengin) olsa bile “GELİŞMİŞ ÜLKE” olarak kabul
edilemez. Yani, bir ülkenin gelişmiş olup olmadığına karar
verirken, önce sosyal göstergelerine bakılmalı, sonra ekonomik düzeyi değerlendirmelidir. Sosyal yönden kalkınmamış
bir ülkenin ekonomik olarak kalkınmış olmasının bir anlamı
olamaz.

Konferansın sloganı şudur:
Birlikte, herkese sağlık hedeflerine ulaşabiliriz
(Together, we can achieve Health for All)

Alma-Ata’dan 40 Yıl Sonra Temel Sağlık
Hizmetleri İkinci Konferansı
TSH Bildirisinin yayınlanmasından sonra hayli zaman
geçmiş olmasına karşın, TSH halen güncelliğini koruyan bir
kavramdır. Ancak, günümüzde insanlar daha uzun yaşamakta,
bebekler daha az ölmektedirler; sağlık için ayrılan kaynaklar
giderek artmakta, sağlık bilgisi ve sağlık anlayışında büyük
değişmeler olmaktadır. Dolayısıyla, TSH anlayışının özü
aynı kalmakla birlikte, zamana uygun olarak yorumlanması, değişen dünyanın tehditlerine karşı koyabilme ve artmış
beklentileri karşılayabilecek şekilde ele alınması gerekir. Söz
konusu beklentiler ve koşullar her ülkede farklı olduğu için,

DSÖ Genel Direktörü Dr. Mahler
Hacettepe Üniversitesi SEA Bölgesi Etimesğut’u ziyaret
etmişti
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Kişilerin ve toplumların kendi sağlık ve iyilik hallerini koruyup geliştirebilecekleri, sağlıklarını kolaylaştıran ve bu
durumlarını sürdürebilecekleri çevreleri oluşturma;
Ulusal sağlık politikaları, stratejileri ve planlarını etkili biçimde destekleyecek ortaklar ve paydaşlar.
I
Her insanın, hiçbir ayırım gözetilmeden, temel hakları olan
erişilebilecek en yüksek sağlık standartlarına kavuşmasına
olan bağlılığımızı güçlü bir şekilde teyit ederiz. Alma-Ata
Bildirisinin kırkıncı yılındaki toplantıda o Bildirinin başta
hakçalık ve dayanışma olmak üzere bütün değerlerine ve ilkelerine olan bağlılığımızı tekrar eder, sağlığın barış, güvenlik,
sosyoekonomik kalkınma için öneminin ve bunların birbirine
dayandığının altını çizeriz.

ASTANA BİLDİRİSİ
Temel Sağlık Hizmetleri Dünya Konferansı
Alma-Ata’dan evrensel sağlık kapsayıcılığı ve
sürdürülebilir kalkınma hedeflerine doğru
Astana, Kazakistan 25-26 Ekim 2018
(Çeviren: Prof. Dr. Zafer Öztek)

II
Temel sağlık hizmetlerini (TSH) güçlendirmenin, kişilerin fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden iyilik haline kavuşabilmeleri
için, en etkili, yararlı ve kapsayıcı bir yaklaşım olduğu ve
TSH’nin evrensel sağlık kapsayıcılığı (ESK)ve sağlıkla bağlantılı Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri için gerekli olan
sürdürülebilir sağlık sisteminin bir kilometre taşı olduğu
konusunda ikna olduk. Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun
ESK konusunda 2019 yılında bu Bildirinin de katkısıyla yapılacak olan üst düzey toplantısını memnunlukla karşılıyoruz.
Her birimiz, ESK’nin gerçekleşmesinin ve böylece, herkesin
hizmeti alırken parasal zorluğa düşmeden ihtiyaç duydukları
eşit derecede kaliteli ve etkili sağlık hizmetlerine erişebilmelerinin takipçisi olacağız

Biz, 25 ve 26 Ekim 2018 tarihlerinde Astana’da toplanan
“Alma-Ata’dan Evrensel Sağlık Kapsamına ve Sürdürülebilir
Kalkınma Hedeflerine Doğru Temel Sağlık Hizmetleri Dünya Konferansı”na katılan devlet ve hükümetlerin başkanları, bakanları ve devletlerin ve hükümetlerin (aynı zamanda
bölgesel ekonomik işbirliği örgütlerinin) temsilcileri, herkese
sağlık hedefinin takipçisi olarak 1978 Alma-Ata Bildirisi ve
Sürdürülebilir Kalkınma 2030 Gündeminde yer alan kararlı
ve ileri görüşlü taahhütleri teyit eder, aşağıdaki Bildiriyi yayınlarız.
Şunları öngörüyoruz

III
Geçen kırk yıl içinde kayda değer gelişmeler olmakla birlikte,
dünyanın her yerinde insanların hala karşılanamamış sağlık
ihtiyaçlarının olduğunu kabul ediyoruz. Pek çok kişi için,
özellikle yoksul ve tehlikelere açık durumdaki kişiler için sağlıklı kalmak çetin bir iştir. Sağlıkta eşitsizliğin ve sağlık çıktılarındaki farklılıkların devam etmesini etik, politik, sosyal ve
ekonomik olarak kabul edilemez buluyoruz.

Güçlü sağlık sistemleri aracılığı ile insanların sağlığını ve
iyilik hallerini hem kişisel hem de toplumsal düzeyde öncelikleyen, geliştiren ve koruyan hükümetler ve toplumlar;
İyi eğitilmiş, becerikli, istekli ve kendisini adamış sağlık
çalışanları tarafından sevgiyle, saygıyla ve onurlu şekilde
verilen, her yere ve herkese ulaşabilen ve kişilerce karşılanabilen ve kullanılabilen, entegre, tümelci, güvenli, yüksek
nitelikli temel sağlık hizmetleri ve sağlık hizmetleri;

Tütün kullanımı, aşırıya varan alkol tüketimi, sağlıksız dav-
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ranışlar ve yaşam tarzı, yetersiz aktivite ve sağlıksız beslenmeye bağlı olarak sağlığın bozulmasına ve erken ölümlere
yol açan ve giderek artan bulaşıcı olmayan hastalıklar yükünü dile getirmeye devam edeceğiz. Eğer hemen harekete geçmezsek, savaşlara, şiddete, salgınlara, doğal afetlere, sağlığı
etkileyen iklim değişikliği ve aşırı hava olayları ve çevresel
faktörlere bağlı olarak erken ölümleri görmeye devam edeceğiz. Ülke sınırlarını aşarak yayılan antimikrobiyal direnç
gibi küresel sağlık tehditlerini ve hastalık salgınlarını önleme
fırsatını kaçırmamalıyız.

ğiz. Acil durumlarda, insancıl ilkeleri gözeterek, sürekli olmasını sağlayabilmek amacıyla TSH’yi ESK’nin temel direği
yapmak için tutarlı ve kapsayıcı yaklaşımlar kullanmalıyız.
TSH’yi güçlendirmek için insangücü ve diğer kaynakları uygun şekilde sağlayacak ve kullanacağız. TSH’ye güçlü destek veren Hükümetlerin liderliklerini ve örnek davranışlarını
takdirle karşılıyoruz.
V
Sürdürülebilir bir temel sağlık hizmetleri kurma
TSH ulusal mevzuata, koşullara ve önceliklere göre uygulanacaktır. Sağlık sistemini TSH’ye yatırım yaparak güçlendireceğiz. Temel sağlık hizmetlerinin – sağlık hizmetlerinin ilk
temas yeri – kapasitesini ve alt yapısını temel halk sağlığı
fonksiyonlarına öncelik vererek arttıracağız. Hastalıklardan
korunmaya ve sağlığı geliştirmeye öncelik vereceğiz ve herkesin ihtiyacını yaşam boyu tümelci bir yaklaşımla koruyucu, sağlığı geliştirici, iyileştirici, rehabilite edici ve palyatif
bakım hizmetleri vererek karşılamayı amaç edineceğiz. TSH
çok kapsamlı bir hizmet yelpazesi içinde en azından aşılama;
taramalar; bulaşıcı olan ve olmayan hastalıklardan korunma
ve kontrol hizmetleri; ana, yenidoğan, çocuk ve ergen sağlığını koruyucu ve geliştirici hizmetler ve ruh sağlığı ile cinsel
ve üreme sağlığı hizmetlerini içerecektir. TSH aynı zamanda
eşitlikçi, güvenli, yüksek kaliteli, geniş kapsamlı, etkili, kabul
edilebilir, hizmete hazır, karşılanabilir, sürekli, diğer hizmetlerle entegre, cinsiyetlere saygılı ve insan merkezli olacaktır. Parçalanmakdan kaçınmaya ve birinci basamakla diğer
hizmet kademeleri arasında işleyen bir sevk sistemi oluşturmaya gayret edeceğiz. Bulaşıcı hastalıkları ve salgınları
önleyebilen, tanımlayıp tepki verebilen ve sağlık sistemlerinin yararlarını ortaya çıkarabilecek sürdürülebilir bir TSH
oluşturacağız.

Koruyucu, iyileştirici, rehabilite edici ve sağlığı geliştirici
hizmetlerin ve palyatif bakımın herkes tarafından kullanılabilir olması gerekir. Milyonlarca kişiyi sağlık için orantısız
cepten harcamalara bağlı olarak ortaya çıkan yoksulluktan,
özellikle aşırı yoksulluktan korumalıyız. Artık, ne sağlığı
geliştirici ve hastalıklardan korunmanın yaşamsal önemini
azımsayabiliriz ne de parçalanmış, güvensiz ya da düşük nitelikli bakıma katlanabiliriz. Sağlık personelinin sayıca azlığını ve dengesiz dağılımını el almalıyız. Giderek artan ilaç,
aşı ve sağlık hizmeti harcamaları konusunda tavır almalıyız.
Verimsiz hizmetler nedeniyle sağlık harcamalarının ziyan olmasına tahammül edemeyiz.
Şunları taahhüt ediyoruz:
IV
Bütün sektörlerde sağlık için cesur politika seçenekler geliştirme
Hükümetlerin bütün düzeylerde, herkesin hakkı olan mümkün
olan en yüksek sağlık standartlarına kavuşabilmesi için koruyucu ve sağlığı geliştirici hizmetlerdeki birincil rol ve sorumluluklarını bir kez daha teyit ederiz. TSH’yi güçlendirmek
için uygun paydaşları da katarak ve yerel toplulukları destekleyerek çok sektörlü girişimleri ve ESK’yi geliştireceğiz.
Ekonomik, sosyal ve çevresel göstergeleri dikkate alacağız
ve Her Politikada Sağlık yaklaşımını temel alarak risk faktörlerini azaltmayı amaçlayacağız. Herkese Sağlık hedefine
ulaşabilmek için hiç kimseyi dışlamadan, çıkar çatışmalarını
önleyerek, şeffaflığı güçlendirerek ve katılımcı yönetim uygulayarak daha fazla paydaşı işin içine katacağız. Sağlık sistemlerini zayıflatacak çatışmaları önlemek ya da hafifletmek
için çaba göstereceğiz ve sağlık kazanımlarını geri getirece-

Temel sağlık hizmetlerinin başarısının dayanakları:
Bilgi ve kapasite geliştirme: Temel Sağlık Hizmetlerini güçlendirmek, sağlık hizmetine bağlı sonuçları iyileştirmek ve
herkese hakları olan, ihtiyaç duydukları, doğru hizmetleri
doğru zamanda ve en uygun düzeyde, onurlu ve özgürce verebilmek için bilgiyi, özellikle bilimsel olduğu kadar geleneksel bilgiyi de uygulayacağız. Araştırma yapmaya, bilgileri
ve deneyimleri paylaşmaya, kapasiteyi arttırmaya ve sağlık

63

HALK SAĞLIĞI Kuramlar ve Uygulamalar

hizmetlerini sunmaya devam edeceğiz.

daha iyi sağlık çıktılarına ulaşmayı engelleyen geri ödeme
sistemindeki bozukluklara insanların maruz kalmasına yol
açan yetersizlikleri ve eşitsizlikleri ele alacağız. Finansın
sürekli olmasını, ulusal sağlık sisteminin etkililiğini ve esnekliğini sağlamayı, ulusal koşullara bağlı olarak kaynakların
temel sağlık hizmetlerine uygun biçimde dağıtılmasını sağlamaya çalışacağız. Kırılgan durumda olanlar ve çatışma
bölgelerinde yaşayanlar dahil olmak üzere hiç kimseyi dışlamayacağız ve kaliteli temel sağlık hizmetlerini sürekli olarak
sağlayacağız.

Sağlık insan kaynakları: Temel sağlık hizmetleri kademesinde görev yapan meslek sahibi olan ve diğer sağlık çalışanlarına multidisipliner bir yapılanma içinde insanların sağlık
gereksinmelerini nasıl etkili bir şekilde karşılayacakları ve
bu konudaki açıklarının nasıl giderileceği hakkında uygun
çalışmalar geliştireceğiz. Uygun vasıflarla donatılmış işgücünün eğitimine, öğretimine, istihdamına, motivasyonuna ve
işten ayrılmamaları için yatırım yapmaya devam edeceğiz.
TSH çalışanlarının kırsal, uzak ve az gelişmiş bölgelerde çalışmaya devam etmeleri için uğraş vereceğiz. Uluslar arası
sağlık insangücü göçünün ülkelerdeki, özellikle gelişmekte
olan ülkelerdeki halkın sağlık gereksinmelerinin karşılanmasını zayıflatmaması gerektiğini savunuyoruz.

VI
Kişileri ve toplumu yetkilendirme.
Kişilerin, ailelerin, toplumların ve sivil toplum kuruluşlarının sağlığı etkileyecek politikaların ve planların oluşturulmasına ve uygulamasına katılmalarını destekliyoruz. Sağlık
okuryazarlığını geliştireceğiz ve kişilerin ve toplumların sağlıkla ilgili güvenilir bilgi edinme konusundaki beklentilerini
karşılamaya çalışacağız. İnsanları, sağlık meslek mensuplarının rehberliğinde oluşan bilgileri, becerileri ve kendilerinin ya da bakmakla yükümlü oldukları kişilerin sağlıklarını
idame ettirebilmeleri için ihtiyaç duydukları kaynakları elde
edebilmeleri için destek vereceğiz. Dayanışma, etik ve insan
haklarını koruyacak ve geliştireceğiz. Toplumun, kamu ve
özel sektörün daha fazla insanın daha sağlıklı yaşayabilmeleri için sağlığa ve çevreye yönelik yaptıkları hakkında hesap
vermeleri konusuna katkı vermelerini ve sahip çıkmalarını
sağlayacağız.

Teknoloji: Yüksek nitelikli, güvenli, etkili ve karşılanabilir,
uygun ise geleneksel olanlar da dahil ilaçların, aşıların, tanı
ve diğer amaçlarla kullanılan teknolojilerin her türlü sağlık
hizmetinin verildiği yerlerde erişilebilir olmasını destekliyoruz. Bu teknolojilerin akılcı ve güvenli biçimde kullanılmasını ve kişisel verilerin korunmasını geliştireceğiz. Bilgi
sistemlerindeki gelişmelerin avantajını da kullanarak uygun
biçimde ayrıştırılmış ve yüksek nitelikli bilgileri toplamak,
bilgi akışının sürekliliğini sağlamak, hastalık sürveyansılarını yapabilmek, şeffaflık, hesap verilebilirlik ve sağlık sisteminin performansını denetleyebilmek daha kolay olacaktır.
Sağlık hizmetlerine erişimi arttırmak, sağlık hizmetlerini
çeşitlendirmek, hizmetlerin kalitesini ve hasta güvenliğini
geliştirmek, hizmetlerin etkinliğini ve koordinasyonunu arttırmak için çeşitli teknolojileri kullanacağız. Dijital ve diğer
teknolojileri kullanarak, kişileri ve toplumları kendi sağlık
gereksinmelerini ortaya koyabilme, hizmetlerin planlanması
ve sunumuna katılma ve kendi sağlıklarının ve iyilik hallerinin sürdürülebilmesinde aktif rol oynamalarını sağlayacağız.

VII
Paydaşların ulusal politikalara, stratejilere ve planlara katılımı
Bütün paydaşları – sağlık çalışanlarını, akademiyi, hastaları,
sivil toplum kuruluşlarını, yerel ve uluslararası ortaklarımızı, kurumları ve fonları, özel sektörü, dinsel kuruluşları ve
diğerlerini – evrensel sağlık kapsayıcılığı hedefine ulaşabilmek amacıyla daha güçlü ve sürdürülebilir bir temel sağlık
hizmetleri kurabilmek için insan odaklı ve toplumsal cinsiyet
ilkelerini gözeterek bütün sektörlerde ulusal politikaların,
stratejilerin ve planların hazırlanmasına katılmaya davet
ediyoruz. Paydaşların desteği TSH için doğrudan insangücü, teknoloji, finans ve bilgi kaynağı sağlayabilir. Bu Bildiriyi

Finansman: Bütün ülkeleri sağlık hizmetlerinden alınacak
sonuçları iyileştirmek için temel sağlık hizmetlerine yatırım
yapmaya devam etmeye davet ediyoruz. Sağlık kaynakların
iyi dağıtılmamış olması, temel sağlık hizmetlerin yeteri kadar
finanse edilmemiş olması, sağlık hizmetlerini kullanmalarını
engelleyecek kadar parasal zorluklar ve sağlığa erişmeyi ve

64

HALK SAĞLIĞI Kuramlar ve Uygulamalar

uygularken, ülkeler ve paydaşlar ulusal egemenliğe ve insan
haklarına tam olarak bağlı kalarak, bilgi ve deneyimlerini
paylaşarak ortaklık ruhu içinde etkili bir işbirliği içinde çalışacaklardır.

●Bütün halkları, ülkeleri ve örgütleri bu hareketi desteklemeye çağırıyoruz.

● Bu Bildiri konusunda Hükümetler, Dünya Sağlık Örgütü,
Birleşmiş Milletler Çocuklara

geçireceklerdir.

●Ülkeler paydaşlarla birlikte bu Bildirinin uygulanmasını
belirli aralıklarla gözden
●Birlikte, hiç kimseyi dışlamadan, herkes için sağlık ve iyilik
hali hedefine varabiliriz ve
varacağız.

Yardım Fonu ve bütün diğer paydaşlar arasında dayanışma
ve işbirliği içinde davranacağız.
Bu Bildirinin 1978 TSH Bildirisine göre farklarını ve
benzerliklerini gözden geçirmekte yarar vardır:

göç hareketlerine, özel sektörün güçlenmesine, maliyetlerin artmasına, tıptaki hızlı gelişmelere, tıbbi uygulamaların
giderek daha karmaşık hale gelmesine, sosyal ve ekonomik
gelişmelere paralel olarak, toplumlardaki sağlık sorunlarının
farklılaştığı, ana ve çocuk sağlığı sorunlarının devam etmekle
birlikte azaldığı, bulaşıcı hastalıkların büyük ölçüde kontrol
altına alındığı, buna karşılık ruh sağlığı sorunlarının, bulaşıcı olmayan hastalıkların ve yaşlı bakımının ön plana çıktığı
vurgulanıp, yeni stratejilerin ve planların gereği belirtilmektedir. Başka bir deyişle, yeni Bildiri, 1978 Alma-Ata Bildirisinde yer alan ilkelerin rehber alınarak günümüzdeki sağlık
sorunlarının çözülmesini amaçlayan yaklaşımlar önermektedir. Bunu yaparken, “Evrensel Sağlık Kapsayıcılığı – 2030”
hedefini işaret ederek, seçilecek stratejilerin ve yapılacak
planların bu doğrultuda olmasını bütün üye ülkelere önermektedir.

2018 Bildirisi 1978 Bildirisini dışlamamakta, hatta o
Bildiriyi genel olarak benimseyip günümüz koşullarına uyarlamaya çalışmaktadır. Her iki bildirinin genel yaklaşımı aynıdır. 1978 Bildirisinde önemle vurgulanan sosyal gruplar
arasındaki eşitsizliğin giderilmesi, hizmetlerin herkesi kapsaması ve insan merkezli olması gerektiği, insanın çevresi
ile bir bütün olarak ele alınmasının zorunlu olduğu, güçlü bir
birinci basamak sağlık hizmetinin önemi, , hizmetlerinin sürekli olması, toplumun sağlık hizmetlerine katılımı, sektörler
arası işbirliği, sağlık hizmetlerine yapılacak yatırımların toplumun genel kalkınmasına da katkı sağlayacağı ve üretkenliği
arttıracağı, yoksulluğun azaltılmasının sağlığa olumlu yansıyacağı, belenme sorunlarının giderilmesinin önemi, sağlık
hizmetlerinin ticarileşmesinin önüne geçilmesi gerektiği,
sağlık hizmetlerinde ekip anlayışı, hizmetlerde bütüncül (holistik) yaklaşım, hekimdışı personelin önemi, hükümetlerin
kararlı tutum almaları gereği, uluslararası dayanışma ihtiyacı
gibi ilkeler aynen ve daha güçlü biçimde ifade edilmiştir.
2018 Bildirisinde, Alma-Ata Bildirisindeki ilkelerin iyi
biçimde uygulandığı ülkelerde sağlık düzeyinin, o ülkelerin
ekonomik durumlarına kıyasla beklenmeyecek düzeyde iyileştiği ifade etmektedir. Yani, bu Bildiriye göre TSH yaklaşımı doğrudur, ancak, uygulanmasında bazı sorunlar yaşanmıştır. Bu sorunların giderilmesi, ayrıca yeni ortaya çıkan
durumlar dikkate alınarak güncellenmesi ve TSH uygulamalarının 21 inci yüzyıla uygun hale gelmesi gerekir. Bu görüşten hareketle 2018 Bildirisinde özellikle vurgulanan bazı
yeni yaklaşımlar söz konusudur. Bildiride, yaşam sürelerinin
uzamasına, tıptaki gelişmelere, küreselleşme olgusuna, artan

2018 Bildirisinin belki de en dikkate değer noktası, Bildirinin kabulünden hemen sonra bir “hareket” başlatılmasına
ilişkin husustur. Bildiriyi imzalayan ülkelerin, başta DSÖ ve
UNICEF olmak üzere BM şemsiyesi altındaki kuruluşların,
sivil toplum kuruluşlarının ve toplumların bir seferberlik anlayışı içinde çaba göstererek “herkese sağlık” ve “evrensel
sağlık kapsayıcılığı” hedefine ulaşılacağı vurgulanmaktadır.
Bildiri ile ilgili eleştiriye açık bazı hususların (yazarın
görüşleri) olduğu da söylenebilir: (1) Taslakta “geleneksel ve
tamamlayıcı tıp” uygulamalarını resmileştiren ve bütün ülkelere öneren bir yaklaşım sezilmektedir. Bu konudaki tartışmalar devam ederken, bu kavramın uluslar arası bir bildiride
yer alması ve DSÖ tarafından onaylandığı izlenimi verilmesi
eleştiriye açıktır. (2) Taslakta “akılcı ilaç kullanımı” vurgu-
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lanmaktadır. Bu terim, aşı ve serumla korunmayı dışlayan bir
sınırlama gibi algılanmamalıdır. Bildiride aşı uygulamalarına ve tıbbi araç gerecin akılcı kullanımına da yer verilmesi
iyi olurdu. (3) Taslakta, ruhsatsız kişilerin (informal carers;
co-producers) yetkilendirilmesi istenmektedir. Bu konu da
tartışmaya açıktır. (4) 1978 Alma-Ata Bildirisinde uygulamaya dönük daha net ifade ve öneriler varken, 2018 Bildirisi
daha esnek ve ülkelerin kendi kararlarını kendi koşullarına
göre vermeleri gerektiği şeklinde bir yaklaşım sergilenmektedir. Örneğin, Alma-Ata Bildirisinde “minimal bakım” adı

altında listelenen 8 konunun bütün ülkelerde vazgeçilemeyecek işler olduğu bağlayıcı biçimde yer almışken, 2018 Bildirisinde bu hususlara yeterince değinilmemiştir.

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ
ALTERNATİF ASTANA TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ
BİLDİRİSİ
(Alternative Civil Society Astana Declaration on Primary
Health Care)
(16 Ekim 2018)
(Çeviren: Prof. Dr. Zafer Öztek)

alan bir kavram olarak açıklanmaktadır. UHC, birçok ülkede özel sağlık sigortaları tarafından yürütülen ve sağlıkta eşitsizlikleri arttıran bir uygulamadır. Buna ek olarak,
resmi bildiride hükümetlerinin temel sağlık hizmetlerin
uygulanmasından ve sosyal belirleyicileri mümkün olduğu
kadar iyileştirerek sağlığın geliştirilmesinden ve eşitliğin
arttırılmasından birinci derecede sorumlu oldukları yeteri
kadar vurgulanmamıştır. Resmi bildiri “dünyanın her yerinde karşılanamayan sağlık gereksinmeleri ve eşitsizlikler devam etmektedir” demekteyse de, bazı yerlerde sağlık
alanındaki kazanımların geriye gittiğini belirtmemektedir.
Oysa bu hususların ve eşitsizliklerin artmasına yol açan
temel ekonomik ve politik nedenlerinin daha açık olarak
belirtilmesi gerekir. İşte bunlar, Halkın Sağlığı Hareketinin
(People’s Health Movement) ve yandaşlarının bir Alternatif
Bildiri yayınlamaya gerek duyma nedenlerin bazılarıdır.

Nitekim Astana Bildirisi henüz taslak olarak açıklandıktan sonra bu bildiri hakkındaki tepki gösteren ve Bildirinin
yeniden düzenlenmesi gerektiğini savunan bir grup sivil toplum kurulu ve konuyla ilgili yetkili kişiler bir “alternatif bildiri” yayınladılar.

Biz, kamu yararını gözeten sivil toplum kuruluşları ve sosyal hareketlerin üyeleri ve Küresel Temel Sağlık Hizmetleri
Konferansının bazı katılımcıları olarak, herkes için sağlık ve
iyiliği hedefleyen ve sağlık hizmetlerinde eşitliği amaçlayan
temel sağlık hizmetleri kavramına (TSH) olan inancımızı teyit
ederiz. Şunları öngörüyoruz:
Kişilerin sağlığını korumayı ve geliştirmeyi önceleyen toplumlar ve çevreler;

Dünya Sağlık Örgütü Anayasasında yer aldığı gibi mümkün olan en yüksek sağlık standartlarına erişmek her insanın temel haklarındandır. Kırk yıl önce, 1978 ‘de, dünya
liderleri temel sağlık hizmetleri aracılığıyla herkese sağlık
hedefine varma konusunda tarihi bir taahhütte bulunmuşlardı. Aşağıda imzası bulunan bizler, bütün uluslar arası
kuruluşların ve hükümetlerin, bütün sağlık ve kalkınma
çalışanlarının ve dünya toplumunun, dünyadaki herkesin
sağlığını korumak ve geliştirmek için acil olarak harekete
geçmeleri gerektiğini belirterek aşağıdaki Bildiriyi açıklarız:

Her yerde ve herkes tarafından kabul edilen, karşılanabilen
ve kullanılan sağlık hizmetleri;
İnsanları özenle ve saygıyla tedavi eden yüksek nitelikli
sağlık hizmetleri;
Toplumun kontrol yetkisini kullanabileceği sağlık sistemleri.
Her ne kadar, bu amaçlar resmi Astana Bildirisinde (16
Ağustos 2018 tarihli taslak) yer almaktaysa da, daha ayrıntıyla bakıldığında TSH, Birleşik Sağlık Hizmetlerinin
(United Health Care /UHC) bir unsuru olarak ele alınmaktadır. TSH, aslında, UHC’ den daha geniş ve onu da içine

1. Aşağıda imzası olan bizler, yalnızca hasta ya da sakat olmama durumu değil fiziksel, ruhsal, sosyal, kültürel ve ekolo-
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jik yönden tam bir iyilik durumu olan sağlığın temel bir insan
hakkı olduğunu ve dünya genelinde en önemli sosyal hedef
olan mümkün olan en yüksek sağlık düzeyine erişmenin hükümetlerin sorumluluğu olduğunu ve bu konuda sağlık sektörü
yanında bir çok diğer sosyal ve ekonomik sektörün eylemlerine gerek olduğunu güçlü bir şeklide yeniden teyit ederiz.
Halkın sağlıklı olması, yaşamı olumlu etkileyen, iyi korunmuş
sağlıklı bir doğal çevrede yaşamaya ve çalışmaya bağlıdır.

erişmelerini sağlamak olmalıdır. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, eğer küresel ve ulusal düzeylerde kurulacak eşit ve sürdürülebilir bir ekonomik düzen ile
desteklenirse, söz konusu hedefe ulaşabilmek için önemli olabilir. Sosyal adalet ruhuyla ele alındığı ve mevcut bilgi, teknoloji ve kaynaklar kullanılarak uygulandığı takdirde Temel
sağlık hizmetleri, kalkınmanın bir öğesi olan herkese sağlık
hedefine ulaşmanın anahtarı olabilir.

2. Gerek dünya genelinde gerekse ülkeler arasında ve ülkelerin kendi içindeki mevcut aşırı ve giderek büyüyen ekonomik
ve sağlık düzeyindeki eşitsizlikler politik, sosyal, ekonomik
ve etik açılardan kabul edilemez; bu durum çatışmaların ve
çevresel bozulmanın kaynağıdır ve bu nedenle ülkelerin ortak
kaygısıdır.

6. Temel sağlık hizmetlerini gerçekleştirebilmek için etkili ve
hesap verebilen bir küresel sağlık yönetimine ihtiyaç vardır.
Bu yönetim aynı zamanda sağlık ve sağlığa katkı yapacak
hizmetleri finanse edebilmek için kişilerin ve kurumların kendi paylarına düşen vergiyi ödemelerini garanti edecek etkili
bir vergilendirme mekanizmasını da kapsamalıdır.

3. Eşit bir ekonomik ve sosyal kalkınma halen baskın olan
neo-liberal paradigmaların reddini ve ulusal ve küresel düzeyde sürdürülebilir eşitlikçi bir düzenin kurulmasını gerektirir. Diğer girişimler yanında para akışıyla ilgili ve vergi
cenneti olmaya yol açan vergi kaçırma konusunda kurallar
koyulmalıdır. Bu değişiklikler herkes için sağlık hedefinin
tam olarak sağlanabilmesi ve ülkelerin kendi içlerinde ve
ülkeler arasındaki sağlık düzeyi farklarının giderilmesi için
temel öneme sahiptir. Halkın sağlığının ve iyilik halinin korunması ve geliştirilmesi sürdürülebilir sosyal ve ekonomik
kalkınmayı kolaylaştıracak ve bu durum dünya barışına ve
çevrenin korunmasına katkı sağlayacaktır.

7. 2018 yılı itibariyle dünyadaki yaşam giderek artan iklim
değişikliği tarafından tehdit edilmektedir. Dolayısıyla, temel
sağlık hizmetleri yaklaşımı, kişileri kendi ülkeleri yanı sıra
aynı zamanda birer dünya vatandaşı olarak tanımlayan Dünya Sözleşmesini (2000) (Earth Charter) desteklemelidir. Toplumdaki bireylerle eşitçe, barış ve sosyal adalet içinde, doğal
çevreyi ve diğer canlı türlerini koruyarak onlarla uyumlu biçimde yaşamak genel kabul gören bir anlayıştır; bu anlayış
temel sağlık hizmetleri ilkeleriyle de uyuşmaktadır.
8. Temel sağlık hizmetleri (TSH) uygulamaya dönük, bilimsel temellere dayanan, bir toplumdaki bireylerin ve ailelerin
geneli tarafından kabul edilecek yöntem ve teknolojilerle,
onların tam katılımı ile yürütülen esas sağlık hizmetleridir.
TSH, ülkenin sağlık hizmetinin çekirdeğini oluşturur ve genel
anlamdaki toplumsal ve ekonomik kalkınmanın vazgeçilmez
bir parçasıdır. TSH, hane halkı ve toplum kademelerine öncelik veren, tümelci sağlık hizmetlerini insanların yaşadığı
ve çalıştığı yerlerin mümkün olduğu kadar yakınına götüren,
bireylerin, ailelerin ve toplumun ilk başvuru yeri olan, sağlık
hizmeti zincirinin birinci halkasını oluşturur.

4. Kişiler her fırsatta bireysel olarak ya da topluca kendilerine götürülen sağlık hizmetlerinin planlanmasına ve uygulanmasına katılmaya teşvik edilmelidir. Bu katılım yaş, cinsiyet,
etnik ya da sosyal durum gözetilmeden olmalı ve mümkün
olan durumlarda dijital teknoloji kullanılmalıdır.
5. Hükümetler vatandaşlarının BM İnsan Hakları Bildirisinde belirtilen haklar çerçevesinde sağlık haklarını da sağlamaktan sorumludur. Önümüzdeki on yıllarda hükümetlerin,
uluslar arası kuruluşların ve bütün dünya halklarının başlıca
sosyal hedefi dünyadaki herkesin sosyal ve ekonomik olarak
gönenç içinde yaşabilmelerine imkân verecek sağlık düzeyine

9. Temel sağlık hizmetleri: I. söz konusu ülkenin ve toplumun ekonomik koşullarını, sosyokültürel ve politik özelliklerini yansıtır, o toplumun sosyal durumuna, halk sağlığı
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deneyimlerine, biyomedikal ve sağlık hizmet araştırmalarına göre uygulanır; II. toplumdaki başlıca sağlık sorunlarına göre sağlığı geliştirici, koruyucu, tedavi edici, rehabilite
edici ve palyatif sağlık hizmetlerini içerir; III. şu hizmetleri
mutlaka kapsar: mevcut sorunlar ve bu sorunların önlenmesi ve kontrolü ile ilgili sağlık okuryazarlığı; sağlıklı gıda
sağlanması ve uygun beslenme; yeterli miktarda güvenli su
sağlanması ve sanitasyon; aile planlaması dahil ana ve çocuk sağlığı; başlıca bulaşıcı hastalıklara karşı bağışıklama;
yerel endemik hastalıkların ve ruhsal sorunlar dahil bulaşıcı
olmayan hastalıkların kontrolü; sık görülen hastalık ve yaralanmaların uygun tedavisi; ve temel ilaçların sağlanması.
IV. sağlık sektörüne ek olarak özellikle tarım, ticaret, gıda,
endüstri, eğitim, kamuya ait altyapı inşaatları, iletişim, bilgi
teknolojileri ile ulusal ve toplumsal kalkınmayla ilişkili diğer
sektörleri de kapsar; bütün bu sektörlerin eşgüdüm içinde
hareket etmelerini ister; V. yerel, ulusal ve var olan diğer
kaynaklardan tam olarak yararlanılmasını ve en üst düzeyde
kişisel ve toplumsal özgüveni ve temel sağlık hizmetlerinin
planlamasına, örgütlenmesine, yürütülmesine ve kontrolüne
katılımını gerektirir ve bu koşulların oluşmasını sağlar; bu
amaca erişebilmek için toplumu katılım becerileri konusunda
eğitir; VI. en fazla ihtiyacı olanlara öncelik vererek herkese
götürülecek geniş kapsamlı sağlık hizmetini sürekli geliştiren, entegre, işler durumda ve karşılıklı dayanışma içinde
olan sevk sistemleri ile destekler; VII. yerel düzeyde ve sevk
edilen yerlerde, bir ekip içinde çalışabilecek şekilde, halkın
sağlık gereksinmelerine hizmet vermek üzere toplumsal koşullar hakkında ve teknik olarak uygun şekilde eğitilmiş, hekim, hemşire, ebe, ara personel (mid-level workers) ve uygun
olan yerlerde toplum sağlığı elemanları (community health
workers), ayrıca gerek duyulan yerlerde geleneksel sağlıkçılarla yürütülür. Bütün hükümetler, temel sağlık hizmetlerini
diğer sektörlerle eşgüdüm içinde ve ulusal sağlık sisteminin
bir parçası olacak şekilde kurmak, güçlendirmek ve sürekliliğini sağlamak için stratejiler, politikalar ve planlar geliştirmelidir. Bu hedefe ulaşabilmek için, politik kararlılıkla, ülke
kaynaklarını harekete geçirmek ve var olan dış kaynakları
akılcı biçimde kullanmak gerekecektir.

malıdır: I. yeni biyoteknolojiler ve yapay zekâ genel anlamda
toplum sağlığına ve eşitliğe yararlı olabileceği gibi zararlı
da olabileceği dikkate alınarak kullanılmalıdır; II. özellikle
özel sektörde verilen aşırı (gereksiz) hizmetler konusunda kurallar konulmalıdır. Bu kurallardan birisi, antibiyotik direncine yol açacak şekilde hem sağlık hem de endüstriyel tarım
sektöründe akılsızca ve aşırı biçimde antibiyotik kullanımıdır.
III. dijital teknolojilerin kullanımı hizmetlerin kalitesini ve
kullanımını arttırabilir, fakat, bu konuda dikkatli olunmalıdır,
çünkü, dijital teknoloji kullanımındaki artış sosyoekonomik
eşitsizliklere yol açılabilir. Bu artışın önüne geçebilmek için
özel önlemler alınmalıdır.
11. Temel sağlık hizmetlerinin temel öğelerinden birisi de
sosyal dayanışma anlayışıyla, kamu kaynaklarınca finanse
edilen, hizmetlerin ağırlıkla kamu kuruluşları tarafından verildiği herkesi kapsayan bir sağlık sistemi olmasıdır.
12. Halkın sağlığının korunduğu ve geliştiği bir ülkedeki durum diğer ülkeleri de ilgilendireceği ve o ülkelerin de yararına olacağı için, hibe programlar da dahil olmak üzere diğer
ülkelere yapılacak yardımların söz konusu ülkenin sağlık sistemlerini güçlendirici ve sosyal, çevresel ve ekolojik göstergeleri ile uyumlu olmalıdır.
13. Sağlık personelinin eğitimi daha güçlü bir şekilde temel
sağlık hizmetlerine dayalı olmayı, personel istihdamı ise makul ve güvenli çalışma ortamlarının oluşturulmasını gerektirir. Sağlık personelinin dağılımı büyük ölçüde eşitsizdir ve
sağlıkla ilgili yasalara terstir. Küresel ve ulusal politikalar
yoksul ve orta gelirli ülkelerden zengin ülkelere doğru olan
beyin göçünü hafifletici, verici ülkelerin kayıplarını telafi
edebilmek için personel yetiştirilmelerini artırıcı ve eğitime
yaptıkları harcama kayıplarını önleyici unsurlar içermelidir.
Etkili bir temel sağlık hizmeti uygulayarak elde edilecek sağlık kazanımları, özellikle sağlığa zararlı maddelerin (gıda,
alkol, tütün gibi) özendirilmesi ve ticareti ve çevreyi bozan
madencilik sanayi tarafından kolaylıkla bozulabilir. Olumsuz
sonuçları önlemek için, etkili mevzuat dahil, küresel ve ulusal
politikalara gerek vardır.

10. Sağlığa kazandırdığı yararlar göz önüne alınarak, hizmet
sunumunda teknolojinin akıllıca kullanıldığından emin olun-
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14. Dünyadaki toplumların kabul edilebilir bir sağlık düzeyine erişebilmesi halen önemli bir bölümü silahlanmaya ve
silahlı çatışmalara harcanan dünya kaynaklarının daha iyi
kullanılması ile mümkün olacaktır. Bağımsızlık, barış ve silahsızlanma konusundaki gerçekçi politikalar, daha fazla
kaynağın temel sağlık hizmetlerinin de içinde ve temel bir
unsuru olan sosyal ve ekonomik kalkınma gibi barışçıl amaçlara yönlendirilmesini sağlayabilir ve öyle de olmalıdır.

kabul görmesi önemlidir.
Action medeor, German Medical Aid Organisation
All India Drug Action Network
BUKO Pharma-Kampagne
Centre for Information and Advisory Services in Health, Nicaragua
Health Poverty Action
Hesperian Health Guides
IBFAN Latin America and Caribbean, Marta Trejos
Initiative for Health and Equity in Society (India)
International Association for Hospice and Palliative Care
(IAHPC)
People’s Health Movement
People’s Health Movement Tunisia
Public Services International, Baba Aye
Viva Salud
Anwar Fazal, Right Livelihood College & Chairperson Emeritus, World Alliance for Breastfeeding Action (WABA )
Camila Giugliani, PHM Brasil
Delen De La Paz, PHM Philippines
Juan Ignacio Martinez Milan, International Health Dept, Andalusian School of Public Health
Julia Robinson, PHM USA
Lori Hanson, PHM Steering Council
Maria Hamlin Zuniga, PHM Advisory Council
Mira Shiva, PHM Advisory Council
Ravi Narayan, PHM Advisory Council
Thomas Schwartz, Executive Director, Medicus Mundi International Network

15. Çok sayıdaki sivil toplum kuruluşunu ve sosyal hareketi
temsil eden ve aşağıda imzaları bulunan bizler, Temel Sağlık
Hizmetleri Küresel Konferansını, temel sağlık hizmetlerini
dünya genelinde, özellikle yoksul ve orta gelirli ülkelerde
teknik işbirliği ruhu içinde ve eşitlikçi ve sürdürülebilir bir
ekonomik düzen içinde geliştirmek ve uygulamak üzere acilen
etkili küresel ve ulusal eylemlerde bulunmaya davet ederiz.
Hükümetler, DSÖ ve diğer uluslararası kuruluşlar, çok taraflı
ve ikili kurumlar, sivil toplum kuruluşları, finans kurumları,
bütün sağlık çalışanları ve bütün dünya toplulukları, özellikle
yoksul ve orta gelirli ülkelerde temel sağlık hizmetleri ile ilgili ulusal ve uluslararası taahhütleri desteklemeli ve teknik ve
parasal desteklerini bu alana kanalize etmelidirler. Yukarıda
belirtilen bütün bu yapıları, bu Bildiride yer alan kavramlar
ve anlayış doğrultusunda oluşturulacak temel sağlık hizmetlerine dayalı sağlık sistemlerini güçlendirmek, geliştirmek,
finanse etmek ve idame ettirmek için işbirliği yapmaya davet
ederiz.
Lütfen, bu bildiriyi onayladığınızı globalsecretariat@phmovement.org adresine iletiniz. Bu Bildirinin geniş bir çevrede
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Her Sektörde Sağlık
Hiçbir hizmet insan sağlığı kadar önemli ve öncelikli değildir.
(Yargıtay’ın baz istasyonları hakkında Aralık 2004 yılında aldığı kararın gerekçesinden)
dan çöpçüye, kaymakamdan maliyeciye, kadar birçok meslek
üyesinin ve eğitim, tarım, iç işleri, ulaştırma, çevre, yerel yönetimler, üniversiteler vb birçok sektörün toplum sağlığının
korunması ve geliştirilmesi ile ilgili görev ve sorumlulukları
vardır. Sağlık hizmetleri, yalnızca herhangi bir bakanlığının değil topyekûn Devletin görevidir. Yani, toplum sağlığı,
devletin hemen bütün kurum ve kuruluşlarının doğrudan ya
da dolaylı olarak katkı sağlayacağı bir sosyal hizmet türüdür.

Tıbbi ve Sağlık Hizmetleri Ayrımı
Sağlık hizmetleri ile tıbbi hizmetler genellikle karıştırılmaktadır. Tıbbi hizmetler, doğrudan sağlık personeli tarafından verilen ve ağırlıkla teşhis ve tedavi işlerini kapsayan
hizmetlerdir. Tıbbi hizmetlerin odağında hekim, hemşire, eczacı, fizyoterapist, klinik, hastane, ilaç ve tedavi vardır. Tıbbi
hizmetler, geleneksel anlayışla, yitirilmiş sağlığın onarılması
ve yeniden kazanılması demektir.

Aslında, sektörler bilerek ya da bilmeyerek, doğrudan ya
da dolaylı olarak sağlık hizmetleri olarak nitelendirebilecek
işler yaparlar. Önemli olan, sektörlerin bu işleri birbirinden
ayrı, bağımsız biçimde değil, birbirlerine danışarak, elbirliği
içinde planlayarak ve birlikte çalışarak ortak biçimde yapmalarıdır. Böyle olunca, sağlığın geliştirilmesi hedefine ulaşmak
daha kolay, ucuz, hızlı ve verimli olacaktır.

Sağlık hizmetleri ise tıbbi hizmetleri de kapsayan, ama
tıbbi hizmetlerden daha geniş bir yelpazeyi tanımlar. Sağlık
hizmetleri, toplumun sağlığını koruma ve geliştirme odaklıdır. Bu yaklaşıma göre sağlık hizmetlerinin asıl amacı kişilerin hastalanmaması, dolayısıyla hekime hastaneye muhtaç
olmaması demektir.
Tıbbi hizmetler tek sektörlüdür. Yani, tıbbi hizmetlerin asıl sorumlusu Sağlık Bakanlığı
ve bu Bakanlığın kontrolündeki kamu ve özel
tıbbi kuruluşlardır. Oysa sağlığı koruma ve geliştirme konusu yalnızca Sağlık Bakanlığı’nın
ve sağlık personelinin değil, birçok meslek
grubunun ve sektörün de görevidir. Hatta bu
hizmetlerin çoğunun Sağlık Bakanlığı dışındaki sektörlerce yapıldığını söylemek yanlış
olmaz. Örneğin, bir öğretmen öğrencilere diş
fırçalama konusunda eğitim yaparken aslında
bir tür sağlık hizmeti yapmaktadır; bir imam
cemaate temizliğin önemini, doğum kontrolünün İslâm dinine uygun olduğunu söylerken
sağlık hizmetlerine katkı yapmaktadır; bir veteriner hayvanları kuduz hastalığına karşı aşılarken, bir mühendis fabrika bacalarına filtre
uygularken dolaylı olarak insan sağlığına katkı yapmaktadır. Bunun gibi, tarım elemanın-

Şekil 11: Tıbbi Hizmetler Sağlık Hizmetlerinin Bir Parçasıdır
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Bu kadar geniş hizmetlerde rolleri olan sektörler arasında
amaç birliğini sağlamak, aynı hedefe varmak için yapılacak
işlerde işbirliği yapmak kaçınılmazdır. Ama ilk bakışta, akla
yatkın ve kolay gibi görünen bu konu, uygulamada güçtür.
Yalnızca ülkemizde değil, pek çok ülkede sektörler kendi içlerine kapanmış ve yalnızca kendi görevlerini yapan kurumlar haline gelmişlerdir. Böyle bir yapı içinde genel amaç unutulmuş, halka hizmetteki “bütünlük” anlayışı kaybolmuştur.
İşbirliğini sağlamak için de sektörler arası bir koordinasyon
mekanizmasının nasıl olması gerektiği konusunda evrensel
bir model yoktur. Sektörler arası işbirliği konusunun ayrıntılı

olarak yer aldığı Temel Sağlık Hizmetleri Bildirisi’nde (Alma-Ata Bildirisi) her ülkenin kendi koşullarına uygun modeller geliştirilmesi gerektiği belirtilmiştir. Ülkemizde yasal
olarak mevcut durum şöyledir:
Ülkemizde il ve ilçe düzeyinde sektörler arası işbirliğini
sağlamak nispeten kolaydır. Çünkü İller İdaresi Kanunu,
bu konuda kolaylıklar getirmiştir. Valiler ve kaymakamlar,
bulundukları yerlerde her bakanlığın ayrı ayrı temsilcileri
olduklarına göre, çeşitli bakanlıklar arası hizmetleri
de koordine edebilirler. Köy düzeyindeki işbirliği de

1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
Madde 23 - Her vilayet merkezinde bir umumi hıfzıssıhha meclisi toplanır. Bu meclis mahalli sıhhat ve içtimai muavenet
müdürü, nafıa mühendisi, maarif, baytar müdürü, mevcutsa sahil sıhhiye merkezi tabibi, bir hükümet ve belediye tabibi
ve hastane baştabibi ile garnizon ve kıt’a bulunan yerlerde en büyük askeri tabip ve serbest sanat icra eden bir tabip ve bir
eczacıdan ve [belediye reisi]nden mürekkeptir. Meclis valinin veya valiye bilvekale sıhhiye müdürünün riyaseti altında içtima
eder. Valinin tensip edeceği bir zat kitabet vazifesini ifa ve zabıtları tanzim eder.
Madde 24 - Kazalarda bu meclisler kaymakamın riyaseti altında hükümet tabibi, mevcut ise bir hükümet baytarı ve askeri
tabip, belediye tabibi ve serbest icrayi san’at eden ve kaymakam tarafından intihap edilen bir tabip ve serbest eczacı ile belediye reisinden terekküp eder.
Madde 25 - Umumi hıfzıssıhha meclisleri müntehap azası her üç senede bir değişir. Eski azanın yeniden intihabı caizdir. Her
defa tebeddülünde kaymakamlar tarafından vilayetlere, valilerce de Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletine bildirilir.
Madde 26 - Umumi hıfzıssıhha meclisleri alelade ayda bir kere içtima ederler. Ahvali fevkalade veya bir sarî ve salgın hastalık
zuhurunda valinin daveti veya Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletinin talebi üzerine daha sık toplanırlar.
Madde 27 - Umumi hıfzıssıhha meclisleri mahallin sıhhi ahvalini daima nazarı dikkat önünde bulundurarak şehir ve kasaba
ve köyler sıhhi vaziyetinin ıslahına ve mevcut mahzurların izalesine yarayan tedbirleri alırlar. Sarî ve salgın hastalıklar hakkında istihbaratı tanzim, sarî ve içtimai hastalıklardan korumak çareleri ve sıhhi hayatın faideleri hakkında halkı tenvir ve bir
sarî hastalık zuhurunda hastalığın izalesi için alınan tedbirlerin ifasına muavenet eylerler.
Madde 28 - Umumi hıfzıssıhha meclislerinin mukarreratından mahalli vazifeler ve salahiyetler arasında bulunan işler vali
veya kaymakam tarafından icra olunur ve istizana muhtaç olanlar kaymakamlıkça vilayetten ve vilayetçe Sıhhat ve İçtimai
Muavenet Vekâletinden sorulur.
(Yazarın Notu: 1930 yılında çıkartılmış olan bu kanunda geçen Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti, Sağlık Bakanlığını; mahalli sıhhat ve içtimai muavenet müdürü, il sağlık müdürünü; nafia mühendisi, bayındırlık örgütünde görev yapan mühendisi;
baytar müdürü, veteriner müdürünü; sarî hastalık, bulaşıcı hastalıkları; içtimai hastalık, verem, sifilis gibi sosyal hastalıkları;
halkı tenvir etmek, halkı bilgilendirmek, halk eğitimi yapmak; anlamına gelir. Maddede belirtilen hükümet tabibi yerine, günümüzde ilçe sağlık müdürü ya da toplum sağlığı merkezi sorumlusu katılmaktadır.)
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kaymakamlar aracılığıyla sağlanabilir. İl valilerinin ve
ilçelerdeki en yüksek idari amir olan kaymakamların kamu
kurumları arasındaki uyumu ve işbirliğini sağlayıcı yetkileri
vardır; bu yetkilerini resen (tek başlarına) kullanabilirler.
1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince her
ilde bir “il hızıssıhha meclici”, her ilçede ise bir “ilçe hıfzıssıhha meclisi” bulunmaktadır. Bu meclislerin başkanları vali
ya da kaymakamdır; üyeleri arasında hekim, eczacı, veteriner, belediye başkanı gibi değişik meslek ve sektör temsilcileri vardır; bu meclisler bölgelerindeki sağlık sorunlarına ilişkin kararlar alır; bu kararlara uyulması yasal zorunluluktur.

sağlık sorunlarını tartışarak kararlar alır ve uygulanmasını
sağlardı. Ancak, bu kurulların verimli biçimde uygulanabildiği söylenemez.
Günümüzde sağlık hizmetlerinde sektörler arası koordinasyon kavramı bir adım ileriye götürülerek “her sektörde sağlık” kavramı oluşturulmuştur. Buna göre, her sektör
verdiği her kararda ve uygulamada sağlığa uygunluk içinde
davranmalıdır. Başka bir deyişle, her sektör yapmak istediği
uygulamaların kişilerin sağlıklarına uygun olup olmadığını
değerlendirmeli ve eğer verilen kararın kişilerin sağlığını
bozan bir yönü varsa ya işin o tarafı düzeltilmeli ya da söz
konusu uygulamadan tümüyle vazgeçilmelidir.

Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi uygulaması döneminde (1963 – 2004) çıkartılmış olan “Sağlık Ocağı Sağlık
Kurulları Hakkında Yönetmelik” hem halkın sağlık hizmetlerine katılımı, hem de, sektörler arası işbirliğini sağlamak için
yayınlanmıştı. Bu yönetmeliğe göre, her sağlık ocağında ocak
hekimi, köy muhtarları, imamları, öğretmenleri, köy tarafından seçilmiş bir kişi ve varsa belediye başkanından oluşan
“sağlık ocağı sağlık kurulu” oluşturulur, bu kurul bölgedeki
23 Aralık 2014 SALI
Sayı : 29214
Başbakanlıktan:
Konu: Çok Paydaşlı Sağlık Sorumluluğunu
Geliştirme Programı
GENELGE
2014/21

Ülkemizde, bu ilkeyi göz önüne alan Başbakanlık,
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’nun önderliğinde, 2014 yılında
“Çok Paydaşlı Sağlık Sorumluluğunu Geliştirme Programı”
adı ile bir program başlatarak bütün sektörlerin verdiği her
kararda ve uygulamada sağlığa uygunluk içinde davranmaları
gerektiğini açıkladı.

Resmî Gazete
GENELGE

Hükümet olarak, insan merkezli yaklaşımla sağlık sorunlarına zamanında, uygun ve etkili çözümler sunarak dünya standartlarında birey ve toplum sağlığını en üst düzeyde korumak ve sağlıklı yaşam bilincini geliştirmek temel sağlık politikamızdır. Son
yıllarda koruyucu sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve bulaşıcı hastalıklarla mücadelede elde edilen başarıların yanı sıra ihtiyaç duyulan insan kaynaklarının geliştirilmesi ve sağlık hizmetlerinin sunumundaki ilerlemeler neticesinde, Sağlık Bakanlığımız
planlama, uygulama ve denetim işlevlerinde dünyada da örnek gösterilen bir konuma yükselmiştir.
Bu kapsamda bugüne kadar oluşturduğumuz sağlık politikaları ile geleceğe yönelik program ve hedefler, Dünya Sağlık Örgütü tarafından oluşturulan ve ülkemizin de taraf olduğu 2020 Sağlık Hedefleri stratejik amaçlarından birisi olan “sağlık yönetişiminin iyileştirilmesi, tüm sektörlerdeki kilit aktörler ve karar vericilerin sağlık alanındaki sorumluluklarının ve sağlığın geliştirilmesinde potansiyel rollerinin farkında olmalarının sağlanması” amacı ile de tam bir uyum içerisindedir.
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Ülkemiz, son on yıldır kararlılıkla yürütülen Sağlıkta Dönüşüm Programı sayesinde, bebek ve anne ölümlerinin azaltılması, ba
ğışıklama oranlarının yükseltilmesi, beklenen yaşam süresinin uzaması ve tütün kontrolü gibi çok paydaşlı bir çok uygulamada
başarılı sonuçlar elde ederek önemli deneyimlere sahip olmuştur.
Onuncu Kalkınma Planı’nda (2014-2018) sağlık politikaları başlığı altında belirtilen hedeflere ulaşılması ve bireylerin bedenen ve
ruhen sağlıklı olmaları için koruyucu sağlık hizmetlerinin, bireyle birlikte, sosyal, biyolojik ve fiziki çevreye yönelik çok paydaşlı bir
yaklaşımla geliştirilmesi kararlaştırılmıştır. Bu yaklaşımda; bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, meslek birlikleri, sivil toplum kuruluşları ve ilgili diğer tüm paydaşlar ile vatandaşlarımızın görüş, öneri ve katkıları doğrultusunda hareket
edilecektir.
Sağlığın geliştirilmesi ve toplum sağlığının üst gelir grubu ülkelerin düzeyine taşınabilmesi için, Sağlık Bakanlığı dışındaki diğer
paydaşların görev ve sorumluluklarının da açık bir şekilde tanımlanması ve tam bir işbirliği içerisinde çalışılması gerekmektedir.
Dünya Sağlık Örgütü’nün benimsediği temel sağlık hizmetlerine genel yaklaşım modelinde sağlığın tüm sektörlere entegrasyonu ve tüm sektörler ile ortak politikalar için işbirliği modelleri geliştirilmesi esas alınmaktadır. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı ve
Kalkınma Bakanlığının koordinasyonuyla, ilk aşamada koruyucu sağlık ve sağlığın geliştirilmesi hizmetlerine, ikinci aşamada
ise tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerine çok paydaşlı yaklaşıma yönelik Çok Paydaşlı Sağlık Sorumluluğunu Geliştirme
Programı hazırlanmıştır.
Program çerçevesinde kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, temel stratejileri belirlemek ve sorunların çözümü için
gerekli tedbirleri almak üzere Başbakan’ın başkanlığında; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Çevre ve Şehircilik Bakanı, Dışişleri Bakanı, Gençlik ve Spor Bakanı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanı, İçişleri Bakanı, Kalkınma Bakanı, Kültür ve Turizm Bakanı, Maliye Bakanı, Milli Eğitim Bakanı ve Sağlık Bakanı’nın
katılımıyla “Çok Paydaşlı Sağlık Politikaları Yüksek Konseyi” kurulmuştur. Yüksek Konsey olağan olarak her yıl Mayıs ayında,
ihtiyaç halinde ise Başkanın çağrısı ile toplanacaktır. Toplantılara gündem ile ilgili bakanlar davet edilebilecektir.
Yüksek Konsey’e bağlı olarak programın amaçları doğrultusunda; İcra Kurulu, Uygulama Koordinatörlüğü, Bilimsel Danışma
Kurulu, İzleme ve Değerlendirme Kurulu ile çalışma komisyonları ve alt çalışma grupları teşkil edilebilecek, bunların çalışma usul
ve esasları ile program üzerindeki her türlü değişiklik Yüksek Konsey’in onayına tabi olacaktır.
Genelgenin yayımından sonra Sağlık Bakanlığının internet adresinde ilan edilecek ve ilgili Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilecek olan söz konusu Program ile paydaşların tüm aktivitelerinde insan sağlığı odaklı yaklaşımların sağlanması;
yetki ve sorumlulukların, iş akışları ve kaynakların sektörel kapsayıcılık anlayışı içerisinde belirlenmesi; sunulan hizmetlerin performans hedef ve ölçütlerinin tespit edilmesi ile izleme ve değerlendirmede kullanılacak mekanizmaların belirlenmesi amaçlanmıştır.
Çok Paydaşlı Sağlık Sorumluluğunu Geliştirme Programı, gerek hazırlanış, gerek içerik ve gerekse kapsamı açısından Dünya
Sağlık Örgütü’nün diğer ülkelere örnek gösterdiği ve küresel sağlık politikalarını etkileyebilecek özgün bir programdır. Bu nedenle
uygulama aşamasında da aynı başarının devam ettirilebilmesi için, yapılacak çalışma ve uygulamalara kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, özel kesim ve sivil toplum kuruluşlarının etkin bir şekilde katılması ve katkı sağlaması hususunda bilgilerini ve
gereğini önemle rica ederim.

Ahmet DAVUTOĞLU

Başbakan
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Kaynaklar
• Fişek NH. Halk Sağlığı’na Giriş. Hacettepe Üniversitesi-Dünya
Sağlık Örgütü Hizmet Araştırma ve Araştırıcı Yetiştirme Merkezi Yayını No:2. 1983, Ankara.
• Health in All Policies – Framework for Country Action, World Health Organization, 09 May 2013.
• Öztek Z. Halk Sağlığı Bakışıyla Sağlık Hizmetleri – Kavramlar, İlkeler, Politikalar, Maltepe Üniversitesi Yayını, İstanbul, 2019.
• Rudolph L., Caplan J., Ben-Moshe K., Dillon L. Health in All Policies: A Guide for State and Local Governments. Washington, DC and
Oakland, CA: American Public Health Association and Public Health
Institute, 2013.
• What you need to know about Health in All Policies, World Health
Organization, https://www.who.int/social.../health.../key-messagesen-pdf
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Tek Sağlık
Ben sadece şunu vurgulayabilirim ki veteriner tıbbı ile insan tıbbı arasında bir bariyer yoktur.
Rudolf Virchow
“Tek sağlık” (tek tıp - one medicine) kavramının en temel ilkesi, insan sağlığı ile hayvan sağlığı ve ekoloji alanlarının birbirinden ayrı düşünülemeyeceğidir. Bu görüş, aslında
yeni değildir; 1800 ‘lü yıllardan buyana savunulagelmiştir.
Günümüzde, zoonozların (insan ve hayvanlardaki ortak hastalıklar), özellikle kuş gribi salgınının insanlarda oluşturduğu
endişe nedeniyle, insan sağlığı (beşeri sağlık) ve hayvan sağlığı ile ilişkili meslekleri yakınlaştırıcı ortak çalışmalar yapılması için çabalar artmıştır.

önemleri yeniden artan (re-emerging) enfeksiyonların en az
yüzde 75 kadarı (ebola, HIV, enflüenza dahil) ve insanlarda
her yıl keşfedilen 5 yeni hstalıktan üçü hayvan kökenlidir.
Biyolojik savaş için ya da teröristler tarafından kullanılan
ajanların yüzde 80 kadarı zoonotik hastalıklara neden olan
etkenlerdir.
Tek sağlık uygulamalarına verilebilecek iyi örneklerden
birisi de mikroorganizmaların antibiyotiklere olan direnç geliştirmeleridir. Bilindiği gibi hastaların gereksiz yere ve uygun
olmayan süre ve dozlarda antibiyotik kullanmaları sonucunda
mikroorganizmalar o antibiyotiğe karşı direnç geliştirirler ve
artık o ilacın etkisi toplumda yok olur. Ancak, direnç konusunda asıl risk hayvan çiftliklerinde, özellikle piliç üretiminde
kullanılan antibiyotiklerdir. Çünkü toplam olarak kullanılan
antibiyotiklerin yaklaşık yüzde 90 kadarı bu çiftliklerde kullanılmaktadır. O halde, insanlar açısından önemli bir tehlike
olan direnç sorununun çözümü ancak veterinerlerle birlikte
çalışarak çözülebilir.

Kuşkusuz, hayvan sağlığı ile ilgili bilim dalları (veterinerlik) dışında insan sağlığını etkileyen başka bilim alanları
ve meslek grupları da vardır. Bunların başında ekoloji bilim
dalı (çevre bilimi) gelir. O halde, bu bilim alanlarının ve çalışanlarının ortak çaba içinde olmaları en akılcı yoldur. Söz
konusu ortaklık, bu alanlardaki meslek gruplarının eğitimlerini, projeler geliştirmelerini ve uygulamalarını da kapsayacak şekilde olmalıdır. Bu yapılmadığı zaman hizmetlerde
aksamalar olabilir. Örneğin, 1999 yılında ABD’nde “Batı Nil
Virüsü” ortaya çıktığında kuşlarda toplu ölüm vakaları tespit
edilirken, insanlarda da nörolojik belirtiler tespit etmişti. Fakat veterinerler ile hekimler arasında yeterli iletişimin sağlanamaması nedeniyle iki olay arasındaki ilişkinin tespiti için
uzun bir zaman geçmesi gerekmiştir.

Benzer bir örnek, genetiği değiştirilmiş besin maddelerinin (GDO) üretimi ve tüketilmesidir. Böyle besinlerin insan
sağlığı üzerindeki etkilerinin incelenmesi ve bunların olumsuz
etkilerinin ortadan kaldırılması, ancak tarım uzmanlarının, hekimlerin ve veterinerlerin işbirliği ile sağlanabilir.

Bu görüşten yola çıkılarak, tek sağlık terimi, yalnızca
hayvanlardan insanlara geçebilen ve halk sağlığı açısından
tehdit oluşturan enfeksiyöz hastalıkların kontrolü ile ilgili bir
kavram değil, tıp, veterinerlik ve başta ekoloji olmak üzere, diğer bilim alanlarının ortak çalışmalarını ifade edecek
şeklinde tanımlanabilir. Bu kavram, adı geçen alanlarındaki
bilimsel araştırmaların sonuçlarının bir araya getirildiğinde
birbiriyle örtüşeceği görüşünü, ortak çaba ve etkinliklerin gelişmeleri daha olumlu etkileyeceğini savunmaktadır. Özellikle, insan ve hayvan sağlığı alanındaki ortaklıklar türler arasındaki ortak özelliklerden fayda sağlamayı da amaçlamaktadır.
İnsanlarda görülen enfeksiyon hastalıklarının yüzde 60’ı,

Tek sağlık kavramının oluşmasında, patolojinin babası sayılan
antropolojist, halk sağlıkçı ve bir politikacı olan hekim Rudolf
Virchow’un önemli katkıları olmuştur. Rudolf Virchow veterinerlik mesleğinin kurulmasında da önemli bir rol oynamış,
parlamentoda veteriner hekimlik eğitiminin Tarım Bakanlığının ya da Savaş Bakanlığının altında yapılmasını isteyen, veteriner hekimliği bir bilim alanı olarak dahi görmek istemeyen
hukukçuları eğitmek adına 1873’te yaptığı bir konuşmasında
“Ben sadece şunu vurgulayabilirim ki veteriner tıbbı ile insan
tıbbı arasında bir bariyer yoktur; olmamalıdır da zaten. Bir
alanda elde edilen deneyim diğer alanın gelişmesini destekleyecektir” demiştir. Tıp biliminin ilk yıllarında veteriner he-
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2. Bilimsel yayınlarda, konferanslarda disiplinler arası
iletişimin geliştirilmesi,
3. İnsan ve hayvanlar arasında hastalık bulaşması
konusunda ortak araştırmalar yapılması,
4. İnsan, hayvan ve yaban hayvanı hayatının ve bu
gruplarda görülen hastalıklarının gözlem ve kontrollerinde
ortaklıklar,
5. İnsan ve hayvanları etkileyen diyabet, kanser,
otoimmun hastalıklar ve obezite gibi hastalıklar konusunda
karşılaştırmalı araştırmaların yapılması,
6. Türler arasındaki ortak hastalıkların kontrolü için yeni
tanı yöntemleri, ilaç ve aşıların geliştirilmesi konusunda ortak
çalışmaların yapılması,
7. Halkın ve siyasi kadrolara yönelik farkındalık ve lobicilik çalışmaları yapılması.

kim ve beşeri hekim ayrımı yoktu. İnsan ve hayvan hekimliği
19.yy’ da içiçe olmasına karşın 20.yy’da hızla birbirinden ayrıldı. Günümüzde veteriner hekimler ile beşeri hekimlerin uzmanlıklarını, deneyimlerini ve görüşlerini paylaştığı tek alan
“Halk Sağlığı” olarak kalmıştır.

Şekil 12: İnsan – Hayvan ve Vahşi Yaşam (Ekosistem)
Arasındaki Tek Sağlık Kesişme Alanı

Görüldüğü gibi, tek sağlık kavramı, aslında sağlıkta sektörler arası koordinasyon (her sektörde sağlık) kavramı paralelinde bir anlayıştır. Tek sağlık kavramı, sektörler arası işbirliği anlayışını biraz daha ileriye götürerek, özellikle tıp ve
veterinerlik alanlarındaki işbirliğinin daha sıkı, hatta, birleşik
olması gerektiğini savunan bir yaklaşımdır.

Özellikle insan sağlığı - hayvan sağlığı - ekosistem
sağlığı ilişkisi konusunda yeterli derecede eğitimli eleman
eksikliğini gidermek için, üniversitelerde çeşitli eğitim
programları başlatılmıştır. Bunlardan birisi, Illinois Veteriner
Koleji ile Chicago Halk Sağlığı Okulu ‘nun 2004 yılında
veteriner hekimlere çift diploma sunan (DVM/MPH - Doctor
of Veterinary Medicine/Master of Public Health) programın
başlatılmasıdır.

Kaynaklar
• Öztek Z. Halk Sağlığı Bakışıyla Sağlık Hizmetleri – Kavramlar,
İlkeler, Politikalar, Maltepe Üniversitesi Yayını, İstanbul, 2019.
• Öztek Z. Primary Health Care - The Turkish Experience, Mimeo,
Joint WHO/DANIDA Workshop on Alternative Ways of Organizing
Ministries of Health for Primary Health Care, 11-15 Oct.1982, Copenhagen.
• Öztek Z. Public health specialists: Occupational description in
Turkey, Cahiers de sociologie et de demograhie medicale, 50 eme
Annee, no 4, Octobre-Decembre 2010, p. 433-444.
• Stephanie J. Salyer, Rachel Silver, Kerri Simone, and Casey Barton Behravesh, Prioritizing Zoonoses for Global Health Capacity
Building—Themes from One Health Zoonotic Disease Workshops
in 7 Countries, 2014–2016, Emerg Infect Dis. 2017 Dec; 23(Suppl
1): S55–S64.
• Temizyürek A. Veteriner hekimler ve beşeri hekimler tek sağlık
konseptine geri dönüyor, Aktüel, Cilt 78 Sayı 4 Yıl 2007. http://veteriner.org.tr/files/dergi/cilt78sayi4/a16-23.pdf
• Yılmaz O., Oymak S., Serpen A. Zoonozlarla Mücadelede Veteriner Halk Sağlığı ve Tek Sağlık, TVHB İzmir Veteriner Hekimler
Odası Yayını, İzmir, 2018

Amerikan Veteriner Birliği halk sağlığının iyileştirilmesi amacıyla, insan ve veteriner tıbbının birleştirilmesi
konusunda çalışmalarına başlamıştır. Amerikan Tıp Birliği, tıp okulları ile veteriner biliminin arasındaki bağın güçlendirilmesi, ortak araştırmalar yapılması ve tanı, ilaç ve aşı
gelişimi alanlarında “tek sağlık girişimi” (one health initiative) çerçevesinde girişimlerde bulunma kararı almıştır.
Tek Sağlık Girişiminin amaçlarından bazıları şöyle sıralanabilir:
1. Tıp, veterinerlik ve halk sağlığı okullarının eğitim sistemlerinin birleştirilmesi,
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Sağlıkta Yönetim Kavramı
Çiçek eradike edildi. Sıra, kötü yönetimde.
Dr. R. Handerson
Yukarıdaki örnekte de görüldüğü gibi, tasarlanan hizmetlerin hepsinde;
• ne yapılacağı
• ne kadar yapılacağı
• nerede yapılacağı
• ne zaman biteceği belirtilmektedir.

Yönetim ve İlkeleri
Yönetim, kaynakların en verimli biçimde kullanılarak,
gereken işlerin istenilen biçimde, gereken yer ve sürede, insanlar aracılığı ile yaptırılmasıdır. Yönetim, yalnızca yetenek
isteyen bir iş değil, bir bilim dalıdır. Bu bilimin kurallarına
uymayan yöneticiler başarıya ulaşamazlar. Yönetimin başlıca
ilkeleri şunlardır:

Amaçlar ne kadar açık olarak belirlenirse, hizmette verimlilik o kadar yüksek olur.

(1) Amacı belirleme: Varılmak istenen hedefin (amacın)
tanımlanması yönetimin ilk ve temel ilkesidir. Yönetim, amaç
belirlendikten sonra gerekecektir. Çünkü yönetim, bir amaca
varmak için başvurulan bir araçtır. Yönetimin nasıl olması
gerektiğini belirleyen birinci faktör, hedeflenen amacın özellikleridir. Aşağıda, sağlık hizmetleri ile ilgili bazı amaç örnekleri verilmiştir. Bu örneklerden de anlaşılacağı gibi amacı
belirleme, yönetimin yalnızca bir ilkesi değil, aynı zamanda
bir parçası, daha doğrusu yönetimin ilk aşamasıdır.

(2) Deneyimden yararlanma: Amaçlanan hedefe, her
zaman tam olarak ulaşılamaz. Bu durumda yöneticinin görevi, hedefin gerisinde kalınmasının nedenlerini araştırmak,
varsa geçmişte yapılan yönetim hatalarını belirlemek ve düzeltici önlemleri almaktır. Bu işlem, yöneticiye deneyim kazandırmış olur. Aynı yönetici ya da bu deneyimi bilen diğer
yöneticiler benzer olaylarla karşılaştıklarında, hızla gereken
önlemleri alabilirler. Bundan daha önemlisi, benzer olaylarla karşılaşmamak için gereken önlemleri önceden alabilirler.
İşte buna, deneyimle öğrenme denir.

Örnek
Gelecek yıl içinde “A” toplum sağlığı merkezi (TSM)
bölgesinde,
• Hiç neonatal tetanos vakası olmayacaktır.
• Gebelerin yüzde 95’inin doğum öncesi periyodik kontrolleri yapılmış olacaktır.
• Doğumların yüzde 95’i hastanede ya da sağlık personeli
yardımıyla olacaktır.
• Evli çiftlerin yüzde 75’i etkili bir aile planlaması yöntemi
uygulayacaktır.
• Hergün 9.30 – 15.30 arasında 15 çocuk evlerinde izlenecektir.
• Her ayın ilk haftası içinde TSM otolarının aylık bakımı
yapılacaktır.
• Çift ayların ilk haftasında köy liderleri ile toplantı yapılıp
bölge sorunları tartışılacaktır.

Hocam Prof. Dr. Doğan Benli’den bir anı
Dr. Doğan Benli Van İl Sağlık Müdürü iken bir nedenle ili
ziyaret eden bir Dünya Sağlık Örgütü danışmanı Hocanın bir
anı defteri tutmadığını öğrenice, “keşke, anılarınızı bir deftere katdetseydiniz, eşiz bir yönetim kitabı olurdu” demiş. Doğan Hoca hepimize aynı şeyi önerir ve “aşkınız dışındaki her
anınızı bu deftere yazın” derdi. Deneyimleri unutmamanın ve
aktarmanın en iyi yolu budur.
(3) İş bölümü: Ekip hizmetinin söz konusu olduğu yerde
iş bölümü esastır. İş bölümü, ekip üyelerinin bilgileri, becerileri ve yeteneklerine uygun olarak, bir arada ve birbirlerini destekleyerek, hizmetlerde karışıklığa neden olmayacak
şekilde olmalıdır. İşlerin, personel arasında dengeli biçimde
paylaştırılması da önemli bir noktadır.
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Örnek:
Aşılama: Hizmet çalışması
Aşı yapanların eğitimi: Geliştirme çalışması
Aşı-enjektör sağlama: Destek çalışması

İş bölümünden amaç, her ekip üyesinin yaptığı işin diğerininkini desteklemesidir. Böylece, her kişinin yaptığı iş üst
üste konulup hedefe ulaşılacaktır. Ancak, ekip üyelerinin biri
işini yanlış ya da eksik yaparsa, ekibin diğer üyeleri görevlerini tam olarak yapsalar bile hedefe ulaşılamaz. İşte, yöneticinin görevlerinden biri de, ekip üyelerini yönlendirerek,
çalışmaları bir noktaya, yani hedefe odaklaştırmaktır.

(6) İşe uygun yapılaşma/hiyerarşi: Bir işin yürütülmesinde en önemli şeylerden biri, gerektiği yerde ve zamanda
uygun kararların en uygun kişi tarafından verilebilmesidir.
Sağlık hizmetlerinde çalışan herkesin, sırası geldiğinde, özellikle ekip başının bulunmadığı zamanlarda bazı kararlar vermesi gerekir. Böyle olmasaydı hizmet felç olurdu.

(4) Kaynak bulma: Yönetimin üç kaynağı vardır: İnsangücü, araç-gereç ve para. Hiç bir ülkede ve hiç bir zaman
kaynaklar sınırsız değildir. Söz gelimi, en pahalı, en çok insan gücüyle yürütülen hizmet, en verimli ve en iyi hizmet
olmayabilir. Az insangücüyle, fakat uygun bir iş bölümü yaparak, pahalı bir yöntem yerine daha ucuza mal olacak başka
bir yöntem kullanarak da aynı verim sağlanabilir. Bir başka
deyişle, pahalının yerine, ona eşdeğer ucuz bir kaynağı bulmak yönetimin görevlerindendir. Buna “eşdeğer kaynak bulma” ya da “kaynak ikamesi” denir.

Kurallara son derece bağlı bir personel, bir karar vermesi
gereken acil bir durumla karşılaştığında, karar verme sorumluluğundan ürküp kaçınabilir. O nedenle, kurumlar ve personel arasında iş bölümü yapılırken en alt düzeydekilere bile
yetki ve sorumluluk verilmesi gerekir.
(7) Yetki devri: Bir kararı alma ya da bir işi yapma yetkisine sahip kişinin, bu yetkisini bir başkasına vermesine
“yetki devri” ya da “temsil yetkisi” denir. Bu ilke şöyle ifade
edilmektedir: “Başkasının senin kadar iyi yapacağı işi, asla
sen yapma”. Bu deyiş, çok meşgul yöneticiler için söylenmiş
olmakla birlikte, sağlık ekibi içindeki iş bölümüne ve günlük
çalışmalara çok uymaktadır.

Örnek:
Benzin pahalı ise, hizmet otosu yerine motosiklet, bisiklet kullanılması ya da dolmuşla gidilmesi düşünülebilir.
• Et pahalı ise, hastalar için ete yakın besin değeri olan baklagillerin pişirilmesi düşünülebilir.
• Hemşire göreve gelememişse, ebelerden biri hemşirelik
işleri ile görevlendirilebilir.
• Yer baskülü yoksa yaylı el kantarı kullanılabilir.

Örnek:
Eğer bir sağlık evindeki ebe, bulunduğu köyde suların
dezenfeksiyonu için klor ana çözeltisi hazırlayıp köylüye klor
eriyiği dağıtabiliyorsa, bu işi yapmak için çevre sağlığı teknisyeninin o köye gitmesine gerek yoktur.

(5) İşlerin birleştirilmesi: Bir ekibin çalışmaları genellikle üç grupta toplanabilir:
• Hizmet çalışmaları
• Geliştirme çalışmaları
• Destekleme çalışmaları

(8) Seçicilik: Yönetici, karar verebilmek için önce bilgi
toplamak zorundadır. Ancak, toplanan bilginin türü ve miktarını iyi belirlemek gerekir. Aksi halde, gereksiz bilgi yığını
yöneticiyi yanıltabilir; yönetici gereksiz verilerin analizi içinde boğulur. Buna “analiz felci” denir. Yöneticinin hem toplanacak bilgilerde hem de vereceği kararlarda seçici olması
gerekir.

Bu çalışmaların her biri tek başına bir anlam taşımaz. Amaca
ulaşmak için bunların birbirlerini engellemeden, tamamlayıp
desteklemeleri gerekir. Bir başka deyişle, bu çalışmalar bir
bütünün parçalarıdır; birinin var oluşu diğeri içindir. O nedenle, bu hizmetlere ayrılan kaynaklar, verilen önem ve harcanan süre dengeli olmalıdır. Bunlar, zincirleme çalışmalar
olarak düşünülmelidir; “bu işler birleştirildiğinde hizmetin
bütünü ortaya çıkacaktır.

a. Bilgi toplamada seçicilik: Karar vermeye yardımcı
olacak kritik bilgiler seçilip toplanmalı, gereksiz bilgilerden
kaçınılmalıdır.
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Örnek:
Bir ev ziyaretinde, çocuğun yeterli beslenip beslenmediğini tespit amacıyla ağırlığı, boyu ve baş çevresi ölçülecektir.
Aynı gün pek çok çocuğun aynı amaçla izlenmesi gerekmektedir. Bu durumda, zamandan tasarruf sağlayabilmek için yalnızca çocukların tartılmaları ile yetinilebilir.
b. Karar vermede seçicilik: Karar verirken, önemli kararlara öncelik verilmeli, daha az önemli kararlar ikinci plana alınmalıdır. Çünkü bütün kararları birden düşünmek, ya
da önemsizleri öncelikle ele almak, önemli kararların ihmal
edilmesine neden olur.

personel karar vermelidir.
(10) İletişim: Alınan kararla ilgili herkesi bilgilendirmek
yönetimin bir başka kuralıdır. Buna “iletişim” denir. İletişimin sağlanması, uygulayıcıların karara uygun olarak çalışmalarını ve çalışmalar hakkındaki bilgilerin yöneticiye ulaşmasını sağlar. Yani, iletişim çift yönlü olmalıdır.

Yönetimle ilgili başlıca işler
Yönetimle ilgili işlerin neler olduğu konusunda değişik
tanımlamalar vardır. Bunlardan birisi İngilizce başlıkların baş
harfleri ile POSDCoRB olarak ifade edilen 7 iştir:

Örnek:
Bir yönetim kurulu toplantısının gündemi şöyledir: (1)
Bölgedeki insangücü eksikliğinin giderilmesi; (2) Hizmet
binasının boyanması; (3) Binadaki çay-kahve servislerinin
düzenlenmesi.

•
•
•
•
•
•
•

Toplantı sırasında yönetici (ya da katılanlardan birisi),
kolay ve hızla karar alınacağı düşüncesiyle üçüncü ve ikinci maddelerin öncelikle görüşülmesini, böylece, asıl önemli
konu olan insangücü sağlanması konusuna daha fazla zaman ayrılabileceğini ifade ederse, bu bir hata olur; çünkü
“çay-kahve servislerinin düzenlenmesi ve binanın boyanması
konularındaki tartışma tahminlerin ötesinde o kadar uzun sürer ki, asıl önemli gündem maddesinin tartılmasına çok az
süre kalır; hatta bu madde bir sonraki toplantıya bile ertelenebilir.

Planlama
(Planning)
Örgütleme
(Organizing)
İnsangücü kullanımı
(Staffing)
Sevk ve idare
(Directing)
Koordinasyon
(Coordination)
Denetim ve değerlendirme (Reporting)
Para yönetimi
(Budgeting)

Bir diğer tanımlama 3 işi kapsayan daha özet bir yaklaşımdır. Buna göre yönetimin başlıca üç işlevi vardır: Planlama, uygulama ve değerlendirme. Bu üçlü birbirine bağlı
halkalar gibidir. Planlanıp uygulanan iş değerlendirilir ve
sonuçlar ışığında yeniden planlanıp uygulanır ve değerlendirilir. Özellikle sağlık hizmetlerinde planlanan ve ulaşılan
hedefler hiçbir zaman son hedefler değildir. Örneğin, bebek
ölüm hızının planlandığı gibi binde 30’a düşürülmesi ile iş
bitmiş olmaz. Bu kez, bebek ölüm hızının binde 20’ye düİürülmesi aşamasına geçilir. Bir diğer örnek: Ailelerin yüzde
70’inin aile planlaması uygulaması hedefine varıldığında iş
bitmiş olmaz. Bu oranın korunması, hatta arttırılması bir sonraki amacı oluşturur.

(9) Hızlı karar: Bu ilke, “iş işten geçmeden” karar alıp
sorunu çözme demektir. Bir başka deyişle, sorumlu kişinin
yerinde ve zamanında karar vermesi, bu kararı geciktirmemesi gerekir. En uygun ve hızlı karar, ilgili olaya en yakın olan,
yani sorunla karşı karşıya olan kişi tarafından verilebilir. O
nedenle bu ilkeyi, “yetki devri” ilkesiyle birlikte düşünmek
gerekir.
Örnek:
Aşı yapmak üzere bir köye varıldığında, getirilen aşı
miktarının çocuk sayısından az olduğu anlaşılmıştır. Hangi
çocukların o gün aşılanmayacaklarına, o anda köyde bulunan
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(2) Uygulama: Uygulanmayan planlar teorik olarak kalırlar ve hiçbir işe yaramazlar. Uygulama, planın hazırlanışı
kadar, hatta ondan daha önemlidir.

Şekil 13: Planlama Döngüsü

Yöneticilerin, uygulama sırasında da bazı kararlar vermeleri gerekir. Bunlar dört konuyla ilgilidir:
a. İşlerin yapılması
b. İnsangücü kullanımı
c. Kaynakların dağılımı
d. Bilgilerin toplanıp ayıklanması
a. İşlerin yapılmasıyla ilgili kararlar: Bunlar, planın
uygulanışı sırasında hizmet, geliştirme ve destekleme çalışmalarıyla ilgili olarak her gün alınan kararlardır.
b. İnsangücü kullanımıyla ilgili kararlar: Plandaki işleri uygulayan personelin kullanımı ile ilgili bu kararlar üç
grupta toplanır: Örgütlenme, yönlendirme ve denetleme kararları. Bunlar, görevlendirme, koordinasyon, iletişim, personeli geliştirme, yetki devri, ödüllendirme, cezalandırma gibi
kararlardır.
c. Kaynakların dağılımı ile ilgili kararlar: Para,
araç-gereç, ilaç, yer ve zaman gibi kaynakların dağılımı ve
kullanımı ile ilgili kararlardır.
d. Bilgi toplama ile ilgili kararlar: Planlama, örgütleme, yönlendirme, denetleme gibi yönetimin her yönünü ilgilendiren kararların alınabilmesi için doğru ve yeterli bilgiye
ihtiyaç vardır. Hangi bilgilerin, neden, nereden ve nasıl toplanacağına ilişkin kararlar bu grubu oluşturmaktadır.

(1) Planlama: Belli bir konuda toplumun sorunlarını
ve gereksinmelerini belirleyip, bu gereksinmeleri karşılayabilmek amacıyla kaynakları bulmak, öncelikleri belirlemek,
hizmetin amaç ve hedeflerini gerçekçi ve uygulanabilir bir biçimde tayin edip bu hedeflere varmak için yapılması gereken
işleri ve alınması gereken önlemleri bir yönetim programı
olarak belirlemeye planlama denir. Planlama, olası sorunlar
ortaya çıkmadan gereken önlemlerin alınması ya da ortaya
çıkmış olan sorunların çözülmesi için nelerin yapılması gerektiğinin belirlenmesidır. Kısaca planlama, “işin uygulama
ile ilgili kararların alınmasıdır”.(Sağlık Hizmetlerini Planlama Teknikleri bölümünde daha ayrıntılı bilgi mevcuttur.)

(3) Değerlendirme: Bir plan, uygulanması sürdürülürken ya da tamamlandıktan sonra değerlendirilebilir (Ara ve
son değerlendirme). Bundan amaç, elde edilen sonuçların,
planda öngörülen hedeflere uyup uymadığını, uymuyorsa nedenlerini belirleyip gereken düzeltici kararları almaktır. Bu
değerlendirmelerde aynı zamanda, planda öngörüldüğü halde, uygulanması güç ya da olanaksız olan işler de belirlenebilir. Ayrıca, uygulamanın değerlendirilmesi sırasında, planda
öngörülen işlerin daha ucuza ya da daha etkili olarak başka
bir biçimde yapılabileceği belirlenebilir. İşte, bütün bu değerlendirmeler sonunda plan yeniden gözden geçirilip gereken
düzeltmeler yapılabilir.

Planlamanın ayrıntılarına girmeden özetle bilinmesi gereken husus planlamanın üç ana unsuru olduğudur:
a. Amaçlar
b. Yapılacak işler
c. Kaynaklar
Planlama, bir ekip çalışmasını gerektirir. Hiçbir yönetici
bir sağlık ekibinin iş planını ve analizini tek başına yapamaz.
Planın gerçekçi olabilmesini sağlamak için, karar vermede
kullanılacak bilgilerin el birliği ile sağlanması gerekir.
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Sağlık Yöneticisi
Elinizde bir çekiç varsa her şey size çivi gibi görünür.
Abraham Maslow

Yönetici

Yöneticinin Nitelikleri

Sağlık hizmetlerinin iyi bir şekilde sürdürülmesi ve
güçlenmesinde temel unsurlardan birisi de yöneticidir. Yöneticinin temel işlevi, kaynakları, insanları ve araç-gereci en
verimli biçimde kullanarak, sorumlu olduğu işlerin gereken
sürede ve nitelikte gerçekleşmesini sağlamaktır. Yönetici,
genellikle işleri yapmaz, yaptırtır. Bu nedenle, yönetici karar
veren, işleri planlayan, bu işlerin yapılabilmesi için gereken
örgütü kuran, kaynak bulan, bu kaynağı uygun biçimde kullanan, ekibindeki kişileri yönlendiren, onların çalışmalarını
değerlendiren kişidir.

Hiç hata yapmayan insan, hiçbir şey yapmayan insandır. Ve
hayatta en büyük hata kendini hatasız sanmaktır.
Yunus Emre
Yöneticinin hangi niteliklere sahip olması gerektiği, yönetimin en temel sorusudur. Bazıları, yönetimin başlı başına
bir bilim dalı olduğunu ve yöneticilerin bu alanda eğitim görmüş kişiler arasından seçilmesi gerektiğini savunurlar. Buna
göre, örneğin, kamu yönetimi, işletme gibi alanlarda eğitim
görenler, sektörün ve yapılacak işlerin ne olduğuna bakılmaksızın bu işlerden sorumlu yönetici olabilirler. Bu yaklaşıma göre, bir fabrika yönetimi ile bir okulun ya da hastanenin yönetimleri aynı ilkelere göre olmalıdır. Dolayısıyla, bir
fabrika yöneticisi olan kişi, daha sonraları, pekâlâ bir sağlık
kuruluşunun yöneticisi olabilir.

Yönetici denilince, yalnızca kurumların üst düzeyindeki
karar vericiler anlaşılmamalıdır. Hiyerarşik yapılanma içindeki her kademede yöneticiler vardır. Aslında, iki kişinin birlikte çalıştığı bir ekipte, bu kişilerden bir tanesinin ekip şefi
olacağı düşünülürse, bu kadar küçük çalışma gruplarında bile
yöneticilerin var olduğunu kabul etmek gerekir.

Bunun karşısındaki görüş, yönetilecek sektörün ve iş
alanlarının çok farklı özelliklerinin olduğunu, dolayısıyla,
yöneticilerin o sektörle ilgili “alan bilgisi”ne sahip olmalarının koşul olması gerektiğini savunur. Yani, eğitim sektörünün
yöneticileri öğretmenler, sanayi tesislerinin yöneticileri mühendisler, sağlık sektörünün yöneticileri ise sağlıkçılar arasından seçilmelidir. Sektörle ilgili temel alan bilgilerine sahip
olmayan bir kişi, o sektör içinde başarılı olamaz.

Yönetim kavramı günümüzde bir ekip işi olarak kabul
edilmektedir. Bu görüşten hareketle yönetim terimi yerine
“yönetişim” terimi tercih edilmektedir. Başka bir deyişle,
yönetici yalnızca bir kuruluşun en tepesindeki kişi olarak
anlaşılmamalıdır. O kişi, etrafındaki ekip üyeleri ile birlikte
yönetim faaliyeti yapmaktadır. Yönetim bir karargâh işidir ve
o karargâhta görev yapan bütün danışman, analist, planlamacı, stratejist gibi uzmanlar da yönetimin parçalarıdır. Yönetim
işlevi bütün bu kişilerin ortaklaşa ve bir koordinasyon içinde
yaptıkları iştir. Kuruluşun tepesindeki kişi sorumluluğu üstlenen, karar yetkisinine sahip bir ekip başıdır. Dolayısıyla, karargâhta görev yapan ve sözü edilen bütün uzmanlar yönetici
olarak kabul edilmelidirler. Bu kavram, özellikle yönetimle
ilgili eğitim görmüş kişilerin mutlaka bir kuruşunun başı olarak atanması gerekmediği, yönetişim ekibi içinde yer almalarının da kendi eğitimlerine uygun olduğunu kabul etmeleri
açısından önemlidir.

Aslında, her iki görüşü savunanlar da, yönetici olacak
kişilerin hem yönetimle ilgili bilgi ve becerilere, hem de çalıştıkları sektörle ilgili alan bilgisine sahip olmaları gerektiği
konusunda fikir birliğindedirler. Ayrıldıkları nokta, bir yöneticide alan bilgisinin mi, yoksa yönetim bilgisinin mi daha
ağırlıklı ve öncelikli olması gerektiğidir.
O halde, şu sorunun yanıtının verilmesi gerekmektedir:
Temel eğitimi yönetim olanlara mı “alan bilgisi” öğretmek,
yoksa temel eğitimini o sektörle ilgili alanda yapmış olanlara
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BİLGİ

DENEYİM

YETENEK

Tablo 4: Yönetim İşlerinde Bilgi, Deneyim ve Yetenek
Ögelerinin Payı
(H.Ü.T.F. Halk Sağlığı A.D. üyelerinin tahmini)
(Kaynak: Z. Öztek)

mı “yönetim bilgisi” öğretmek daha uygun ve kolay olur? Bu
sorunun yanıtında da farklı görüşü savunanlar bulunmakla
birlikte, o sektörle ilgili alan bilgisine sahip kişilere yönetim
bilgisi ve becerisi kazandırmak daha uygun olur diyenler ağır
basmaktadır. Nitekim özellikle sağlık, eğitim, mühendislik,
tarım vb teknik sektörlerdeki yöneticilerin çoğu, bulundukları sektörle ilgili bir meslek üyesidirler.

Alan bilgisi ve becerisi

***

***

*

Planlama
Sorunları belirleme
Hedef belirleme
Örgütleme
İnsan kullanımı
Yürütme
Eşgüdüm
Değerlendirme
Bütçe kullanımı
Yetki devri
Liderlik - Motivasyon - Koçluk
Karar verme hızı
Personel seçimi
Denetim
Hizmet içi eğitim
Disiplin işleri
İletişim - Yazışmalar
Toplantı yönetimi
Rapor yazma
Diğer kurumlarla işbirliği
Kaynak yaratma
Özlük işleri
Performans değerlendirmesi
Çatışmaların önlenmesi
Verimliliğin arttırılması
Vizyon
Kendini eğitme - Sürekli öğrenme
Girişimcilik
İş bölümü
Veri toplama ve analiz

***
**
**
***
***
***
*
***
***
**
*
*
*
***
***
*
***
**
***
*
*
***
***
*
*

**
***
***
***
***
***
***
**
**
**
**
**
***
***
**
**
***
***
***
***
**
***
***
***
**
**
**
*
**
**

*
**
**
**
***
**
***
*
*
*
***
***
*
**
**
***
*
***
*
**
***
*
**
***
***
***
***
***
**
*

YÖNETİM İŞLERİ

Öte yandan, yöneticilerin atanmasında bir sorunla karşılaşmaktayız. Özellikle ülkemizde, yöneticiler kendi meslek
alanlarında başarılı olanlar arasından seçilmektedir. Başarılı
bir cerrahın başhekim ya da il sağlık müdürü olarak atanması
bu tür atamalara örnektir. Bu yaklaşımda, yönetimin bir bilim dalı olduğu göz ardı edilerek, başarılı meslek üyelerinin
aynı zamanda başarılı yönetici olacakları varsayılmaktadır.
Bu yolla seçilip de başarılı olamayanlar değiştirilmekte ve
yerlerine benzer yolla başkaları atanmaktadır. Böylece, kişiler sınana sınana aralarından başarılı olanlar bulunmaya çalışılmaktadır. Elbette, bu görev değişiklikleri sırasında birçok
hukuksal ve yönetsel sorunla da karşılaşılmaktadır.
Bu yolla seçilen yöneticilerin bazıları başarılı olabilirler.
Çünkü yönetimde, bilgi ile birlikte kişisel yetenekler ve deneyimin de rolü olduğu bir gerçektir. Örneğin, yöneticinin
vizyon sahibi olması gerektiği bilinir. Fakat bu nitelik eğitimle kazandırılamaz. Bu özellik, daha çok bir kişisel niteliktir.
Aynı şekilde, muhakeme ve karar verme hızı, insanlarla iyi
ilişki kurabilme, liderlik gibi nitelikler de kişiden kişiye fark
eden yeteneklerdir. İşte, iyi ve başarılı yöneticiler ile göreceli olarak başarısız yöneticiler arasındaki fark da, yöneticiler
arasındaki bu yetenek farklarından kaynaklanmaktadır. Örneğin, aynı okuldan mezun olmuş ve yönetim bilgileri ile donatılmış iki yöneticiden birisi diğerinden daha başarılı oluyorsa,
bu kişinin, daha hızlı düşünebildiği, doğru kararı daha isabetle verebildiği, sezgilerinin daha güçlü olduğu, ekibindeki
kişilerle daha sıcak ilişkiler kurabildiği, onlar tarafından daha
çok sevilip sayıldığı gibi farklı yönlerinin olduğu görülür.
Yöneticinin başarısındaki etmenlerden bir diğeri de, deneyimdir. Yönetici, geçmişteki hatalarından ve karşılaştığı
olaylardan ders alarak, yaptığı hataları tekrarlamazsa, giderek daha başarılı bir yönetici olabilir.
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Şekil 14: Yönetim İşlerinde Bilgi, Deneyim ve Yetenek Öğelerinin Payı
(H.Ü.T.F. Halk Sağlığı A.D. üyelerinin tahmini) (Kaynak: Z. Öztek)

Özetle, yönetimde üç öge ön plana çıkmaktadır: Bilgi, deneyim ve
yetenek.
Bu ögeler yönetimle ilgili işlevlerin hepsi için geçerlidir. Bazı
bilim insanları, yöneticileri sanatkârlara benzetirler. Nasıl ki, yetenekli insanlar bir sanatın inceliklerini öğrenip sanatkâr oluyor ve
deneyimleri ile ustalıklarını geliştiriyorlarsa, yetenekli kişilerin de
zamanla kendilerini geliştirip usta
yönetici olabileceklerini savunurlar. O nedenle yönetim, “sanatların
en eskisi, bilimlerin en yenisi” olarak da nitelendirilir.

Yukarıda belirtilen öğeler, yönetimle ilgili işlerin her birini eşit
derecede etkilemez. Hangi iş için
hangi öğenin daha ağılıklı olduğunu söylemek çok zordur. Aşağıdaki
tabloda, bu konuda yapılmış bir
deneme görülmektedir. Bu deneme, Hacettepe Üniversitesi Tıp
Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim
Dalında görev yapan akademik
personelin görüşlerinin ortalamasını yansıtmaktadır. Listedeki işlerin
yapılmasında gereken bilgi, deneyim ve yetenek öğelerinin her biri
üç yıldız üzerinden değerlendirilmiştir. Örneğin, liderlik işlevi için
bilgi (*), deneyim (**) ve yetenek
(***) değerde katkı yapmaktadır.
Yani, liderlik konusunda yetenek
öğesi ağırlıklıdır. Buna karşılık, özlük işlerinin yürütülmesi
işlevinde bilgi (***), deneyim (**) ve yetenek (*) yıldız ağırlığındadır. Yani, özlük işlerinin yürütülmesinde bilgili olmak
ön plandadır.

Yönetim, Prof. Dr. Nusret Fişek’in belirttiği gibi, “yöntem bakımından evrensel, uygulama bakımından kültüre
bağımlı bir bilimdir”. Yani, yönetimin uygulanışı kültürden
kültüre değişir. Bu durum, yöneticilerin, içinde bulundukları
kültürü de tanımaları ve ona uygun davranmaları gerektiğini
göstermektedir.
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Yukarıda belirtilen nitelikler yanısıra bir yöneticide olması gereken özelliklere daha önce değinilmişti. Bunları tekrar etmekte yarar vardır:
1.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
3.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
4.

kendi kendine eğitim gibi tekniklerle kendini yetiştirmiş ve
önceki görevlerinde iyi olduğunu kanıtlamış ya da potansiyel
olarak iyi yönetici olabileceğine inanılmış kişilerin, yani işe
layık olanların atanmalarını öngörür. Bu atama modellerinde
tarafsızlık esastır. Atayan makamla aynı siyasi görüşü paylaşma, akrabalık – arkadaşlık bağları, çıkar ilişkileri yönetici
atamalarında ön plana çıkarsa yönetim ile ilgili aksama, sorun, şikâyet, suç, kötüye kullanma, başarısızlık ortaya çıkar.

Alan bilgisi
Genel sağlık bilgisi
Laboratuar bilgisi
Klinik bilgisi
Halk sağlığı bilgisi
İlaç ve eczacılık bilgisi
Hasta bakımı bilgisi
Yönetim bilgisi
Planlama
Örgütleme
İnsangücü kullanımı
Sevk ve idare
Koordinasyon
Denetim
Değerlendirme
Para yönetimi
Kişisel özellikler / Yetenek
Liderlik
Araştırıcılık
Analiz yetisi (ussallık)
Karar verme yetisi
Girişimcilik
Risk alabilme
İyi insan ilişkileri
Vizyon sahibi olma
Soğukkanlılık
Önyargısız olma
Güvenilir olma
Yeniliklere açık olma
Etkileme gücü - Karizma
Deneyim

Karar Verme Açısından Yönetici Tipleri
Hiç kimse görmek istemeyen kadar kör değildir.
İbn-i Sina
Yönetim, karar verme bilimi olarak da tanımlanır. Karar
vermenin temel ilkesi, kanıta dayalı olmaktır. Yani, bir yönetici karar vermeden önce veri toplamalı, analiz yaparak veriyi
bilgiye dönüştürmeli, yani kanıtlar elde etmeli ve bu kanıtlara
dayanarak karar vermelidir. Böyle olmazsa, verilen kararlar
gerçeğe uygun olmayan, sonuçları rastlantılara bağlı kararlar
olurlar. Öte yandan, bütün yöneticilerin böyle davranmadıkları da bir gerçektir. Yönetim biliminde yöneticiler karar almadaki tutumları yönünden beş gruba ayrılır:
1. Savunmacı tipler (Defensive type):
Karar vermekten kaçınırlar. Kendilerine güvenleri yoktur. Karar verme sorumluluğunu başkalarına devretmeyi yeğlerler. Bu tip yöneticinin işgal ettiği makama uygun bilgi ve
becerilerinin (liyakatinin) olmadığı açıktır.
2. Patlayıcı tipler (Explosive type):
Başkalarının daha doğru karar vereceklerine inanırlar,
fakat onların fikirlerini kendi fikirleri gibi tanıtırlar. Bu tip
yönetici de işgal ettiği makama uygun bilgi ve becerilere
sahip değildir, ama savunmacı tip yöneticiden farklı olarak
ekip üyelerinin güvenini sarsan, onları kötüye kullanan yönü
baskındır.

Yöneticilerin seçilmesinde ve atanmasında liyakat sistemi, kariyer sistemi gibi modeller vardır. Kariyer modeli,
yönetici olacak kişinin uygun eğitimleri görmüş ve belgelendirmiş olmasını esas alır. Liyakat yöntemi ise, kişinin elindeki belgelerin de önemli olduğunu kabul etmekle birlikte,

3. İstifçi tipler (Hoarring type):
Her kararın kendileri tarafından en iyi şekilde verildiğine
inanırlar. Kimseye danışmazlar. Böyle bir yönetici ekip ça-
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3. Demokrat yönetici: Herkese eşit uzaklıkta davranır; ekip üyelerini düşünmeye ve fikir üretmeye teşvik eder;
kararları ortaklaşa ve katılımlı olarak almaya özen gösterir;
adildir; işleri eşit dağıtır; fikir üretenleri ve başarılı olanları
ödüllendirir.

lışmasına uzaktır, otoriterdir, kendilerinden başkasına güvenmez ve değer vermez. Bu nedenle sık sık yanlış kararlar alıp
başarısız olabilirler. Öte yandan, afet gibi olağanüstü durumlarda bu tip yöneticiler tercih edilebilir.
4. Pazarlamacı tipler (Marketing type):
Patronlarını memnun edici kararlar verirler. Bu tip yöneticinin, kuşkusuz, sorumlusu olduğu hizmetlerden çok, kendi
yararlarını düşünen ve işgal ettiği makamda kalmayı, hatta
daha da yükselmeyi arzulayan bir kişi olduğu açıktır.

Dr. Aytaç AÇIKALIN tarafından eğitim alanındaki
bir seminerde yönetici tipleri konusundaki mizahi
sunum-(http://kisiselbasari.com/yonetici-tipleri.html)
(2012)

5. Üretken tipler (Productive type):
Diğer kişilerin görüşlerine de başvururlar. Ekip üyelerini
onurlandırır, onları yeni fikirler üretme konusunda cesaretlendirirler. Bu tip yönetici demokrat yaklaşımları ile birlikte
çalıştığı ekip üyelerine değer verir, onları düşünmeye ve fikir
üretmeye teşvik eder, böylece onların yaptıkları işten daha
fazla haz almalarını sağlayarak motivasyonlarını arttırır. Bu
tip yönetici ekip arkadaşlarını fikir üretmeye teşvik etmekle
kalmaz, uygulamaya konulan fikrin kime ait olduğunu da belirterek o kişiyi onurlandırır.

1-KELEBEK TİPİ: Bu tip yöneticiler adından da anlaşılacağı gibi sorun ya da sorun gibi görünen alanların üzerine
konar ve kalkarlar. Sorunlar ne çözülmüş gibi, ne de çözülmemiş gibidir. Ama Yöneticimiz saatini doldurmuş, bir günü
daha geçirmiş, mesaiyi bitirmiştir.
2-DALGIÇ TİPİ: Bu tip yöneticiler ayrıntıları sever ve adeta
ayrıntıların içinde boğulurlar. Hizmet yerine mevzuata odaklanır, içinden çıkılmaz derin mevzuatların içine dalar, dipten
gelen bir güçlü dalga ile bir vurgun yer yıllarca kendine gelemezler.

Yöneticiler ve bürokratlar açısından bir önemli husus ta,
bürokratın görevlerini, sorumluluklarını ve sınırını bilmesi
gerektiğidir. Bürokratın sınırlarını aşarak, kendisini politik
karar mercii olarak görmesi yanlış olur. Ama hükümetin
kararlarını tarafsızca ve yönetimin kurallarına göre
uygulaması, yanlı davranışlar isteyen kişilere karşı
koyması, o bürokratın kötü olduğunu göstermez,

3-HELİKOPTER TİPİ: Bu tür yöneticilerin bir vizyonu ve
misyonu vardır. Tabiri caiz ise bir uçuş planları vardır. Eğitim
teşkilatının ve hizmetin içinde yetişmişlerdir. Sorunlu alanları bilirler. Operasyonel düşünür ve operasyon yapacakları
zaman helikopter gibi havalanır, gider, sorunlu bölgeye müdahalesini yapar ve kalkarlar. Vizyon ve uçuş planları olduğu
için sonraki iş için hazırlıklara girişirler. Bu tipler genellikle
prosedür yerine hizmetin yürüyüp yürümediğine bakarlar ve
genellikle sorun çözerler.

Yukarıdaki açıklamalar dikkate alındığında yöneticilik
tutumları açısından yöneticiler üç gruba ayrılır:
1. Otokrat yönetici: Emir-komuta içinde yönetim uygular; kararları kendisi alır; bu emirlerin tam olarak uygulanmasını ister; sürekli denetim yapar; sert yaptırımlar uygular;
kendisine ulaşmak ve görüşmek güçtür.
2. “Laissez faire” tipi yönetici: “Bırakınız yapsınlar”
anlamına gelen Fransızca bir terimdir. Bu tip yönetici yetkilendirmeyi ön planda tutar; bir proje yöneticisi gibi davranır
ve ekipteki üyelerin önünü açar, kararları onların almasını
bekler; ekip üyelerinin motivasyonlarını yükseltir; eğer ekipteki kişiler nitelikli ise başarılı olur, ama ekipteki bireylerin
uzmanlıkları yeterli değilse ve aldıkları kararlar uygun değilse, başarısızlık kaçınılmaz olur.

4-SÖRFÇÜ TİPİ: Bu tip yöneticiler, sadece önünü değil,
ufku da görür. Çıkan bir rüzgârla denizin kabaracağını, dalgaların yükseleceğini, bu dalgaların bir gün mutlaka kendine
de ulaşacağını ve etkileyeceğini bilir. Tedbirlerini alır. Ülkenin x köşesinde ortaya çıkan bir sorunun kendi okul/kurumundan uzakta kalmayacağını, domino etkisiyle mutlaka bir
dalga şeklinde geleceğini ve kendisini de etkileyeceğini bilir.
Önlemlerini önceden aldığı için bu tür etkili tsunamileri en
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az zararla atlatır veya zararı geçiştirir. Bu özlenen istenen,
uzağı gören, eğitimli, nitelikli bir yönetici tipidir.

Yönetici Eğitimine Yaklaşım
Hükümdar asasının ne kadar ağır olduğunu bilen, onu
yolda bulsa, elini sürmez, geçer.
Seleukos

5-PARAŞÜTÇÜ TİP: Bunların eğitimlerine nitelik ve yeterliliklerine bakılmadan, bir okula / kuruma / ilçeye / ile ne
vereceği ve ne yapacağı hesap edilmeden tepeden inme gönderilen yöneticilerdir. Tıpkı uçaktan eğitim için atlatılan ve
bilmediği ve tanımadığı bir alana inen paraşütçü şaşkınlığı
ile sisteme girerler. Mevzuat bilgileri, iş ve işleyişten bilgileri
yoktur. Görme özürlü bir insanın fil tarif etmesi gibi eğitimi
yönetmeye çalışırlar. Bütünsel ve vizyonel bir akış açıları yoktur. Dedik ya “körün fil tarif etmesi” gibi, filin kulağını tutar
yaprak, ayağını tutar ağaç der. Giderler… Eğitim sistemimiz
için belki de en zararlı / tehlikeli olan tip de bu tiplerdir. Gerçek anlamda sistemi, eğitimi, iş ve işleyişi tanımaları epey
zaman alır. Eğer okumaya meraklı, işlerinde titiz birisi değil,
bir sırığa sarılıp uzayan fasulye misali uzamış, uzatılmış birisi ise Allah o’nunla çalışanlara sabır versin. Bunların en
büyük zaafları belki de paraşütle tepeden inme geldikleri için
temsil ettikleri kurumu siyaset ve menfaat ikileminin zararlı
etkisinden koruyamamalarıdır. Bilgi eksikleri karar verme
güçlerini ve yeteneklerini de zaafa uğratır.

Görüldüğü gibi, yönetimle ilgili işlerin her biri için “bilgi” vazgeçilemez bir ögedir. Yöneticinin başarısını ve gücünü
(power) büyük ölçüde bilgili olması belirler. Amir olan kişinin otoritesi denilen kişileri etkileme gücü, amirin bilgisi ile
orantılıdır. Bilgisiz amire memurlar saygı duymaz ve onun
otoritesini kabul etmezler.
Asıl olan, yetenekli oldukları tahmin edilen kişileri arayıp yönetici olarak atamak değil, yönetici olarak yetiştirmektir. Bu noktada karşımıza “yöneticiler nasıl yetiştirilir?” sorusu çıkmaktadır.
Yönetim bilgileri yönetici olacak kişinin kişisel niteliklerine, eğitim geçmişine, yaşına ve görev alacağı konuya bağlı
olarak farklı biçimlerde yapılabilir:
1. Formal eğitim: Planlı ve programlı bir eğitim sürecidir. Eğitimin sonunda kazanılacak hedefler önceden bellidir
ve programda yazılıdır. Formal eğitim profesyonel kişiler tarafından verilir.
a. Okul eğitimi: Formal eğitim denildiğinde akla ilk gelen okul eğitimidir. Yüksek öğretim düzeyinde yönetim eğitimi yapan kuruluşlar arasında kamu yönetimi, işletme, sağlık
kurumları yönetimi gibi programlar sayılabilir.
b. Mezuniyet sonrası eğitim: Sağlık yönetimi açısından
önemli ve aranılan bir eğitim türüdür. Bunlar arasında “sağlık
yönetimi”, “sağlık kurumları yönetimi”, “sağlık işletmeciliği”, “sağlık ekonomisi”, “liderlik” gibi çeşitli yüksek lisans,
doktora ve sertifika programları sayılabilir. Tıp, eczacılık, diş
hekimliği, hemşirelik gibi meslek okullarından mezun olanlar bu programlarda yöneticilik eğitimi alırlar.
c. Halk sağlığı uzmanlığı: Tıpta Uzmanlık Tüzüğüne
göre 4 yıl süren halk sağlığı uzmanlığı eğitimi halk sağlığı
ile ilgili sorunların tanımlanması ve kontroü konuları yanısıra sağlık hizmetlerinin yönetimi konusunda da kuramsal ve
uygulamalı eğitimi içerir.

6-TULUMBACI TİP: Tespitlere itiraz etmeksizin katılır.
Kendisinin hiçbir konuda bir fikri ve düşüncesi yoktur. Kendi
kafası ile düşünemez. Çünkü fikir ve düşünce bilgi ile beslenir
ve bilgi ile eğriye / doğruya yönelir. Karar bilgi ve düşünce
ile akıl süzgecinden geçirilerek verilir. Bilgi bilinç doğurur.
Bilinç ise kararların isabetli olmasını sağlayan en önemli etkendir. Bu tipler kendi işleri ile ilgili okuyup, yazmazlar. Kim
ne derse emme-basma tulumba gibi kafalarını sallarlar.
*
*
*
Hangisinden olalım derseniz, aslında ölçü tektir. Benim hayalimdeki yönetici tipi, aklını bilgi ve ilim ile beslemiş, doğru
karar vermek için bilgi ve bilimi kullanan, her zaman kamu
yararını düşünen, iştişareye açık, gücünü bilgisi ve vizyonundan alan ve yönettiği kuruma güç katan, durumsal değil, reel
düşünceli, ADİL bir tiptir.
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d. Uzaktan eğitim: Formal eğitimler (özellikle mezuniyet sonrası eğitimler) günümüzde okul ve dersliklerde verilmekle birlikte uzaktan eğitim modeli giderek artmaktadır.
Böylece, daha fazla öğrenciye erişmek mümkün olabilmektedir.
e. Eyleme yönelik eğitim: Bu eğitim türü belli bir işin
yürütülmesi amacıyla yapılan göreceli olarak sınırlı eğitimlerdir. Örneğin, halk sağlığı laboratuarı yönetimi, bölge ilaç
temsilciliği gibi eğitimler bu grupta sayılabilir.
2. İnformal eğitim: İnformal eğitim, doğal ortamda
kendiliğinden gerçekleşir; planlı ve programlı değildir; bir
plan vardır ama bu plan yazılı değildir; öğreticiler profesyonel
değillerdir ve yaygın olarak gözleme dayanır. Kendisini bu
yöntemlerle eğitenler kariyer yöntemi ile değil, fakat liyakat

yöntemi ile yapılacak yönetici atamaları için aday olabilirler.
f. Deneyerek öğrenim: Bu eğitimin bir diğer adı da “iş
başında eğitim”dir. Kişinin hem çalışıp hem de gözlemler yaparak bilgi ve becerisini arttırması anlamına gelir. Bir toplum
sağlığı merkezinde çalışmakta olan bir sağlıkçının merkezin
yönetimi konusunda gözlemler yaparak işi öğrenmesi, deneyim kazanması ve gelecekte böyle bir merkezin yönetimi için
hazırlanması iş başında eğitime örnektir.
g. Kendi kendine eğitim: Bu tür eğitim kişinin makaleler, bültenler, internet, uzaktan eğitim modüllerini izleme,
kongrelere katılma gibi yöntemlerle kendi yaptığı planlar ve
belirlediği hedefler doğrultusunda bilgi ve becerilerini arttırmaya çalışmasıdır.

KURT SÜRÜSÜNÜN YÜRÜYÜŞÜ
Kurt sürüsü yürüken önde en zayıf, hasta 3 kurt yürür. Pusuda ilk onlar ölecektir. Diğer görevleri, arkadan gelenler için
karda yol açmaktır. Ardından en deneyimli 5 savaşçı kurt gider. Ortada 11 dişi kurt korunma düzeninde yürürler. Dişileri,
sürünün arkasından sorumlu 5 deneyimli savaşçı kurt izler. En arkada sürüden mesafeli olarak yürüyen ise sürünün lideridir.
O, sürekli olarak sürünün tamamını görmeli ve izlemelidir. Liderlik, en önde gitmek değil en doğru şekilde ilerlemektir. Öne
çıkarılanlar bazen ilk harcanacaklardır.
(Kaynak: Ömer Birtane)
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Sözün Özü
Devlet olma savındaki siyasal kuruluşların en birinci
ödevi, halkın sağlığı ve sağlamlığıdır.
Mustafa Kemal Atatürk
Yönetim bir ekip işidir. Ekipte görev alan her üye aslında
yönetim işlevi görmektedir. Ekibin başında karar verici konumundaki kişi bu ekibi yönlendiren, koordine eden, görev
dağılımı yapan, ekip üyelerini üretmeye teşvik eden ve denetleyen kişidir. Sağlık hizmetlerindeki ideal yönetici tipi, alan
bilgisi, yönetim bilgisi, yetenek ve deneyim nitelikleri uyumlu biçimde harmanlanmış, yönetim konusunda eğitilmiş, demokratik davranışlar sergileyen, ekibini amaca yöneltmeyi,
fikir üretmeye teşvik edebilmeyi ve koordine edebilmeyi
becerebilen, kendisini sürekli olarak tazeleyip yenileyebilen
kişidir. Temel strateji, yönetici aramak yerine yöneticilik için
gerekli yetenekleri olan ve yöneteceği alanda temel eğitim
görmüş meslek üyelerini seçip yöneticilik konusunda eğitmek ve örgütün alt kademelerinde deneyim kazanmalarını
sağladıktan sonra daha üst kademelerde görevlendirmek olmalıdır.
Kaynaklar

• Açıkalın A. (http://kisiselbasari.com/yonetici-tipleri.html)
• Glossary of Administrative Terms in Public Health, A.J.Public
Health, Vol. 50, 225, 1960.
• Gündüz Ş. İşyerinde Yaşanan Sendromlar, Beta Yayıncılık, Şstanbul, 2017
• Gürel SF. Keyps Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi - Eğitici Formasyonu Eğitimi, 2016
• Hogarth J. Glossary of Health Care Terminology, WHO/EURO,
Public Health in Europe 4, Copenhagen, 1975.
• Öztek Z. Halk Sağlığı Bakışıyla Sağlık Hizmetleri – Kavramlar,
İlkeler, Politikalar, Maltepe Üniversitesi Yayını, İstanbul, 2019.
• Roberts JL. Terminology for the WHO Conference on European
Health Care Reforms – A Glossary of Technical Terms on the Economics and Finance of Health Services, WHO/EURO, Copenhagen, 1996.
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Sağlık Hizmetlerinin Finansmanına Genel Bakış
Bir çivi yüzünden bir nal, bir nal yüzünden bir at, bir at yüzünden bir atlı gidebilir.
Franklin Roosvelt
İlk Çağ Dönemi: Eski Mısır, Yunanistan, Roma, İsrail’de, sağlık hizmetlerinin finansmanı, gerek toplum gerekse
yöneticiler tarafından ele alınmış bir konudur. Eski Yunanistan’da esnaf loncaları, esnaf yardımlaşma örgütleri, defin
ve hastalara yardım örgütleri bulunduğu bilinmektedir. Eski
Mısır’da, devleti yönetenler, varlıklı kişilerin toplumdaki
dul, yetim ve hastalara yardım etmelerini sağlayan kurallar
koymuşlardı. Roma İmparatorluğu’nda ise hastalık sandığı
birlikleri (collegia tenuiorum) ile ölüm sandığı birlikleri (collegia funeraticia) sağlık hizmetlerini finanse ederlerdi.

Tarihsel Açıdan Sağlık Hizmetlerinin
Finansmanı
Sağlık hizmetlerin başlıca üç altyapı öğesi vardır: İnsangücü, araç gereç ve finansman.
Sağlık personeli (insangücü) olmadan sağlık hizmetinden söz edilemez; ilaç, tıbbi araç-gereç ve fizik altyapı olmadan da nitelikli sağlık hizmeti verilemez; parasal kaynaklar
olmadan, bu iki etmen sağlanamaz ve sürdürülemez. Başka
bir deyişle, finansman konusu sağlık hizmetlerinin olmazsa
olmaz öğelerindendir.

Orta Çağ Dönemi: Orta Çağda batı dünyasında sağlık hizmetleri maden işçileri, manastırlar, şövalye örgütleri,
hastane kardeşlik birlikleri gibi kuruluşlarca finanse edilirdi.
Doğu dünyasında ise, sağlık harcamalarını karşılayan başlıca
kurumlar ahilik ve vakıf kuruluşları idi.

Geçmişten günümüze kadar tartışılan husus bu finansmanın sağlanmasının en uygun nasıl olacağıdır. Sağlık hizmetlerinin nasıl finanse edileceği ülkelerin politik yapılarına, devletin ve halkın ekonomik güçlerine, hizmetlerin yaygınlığına,
erişilebilirliğine, kalite düzeyine ve örgütlenme modeline,
toplumun sağlık sorunlarının boyutuna, hastalık örüntüsüne,
sosyal hastalık olarak adlandırılan toplumu tehdit eden hastalıkların varlığına, halkın beklenti ve taleplerine göre farklılık
gösterir. Finansman yönteminin toplum tarafından ne kadar
kabul edilebilir olduğu da modelin seçiminde ve uygulanmasında önemlidir.

Sanayi Devrimi Sonrası: XVIII. yüzyılın sonlarında
Almanya’da, devlet muhtaç vatandaşların beslenme ve bakımını meslek kuruluşları ve belediyeler eliyle sağlamaktaydı;
yapılacak yardımların tür ve miktarları ile finansman kaynakları belirlenmemişti. Meslek hastalıklarının tedavisi ve önlenmesine ilişkin harcamaların karşılanmasına ilişkin ilk kanun
1925 yılında çıkarıldı. Almanya’daki gelişmeler kısa süre
içinde diğer Avrupa ülkelerinde de başlamıştır. İngiltere’de
ise 1908 yılında çıkartılan bir yasa ile prim ödeme söz konusu olmaksızın, 70 yaşın üzerindeki bütün erkek ve kadınlara
yaşlılık aylığı alma hakkı tanınmıştır.

Finansman modelleri ülkelerin ekonomik durumlarındaki gelişmeler başta olmak üzere yukarıda söz edilen koşulların değişmesine paralel olarak zaman içinde değişebilir.
Yani, ne dünya genelinde benimsenmiş standart bir model ne
de ülkelerin her birinde değişmez bir model vardır. Modeller
zaman içinde ülkelerin değişen koşullarına göre değişebilir.
Değişmeyen tek ilke, sağlık hizmetlerinin erişilebilir, hakça
alınabilen ve kalitesinin yüksek olması ve finansman modelinin de bu ilkeye uygun olması gerektiğidir.

Dünyada sağlık hizmetlerin sunumundaki ve genel yaşam
koşullarındaki değişime paralel olarak, hizmetlerin finansmanı da değişmektedir. Önceleri; sağlık hizmetleri vergilerle ve
sosyal sigorta fonlarının topladığı primlerle finanse edilirken,
günümüzde, karma finansman modelleri uygulanmaktadır;
sağlığa ayrılan pay giderek artmakta ve ülkelerin bütçeleri
içinde geniş bir yer işgal etmektedir. En zengin ülkeler bile

Sağlık harcamalarının nasıl karşılanacağı ilk çağdan buyana gündemdedir.
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sağlık harcamalarındaki bu artışın gelecek 20-30 yıl içinde
karşılanamaz düzeye geleceğinden endişe duymaktadır.
Sağlık harcamalarındaki artış her ülkede genel enflasyon
hızından daha yüksektir. Sağlık hizmetlerine özgü bu artış hızının nedenleri şunlardır:
1. Demografik: Dünya nüfusu giderek yaşlanmakta ve
kronik (bulaşıcı olmayan) hastalıklar artmaktadır. Bu hastalıkların tedavi ve bakım giderleri yüksektir.
2. Epidemiyolojik: Geçmişte ölümle sonuçlanan birçok
hastalık artık ölüm nedenleri olmaktan çıktı. Ama bu başarı
yüksek bir parasal bedelle sağlanabildi.
3. Teknolojik: Tıbbi hizmetlerde çok hızlı bir teknolojik
gelişme olmaktadır. Bu teknoloji ciddi harcamaları gerektirmektedir.
4. İletişim ve ulaşım olanakları: Ulaşım olanaklarının
gelişmesi sağlık hizmetlerinin kullanımını da arttırmıştır.
5. Sigorta uygulamaları: Sağlık sigortası uygulamaları yaygınlaşmıştır. Bu gerçek sağlık harcamalarının artışında
önemli bir etken olmuştur.
6. Savunmacı tıp: Malpraktis ile ilgili davaların artması
sonucunda hekimler savunma tıbbı uygulamaya başlamışlar,
hastaları hakkında daha fazla bilgiyi dosyalamak için fazla
tetkik yapma gereği duymuşlardır.
7. Beklentilerin artması: Günümüzde kişiler sağlık
hizmetlerinden daha nitelikli, konforlu, ayrıntılı hizmetler
beklemekte, hekimlere daha fazla başvurmaktadırlar.
8. Gelir artışı: Toplumda gelir düzeyinin yükselmesi sonucunda kişiler sağlık hizmetlerine daha fazla para ödemeyi
kabul edebilir duruma gelmişlerdir.
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Sağlık Hizmetlerinin Finansman Modelleri
Eskiden her şeyin değerini bilirdik, şimdi parasını.
Oskar Wilde

Finansman Modelleri

Sağlık hizmetleri için gereken gelir kamu kaynaklarından (vergilerle), özel kaynaklardan ya da bu iki kaynağın
karması biçiminde olabilir.

Sağlık hizmetlerinden yararlanmak hem bir insan hakkı hem de anayasal bir hak olduğuna göre, herkesin sağlık
hizmetlerinden eşit şekilde yararlanabilmesini sağlamak için
hizmetlerin sürdürülebilir biçimde finanse edilmesi gerekir.
Aksi, halde hizmet kesintiye uğrar ve kişiler hak ettikleri hizmete ulaşamazlar.

A- Vergilere Dayalı Finansman
Sağlık hizmetlerinin kamu kaynaklarından finansmanı
sık kullanılan bir yöntemdir. Sağlık hizmetlerinin tamamını
kamu kaynakları ile karşılayan ülkeler vardır, ama en yaygın
olan model, kamu ve özel kaynakların birlikte kullanıldığı
karma finans modelidir. Bu model içinde kamu kaynaklarının
payının ne kadar olacağı ülkelere göre farklılık gösterir.

Sağlık hizmetlerinin finansmanında üç işlevden (basamaktan) söz edilebilir: Gelir toplama, fon havuzlama ve hizmet sunucularına ödeme yapılması.
Gelir toplama işlevi, vergilerin, sağlık sigortası (sosyal
ve özel) primlerinin toplanması, cepten ödemeleri ve bağışları kapsar. Havuzlama, önceden hesaplanamayan sağlık
risklerini sürdürülebilir biçimde karşılayabilmek için gelirin
bir havuzda biriktirilip harcamaya hazır bulundurulması işlevidir. Burada temel amaç, sağlığın finansal riskinin toplum
tarafından (gelire katkı yapanlar tarafından) paylaşılabilmesidir. Ayrıca, fon havuzlaması sağlık hizmetlerine olacak
fon akışını garantilemektedir. Son basamakta ise, hizmet sunanlara ödemelerin yapılmasıdır. Ödemeler, hizmet başına
(fatura karşılığı), gün başına, vaka başına, kişi başına (per
capita), sabit ücret (maaş) biçiminde olabilir.

Vergilere dayalı finansman modeli 1920’li yıllarda ortaya atılmıştı. Sovyetler Birliği (SSCB) bu modeli 1938 yılına kadar bütün ülkeye yaygınlaştırmıştır. Vergilere sayalı
finansman modeli ilk uygulayan ülke 1948 yılında İngiltere
(Birleşik Krallık) olmuştur. Bu ülkeleri, İskandinav ülkeleri,
Kanada ve Japonya izlemiştir.
Kamu kaynakları ile finansmanın payı “sosyal devlet”
anlayışının baskın olduğu ülkelerde daha ağırlıklıdır. Çünkü
sosyal devlet anlayışına göre, devletlerin temel sorumluluğu
onu kuran kişilerin (vatandaşların) ortak gereksinmelerini
karşılamaktır. Bu gereksinmeler arasında adalet, savunma,

Tablo 5: Sağlık Hizmetleri ve Finans Kaynakları
Finans
Kaynağı
Kamu

Özel

Hizmet Sunum Yeri
Kamu Kuruluşları

Özel Kuruluşlar

Kamu finansmanı, fakat özel hizmet sunumu
Kamu finansmanı ve sunumu
(Örnek; Devlet memurlarının devlet hastanele- (Örnek. Devlet memurlarının belirli hizmetler için özel laboratuar ya da hastaneye sevk
rini kullanması)
edilmeleri)
Özel finansman, fakat kamu hizmet sunumu
Özel finansman ve hizmet sunumu
(Örnek: İlaç alırken katkı payı ödenmesi)
(Örnek: Özel sigorta yoluyla özel sektörden
hizmet alınması)
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eğitim ve sağlık başta gelenlerdir. Başka bir deyişle, “vatandaş merkezli” devlet anlayışında (sosyal devlet) o ülkede
yaşayan herkesin sağlık hizmetlerinden gereksinim duyduğu
zaman ve gereksinimi olduğu kadar yararlanması bir vatandaşlık hakkıdır ve bu hak hiçbir nedenle sınırlandırılamaz. O
halde, kişilere sağlık hizmeti götürülmesi devletin başta gelen görevlerindendir ve kamu kaynakları ile karşılanmalıdır.

metleri için kamu kaynaklarından ayrılan pay diğer sektörlerin paylarının ciddi biçimde azalmasına yol açıyorsa ya da
sağlık hizmetleri için gereken miktar toplanan vergilerle karşılanamadığı için ek vergilerin toplanmasını gerektiriyorsa,
toplumun ya da diğer sektörlerin tepkisine yol açabilir; toplanan vergilerin ekonomiye olumsuz etkileri olabilir; toplanan
ek vergilerin çok yüksek olması daha çok gelir elde etme konusundaki motivasyonu beklenenin tersine azaltabilir.

Öte yandan, sağlık hizmetlerinin tamamının kamu
kaynakları ile karşılanması dünyanın hiçbir yerinde gerçekçi
bir politika olamaz. Salgınların kontrolü, koruyucu önlemler,
yoksullara götürülen sağlık hizmetleri kaçınılmaz olarak vergi yolu ile vatandaşlardan çeşitli şekillerde toplanan para havuzundan karşılanır. Ancak, öyle hizmetler vardır ki, bunların
gerçekten bir gereksinme olup olmadığı, talep edilen hizmetlerin verilmesinde toplumsal yarar olup olmadığı tartışmalıdır. Dolayısıyla, vergiye dayalı finansmanda vatandaşların
sağlık hizmetlerinin bir kısmını kendilerinin karşılamaları ya
da bir miktar katkı yapmaları kaçınılmaz olmaktadır. Önemli
olan, sağlık hizmetleri ile ilgili bireysel katkıların hangi hizmetler için olacağı ve katkı paylarının ne ölçüde olacağıdır.

Vergilerle finansmanda önemli hususlardan birisi de vergilerin dolaylı ya da doğrudan oluşlarıdır. Doğrudan vergiler, bireylerin ya da firmaların doğrudan doğruya gelirleri ya
da kârları üzerinden ödedikleri vergilerdir. Bu tür vergilendirmenin hakça olabilmesi için, vergi oranının yüksek gelir
gruplarında daha yüksek, düşük gelir gruplarında daha düşük
olması gerekir. Ayrıca, kayıt dışı ekonominin yaygın olduğu
ülkelerde doğrudan vergilerin toplanmasında sorunlar ortaya
çıkar.
Dolaylı vergiler ise mal ve hizmet alım-satışlarında ödenen katma değer vergisi, gümrük vergisi gibi vergilerdir.
Dolaylı vergilerin en önemli özelliği, bireyin geliri ile değil
tüketimi ile ilişkili olduğudur. Bu tür vergilerden kaçınmak
mümkün olmadığı için özellikle kayıt dışı ekonominin yaygın olduğu ekonomilerde sıklıkla başvurulan vergilendirme
yöntemidir. Bu vergiler kişilerin gelir düzeyi ile ilişkili olmadığı için gelir düzeyi düşük olanların, gelir düzeyi yüksek
olanlara oranla daha çok vergi ödemeleri anlamına gelmektedir. Bu tür bir vergilendirmenin ağırlıklı olduğu ülkelerde
sağlık hizmetlerinin finanse edilmesinde düşük gelir grubundakilerin paylarının fazla olduğu söylenebilir.

Hizmetlerin finansmanına liberal açıdan bakan ekonomik
görüşe göre, ekonomik birimler kendi çıkarlarını önceledikleri için aldıkları kararlarda diğer ekonomik birimler üzerindeki etkileri dikkate almazlar. Böyle olunca, özellikle sosyal yarar beklenen faaliyetlerde istenilen yarara ulaşılamaz,
toplumsal refah sağlanamaz. Bu durumda, devletin bu tür
ekonomik birimlere ve faaliyetlere müdahalesi zorunlu olur.
Ekonomi terimiyle bu müdahaleye “dışşallık” denir. Sağlık alanında da benzer bir durum söz konusudur. Bir kişinin
sağlık sorunu kısa vadede o kişinin sorunu gibi görünse de,
orta ve uzun vadede ekonomik ve sosyal olumsuzluklara yol
açacağından bütün toplumu ilgilendirir. Yani, ülkenin ekonomik yapısı tamamen liberal sisteme göre planlanmış olsa da
her ülkede devlet sağlık hizmetlerinin sunumuna müdahale
etmek ve parasal destek sağlamak durumundadır.

Sağlık hizmetlerinin kamu kaynakları ile karşılandığı ülkelerde sağlık personelinin de sabit ücretlerle çalışması
genel bir uygulamadır. Böyle olunca hizmetlerin kalitesinin düşük olduğu yönünde bir algı vardır. Bu tür finansman
modelinin olduğu yerlerde maddi durumu iyi olanların daha
nitelikli hizmet alabilmek için yasal ya da yasa dışı yollarla
(bıçak parası da denir) ek ödemeleri göze almaları ayrı bir
eleştiri konusudur. Bu uygulamaların yaygın olduğu yerlerde
maddi gücü olmayanların sağlık hizmetlerinden yaralanmasının zengin gruplara göre daha sınırlı olacağı açıktır. Kamu

Hizmetlerin kamu kaynaklarından finanse edilmesinde
kritik bir husus, söz konusu ülkede vergilerin tam olarak ve
adil bir şekilde toplanıp toplanamadığıdır. Eğer, sağlık hiz-
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kaynaklarından finansman modelinin uygulandığı ülkelerde
bu sorunla baş edilebilmesi için ciddi önlemlerin alınması ve
yaptırımlar uygulanması kaçınılmaz olmaktadır.

durumlarda ek kaynak yaratabilmek amacıyla ya da talebi
azaltarak verimliliği arttırmak için hizmeti alanların harcamanın bir kısmını ceplerinden karşılamalarıdır. Kullanıcı katkıları resmi kaynakların daha yoksul gruplara kaydırılması ve
bir bakıma adaletin sağlanması için değerlendirilebilir.
3. Resmi olmayan ödemeler: Genellikle yasa dışıdır.
Kişilerin hizmeti sunanlara hizmet öncesi ya da sonrasında
verdiği para ya da hediyelerdir. Bu tür ödemeler kayda geçmez ve gizli yapılır.

B- Cepten Yapılan Ödemeler
Cepten yapılan ödeme, bireylerin bir geri ödeme kurumu
(sigorta vb) ya da devlet tarafından ödenmeyen sağlık hizmetinin ücretini kendi ceplerinden doğrudan karşılamalarıdır.
Her sağlık sisteminde cepten ödeme yöntemi de vardır. Ancak, sağlık hizmetlerinin tamamının cepten ödeme yöntemi
ile karşılanması mümkün değildir. Çünkü kişilerin ne zaman
ve nerede sağlık hizmetine gereksinme duyacakları belli olmaz ve maliyetinin ne kadar olacağı bilinemez. Böyle bir durumda, ödeme gücü olmayanların mağdur olmaları kaçınılmazdır. Cepten yapılan ödemeler, çağdaş sağlık sistemlerinde
hizmeti alanların finansmana katkı yapmaları biçiminde anlaşılmaktadır. Hastalık riski için herhangi bir finansal koruma
sağlamamaktadır.

C- Özel Sağlık Sigortası
Özel kaynaklardan (cepten) finansman modelin uygulanmasında geri ödeme kurumları özel sağlık sigortalarıdır.
Özel sağlık sigortaları farklı düzeylerde ve farklı amaçlarla
kullanılabilir. Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri (ABD)
gibi bazı ülkelere nüfusun önemli bir bölümü için başlıca finansman kaynağı özel sigortalardır (ikame edici özel sağlık
sigortası) ; Fransa gibi bazı ülkelerde ise kamu kaynaklarını tamamlayan (tamamlayıcı özel sağlık sigortası) bir yan
kaynak olarak rol üstlenmektedir. Yani, özel sağlık sigortası, kamu sağlık hizmetlerinin finanse etmediği hizmetleri
finanse etmek için kullanılır. Sosyal sigorta ile özel sigorta
arasında önemli bir fark vardır: Sosyal sigorta modelinde bireylerin ödemesi gereken primler, doğrudan gelirleri ile ilişkilidir, yani kişinin sağlığını ciddi biçimde bozan bir hastalığı
(riski) olsa bile kişiler aynı primi öderler. Özel sigortacılık
modelinde ise, bireyin ödeyeceği prim önemli ölçüde karşı
karşıya olduğu risklere göre farklılık gösterir. Yani, diyabet,
hipertansiyon, kanser gibi kronik ve çok masrafı gerektiren
hastalığı olanlar ya da sigara içme gibi sağlığını bozabilecek
riskleri olan kişiler böyle bir riski olmayan kişilere kıyasla
daha yüksek prim öderler. Bu durum, kaçınılmaz olarak yoksul ama kronik hastalığı olanların aleyhinedir ve o nedenle,
özel sağlık sigortası da cepten yapılan harcamalarda olduğu
gibi, bir sağlık sisteminin finansmanında ağırlıklı olarak kullanılan bir yöntem olmayıp vergilere ya da sosyal sigortaya
dayalı finansmanı tamamlar nitelikte olmalıdır.

Kullanıcı katkılarının ortaya çıkışının en önemli gerekçesi sağlık hizmetleri talebini düzenlemek ve gereksiz talebi
engellemektir. Cepten yapılan ödemeleri savunanlar, bu ödemelerin hem gereksiz talebi engellemekte önemli rol oynayacağını hem de ek kaynak yaratacağını öne sürmektedir. Öte
yandan, bireyin gelirine orantılı biçimde olmadığında, cepten
yapılan ödemeler hem hakça olmaz hem de risk altındakilere götürülen hizmetler açısından olumsuz sonuçlara neden
olan bir finansman yöntemidir. Bu nedenle, cepten yapılan
ödemeler ancak zorunlu durumlarda başvurulması gereken,
başvurulduğu zaman ise bireyin gelir durumu ile ilişkilendirilmesi gereken bir finansman yöntemi olmalıdır. Bu amaçla,
diyabet, hipertansiyon, kanser gibi kronik hastalıklarla ilgili
harcamalar için bazı ülkelerde düşük gelir grubundakiler katkı paylarından muaf tutulur.
Cepten ödemeler üç şekilde olabilir:
1. Doğrudan ödemeler: Sosyal güvence kapsamı dışında kalan hizmetler ya da kişinin daha hızlı ve nitelikli hizmet alması için yaptığı ödemelerdir. Genellikle özel sektör
tarafından verilen diş tedavisi ve laboratuar hizmetleri gibi
işler için yapılmaktadır.
2. Kullanıcı katkıları: Kaynakların yetersiz olduğu

Kuramsal olarak özel sağlık sigortaların avantajı, kısıtlı
olan kamu kaynaklarının dezavantajlı gruplara kaydırılmasıdır. Öte yandan, özel sağlık sigortalarının işleyişinde bazı
sorunlar vardır:
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1. Prim miktarının belirlenmesindeki güçlük;
2. Sigortalı olabilmek için kişilerin var olan hastalıklarını sigorta şirketinden gizlemeleri;
3. Sigorta şirketlerinin riski yüksek olanları sigortalamaktan kaçınmaları;
4. Kişilerin, sigortalandıktan sonra, riskli davranışlarda bulunabilmeleri;
5. Sigorta tekeli şirketlerin ortaya çıkması;
6. Sağlıkta adalet ve eşitlik kavramlarının zedelenebilmesi.

da) ya da belirli bir gelir grubunun üzerindeki bireyler sosyal
sigorta ile özel sigorta arasında tercih yapabilmektedir (Almanya).
Sosyal sigorta modelinde finansmanın sürekli ve öngörülebilir olması önemli bir avantajdır. Böylece, nüfusun artışına
paralel olarak gelecekte beklenen sigorta gelir ve harcamaları öngörülebilir, toplanacak prim gelirlerinin ne olacağının
kısa, orta ve uzun vadeli projeksiyonlarını yapmak mümkün
olabilir. Sosyal sağlık sigortasının en önemli olumsuz yanı
tarım sektörü ve kayıt dışı çalışanları kapsamada karşılaşılan
güçlükler ve maliyet kontrolü ile ilgili olarak yaşanan güçlüklerdir.

D- Sosyal Sağlık Sigortası
Sosyal sigorta kurumu, hemen her ülkede bir kamu kurumudur. Bu kurumun bütçesinin temel kaynağı vergiler olmakla birlikte vatandaşların belli miktarda prim ödediği ülkeler de vardır. Sosyal sigortanın en önemli ilkesi toplumsal
dayanışma ve sosyal adalet ilkesidir. Bu ilke, en genel anlamıyla bütün vatandaşların eşit miktarda katkı vererek, sağlık
hizmetlerini daha fazla kullanmaları gereken kişilerin harcamalarına destek vermeleridir. Başka bir deyişle, dayanışma
ilkesi çerçevesinde bireylerin yeteri kadar sağlık hizmeti alabilmelerini sağlamak için bireyin riskleri ve sağlık statüsüyle
ödenecek primler arasında bir bağlantı kurulmaz, bireyin sağlık riskleri yüksekse daha fazla prim, düşükse daha az prim
ödemez.

Sosyal sigortacılık modeli 1883 yılında Almanya’da Bismarck tarafından “hastalık fonu” olarak uygulanmaya başlamıştır. O tarihte çıkartılan yasaya göre hastalık fonuna üye
olmak zorunluydu ve fon işçi ve işverenlerden alınan zorunlu
katkılardan oluşuyordu; kısa süre sonra iş kazası ile sakatlık
ve yaşlılık sigortaları da kurulmuştur. Bu uygulama giderek
diğer ülkelere (İngiltere, Fransa, İsviçre, Belçika vd.) yayılmıştır.

Hizmet Sunucularına Ödeme Yapma
Sağlık hizmeti sunanlara yapılacak ödemelerin yolları
şunlardır:
1. Maaş ödemesi: Bu modelde çalışan sağlık personeli
düzenli olarak (aylık) sabit bir ücret (maaş) alır. Bu uygulamaya yapılan temel eleştiri, verimli çalışsa da çalışmasa da
aynı ücreti alacağı için personel motivasyonunun düşük olacağı ve hizmet sunumunun olumsuz etkileneceği ve hizmet
kalitesinin düşük olacağıdır.
2. Hizmet başına ödeme: Bu modelde verilen her hizmet
için fatura karşılığında ödeme yapılır. Örneğin, hastayı muayene ve tedavi eden hekim ya da kuruluş verilen her hizmeti
(muayene, laboratuar incelemesi, tıbbi girişimler, harcanan
malzeme vb) tek tek fiyatlandırır ve finans kurumundan ya
da kişinin kendisinden talep eder. Bu modelin olumlu tarafı, hizmeti verenlerin gereken her hizmeti ödeme kaygısı
duymadan yapması ve hizmet kalitesinin sağlanabilmesidir.
Olumsuz tarafı ise, hizmeti verenlerin daha fazla kâr elde et-

Sosyal sigortacılık modelinde hem çalışan hem de işveren, belirlenmiş kurallar çerçevesinde bireyin geliri esas alınarak bir prim öder, bu primler bir havuzda toplanır ve sağlık
hizmetine gereksinmesi olanların aldığı hizmetler bu havuzdan karşılanır. Sosyal sağlık sigortasının örgütlenmesi ve çalışma kuralları ülkeden ülkeye farklılık göstermekle birlikte
bu ülkeler arasındaki ortak temel özellikler şunlardır:
1. Sigortalanan bireyler gelirleri temel alınarak düzenli
olarak prim öderler.
2. Sigorta kurumu genellikle bağımsız ya da yarı özerk
statüdedir.
3. Sosyal sağlık sigortası toplumun tamamı ya da büyük bir bölümü için zorunludur. Bazı ülkelerde bu zorunluluk
belirli bir gelir düzeyinin üzerindeki bireyler içindir (Hollan-
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mek uğruna gerek duyulmayan hizmetleri vermesine zemin
hazırlamasıdır.
3. Gün başına ödeme: Bu yöntemde, sigorta şirketi hastaneye (sağlık kuruluşuna) hastalığın ne olduğu ve nelerin yapıldığına bakılmaksızın hastanın yattığı her gün başına ödeme yapar. Maliyeti düşük bir yöntemdir, fakat daha fazla kâr
elde etmek için hizmeti verenler hastanın gereğinden daha
uzun süre yatırılması eğiliminde olabilirler.
4. Vaka başına ödeme: Gün başına ödemenin sakıncası
olan hastaların uzun süre hastanede yatmasını önleyebilmek
için ortaya atılan bir modeldir. Ödeme gün başına değil, hastaya konulacak teşhise göre (hastalık başına) yapılan ödemedir. Örneğin, pnomoni teşhis edilen hasta için sigorta şirketi
hangi tetkik ve tedavinin yapıldığına bakmaksızın belirli bir
parayı öder. Böyle olunca, hizmeti veren kuruluş, hastayı
kısa süre yatırıp hızla tedavi etmeye çalışır. Bu yöntemin en
önemli sakıncası, hizmet sunucuların yüksek ücret verilen
ciddi ve pahalı olan vakaları tercih edip, teşhis ve tedavisi
daha ucuz olan hastaları ihmal etmeleridir.
5. Kişi başına ödeme: Özellikle, aile hekimliği gibi birinci
basamak hizmet kademelerinde uygulanan bir modeldir. Bu
modelde, hekim (ya da sağlık kuruluşu) kendilerine kayıtlı her
kişi başına, kişinin kaç kez başvurduğuna ve hangi hizmetlerin
verildiğine bakılmaksızın düzenli olarak sabit bir ücret alır.
Ancak, yüksek maliyetli işler için ek ödemeler yapılabilir. Bu
yönetim kolay bir ödeme şeklidir; gereksiz hizmet sunumları
engeller; fakat gerekli hizmetin sunulmasını zorlaştırır.
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Türkiye’de Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı
Türkiye’de, yukarıda açıklanan finans modellerinin hemen hepsi belirli dönemlerde uygulanmıştır. Cumhuriyetin
ilk yıllarında sağlık hizmetlerinde temel kaynak devlet bütçesiydi. Koruyucu hizmetler ve Numune Hastanelerindeki harcamalar Sağlık Bakanlığı, belediye hastanelerindeki
hizmetler ise belediye bütçelerinden karşılanırdı. Koruyucu
hizmetlerde çalışan hekimlerin tam süreli istihdamına karşın,
uzman hekimlerin özel muayenehane çalıştırma yetkileri vardı. Dolayısıyla, cepten ödemeler de bu dönemde yaygın bir
uygulamaydı. Ancak, cepten ödemelerin sağlık harcamaları
içindeki payı hakkında bir kayıt bulunmamaktadır.

ve bütün toplumu zorunlu sağlık sigortası kapsamı altına alan
Genel Sağlık Sigortası (GSS) kurulmuştur. Bu kanun ile sağlık hizmetinin finansmanını yapan kurum ile hizmeti sunan
kurumlar ayrılmış, farklı finansal kaynakların yerini kontrol
edilebilir bir mekanizma almıştır.
Ülkemizde 1980’li yılların başından itibaren, özel sağlık
sigortalarına olan talep artmıştır. Özel sigortacılık, çıkartılan
bazı teşvik kanunları ile güçlenmiş özel sigortalı sayısında
artış olmuştur.
Halen Türkiye’de sağlık harcamaları dört kaynaktan
finanse edilmektedir: Sosyal Güvenlik Kurumu; Merkezi
yönetim bütçesi; Cepten yapılan harcamalar; Özel sağlık sigortası kuruluşları. Ülkemizdeki sağlık finansmanının genel
özellikleri şöyledir:

Sosyal sigortacılık sistemi ile ilgili ilk düzenleme 1936
yılında3008 sayılı İş Kanunu ile olmuştur. 1945 yılında ise,
İşçi Sigortaları Kurumu Kanunu ile işçilere kapsamlı biçimde
sigortacılık hizmeti verilmeye başlanmıştır. Söz konusu kanunda “gerekli görülürse Kurum kendi sağlık tesislerini açıp
işletebilir” hükmüne dayanarak 1952 yılında işçilere hizmet
veren hastaneler kurulmaya başlanmıştır.

1. Ülkedeki herkes Genel Sağlık Sigortasının (GSS)
güvencesi altındadır.
2. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kendisi tarafından hazırlanan bir fiyat listesi doğrultusunda ayaktan ve yatırılarak
teşhis ve tedavi giderlerini karşılamaktadır (ilaç, cerrahi girişim, tetkik dahil)
3. Özel sağlık sigortacılığı giderek yayılmaktadır.
4. Özel sağlık kuruluşlarının sayısı giderek artmaktadır.
5. Hizmet talebinin artışına paralel olarak sağlık harcamaları giderek ve hızla artmaktadır.
6. Cepten ödemeler giderek artmaktadır.
7. Aile hekimleri kişi başı ödeme (per capita) yöntemiyle
ücretlendirilmektedir.
8. Kamu görevlisi olarak çalışan sağlıkçılar (Sağlık Bakanlığı, Belediye vb) aylık sabit ücret ile çalışmaktadır.
9. Kamu sağlık kuruluşlarının harcamaları GSS yanı sıra
kişilerce yapılan katkı payları ile finanse edilmektedir.
10. Kamu kuruluşlarında çalışanlar, “performans sistemi” olarak adlandırılan bir yöntemle yaptıkları iş ve kuruma
kazandırdıkları gelirden pay almaktadırlar.
11. Her türlü koruyucu hizmetler ile verem, kuduz gibi bazı
sosyal hastalıkların tedavileri ücretsizdir.

Değişik tarihlerde kurulan sosyal sigorta kolları, 1965
yılında 506 sayılı kanunla Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK)’nun kurulması ile tek bir çatı altında toplanmıştır. Ancak,
SSK bütün çalışanları kendi çatısı altında toplayamamıştır.
1949 yılında çıkartılan 5434 sayılı Emekli Sandığı (ES) Kanunu ile emekli memurların sağlık güvencesi bir sosyal güvenlik rejimine kavuşmuştur.
Türkiye’de Emekli Sandığı (ES) ve SSK’dan sonra üçüncü bir sosyal güvenlik kurumu olan Esnaf ve Sanatkârlar ve
Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Kurumu (BAĞKUR) 1971
yılında 1479 sayılı kanunla kurulmuştur. Bunu, 1992 yılında
çıkarılan ve yoksul kişilere ücretsiz (devlet fonlarıyla) sağlık
hizmeti verilmesini öngören “Yeşil Kart Kanunu” izlemiştir.
Bu üç sigorta kurumu (ES, SSK, BağKur) bütün topluma
sağlık güvencesi sağlayamamıştır. Bu kurumlar 2006 yılında
çıkartılan ve 2008 yılında uygulanmaya başlanan 5510 sayılı
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu (SGK)
ile birleştirilmiştir. Böylece, ilk kez devlet katkısını da içeren
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Tablo 6: Türkiye’de Sağlık Hizmetlerinde Finans Kaynaklarına Göre Sağlık Harcamaları (Yüzde) (2015)
HİZMET
SUNUCULARI
KAMU
ÖZEL
İLAÇ
TOPLAM

FİNANSMAN KAYNAĞI
KAMU
ÖZEL
HARCAMALARI
HARCAMALAR
51
3
8
11
20
7
79
21
Kaynak: (Türkiye’de Sağlık Sektörüne Genel Bakış, TOBB, Aralık, 2017)
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(http://ssrn.com/abstract=1909447)
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2003.
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Sağlık Harcamaları
Zenginlik, hayatta çok şeye sahip olmak değil, az şeye ihtiyaç duymaktır.
Eflatun

Sağlık Harcaması Kavramı
Sağlık harcaması (health expenditure) hesaplamasında
kişiye yönelik koruyucu hizmetler, muayene giderleri, hastane harcamaları, tıbbi araç-gereç, ilaç giderleri ve fizik yatırımlar gibi temel harcamalar dikkate alınır (Tablo 7). Temiz
su sağlama, atık kontrolü, gıda denetimi gibi çevreye yönelik
koruyucu hizmetler, sağlık eğitimi, huzurevi hizmetleri gibi
sosyal içerikli işler için yapılan harcamalar dikkate alınmaz.
İlaçla tedavi giderleri sağlık harcaması olarak kabul edilmekle birlikte, ilaç üretimi ve geliştirilmesi için yapılan harcamalar da bu hesaplamaya katılmaz. Söz gelimi, sıtma mücadelesi için yapılan sağlık harcamalarında hastalara verilen ilaçlar
dikkate alınır, ama bataklıkların kurutulması, sivrisinek mücadelesi gibi işlere yapılan harcananlar dikkate alınmaz; bağırsak parazitlerinin tedavisi için kullanılan ilaçlar hesaba

katılır, ama sağlıksız tuvaletlerin ıslahı hesaba katılmaz; kişiye yönelik mamografi, kolonoskopi, serviks sürüntüsü gibi
girişimler hesaba katılır, fakat sağlık eğitimi, kişisel hijyen
açısından önemli olan malzemeler, hamamlar gibi şeyler ve
yerler göz ardı edilir; halk sağlığı laboratuvarlarında gıdaların
analizi için yapılan harcamalar dikkate alınır, ama mezbahalarda veteriner kontrolü için yapılan harcamalar bu hesaplamada yer almaz. Bu nedenle, sağlık harcaması olarak tanımlanan giderleri aslında “tıbbi giderler” (medical expenditures)
olarak tanımlamak daha doğru olabilir. Sağlık harcamaları
hizmetlerin planlanmasında, değerlendirilmesinde, gelişmelerin izlenmesinde ve ülkeler arasındaki karşılaştırmalarda
önemli bir ölçüt olmakla birlikte halk sağlığı anlayışına daha
uygun olan gerçek sağlık harcamalarının hesaplanabilmesi
için özel amaçlı araştırmalara ve verilere gerek vardır.

Tablo 7: Türkiye’de 2017 ve 2018 Yıllarında Kalemlere Göre Sağlık Harcamaları
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KATASTROFİK SAĞLIK HARCAMASI
Katastrofik harcama, bir kişinin bir yaşamsal gereksinmesini karşılayabilmek için diğer gereksinmelerinden fedakârlık
etmesi, mevduat hesaplarını kullanması, varlıklarını satması ya da borçlanması anlamına gelen finansal zorluk durumudur.
Bazı ülkelerde yoksul grupların karşı karşıya oldukları en önemli katastrofik harcama alanı sağlık hizmetleridir. Dünya Sağlık
Örgütü bu tür durumları, “sağlık harcamalarının yarattığı finansal katastrofi” olarak nitelendirmektedir. Yoksul ülkelerde ve
sağlık güvencesi olmayan gruplarda katastrofik sağlık harcaması ciddi boyutlara varabilir. Türkiye’de 2000’li yılların başlarında % 4,5 dolayındaki hane halkını etkileyen katastrofik sağlık harcamaları oranı giderek % 0,3 dolaylarına gerilemiştir.
Türkiye’de Katastrofik Sağlık Harcamaları, 2002-2013

Kaynak: Özer, K. (2018). Maliyet Paylaşım Yöntemlerinin Sağlık Hizmeti Kullanımı ve Sağlık Üzerine Etkisi. Sosyal
Araştırmalar ve Yönetim Dergisi, (1), 30-44

Sağlık Harcamasına İlişkin Bazı Saptamalar
Sağlık hizmetleri kamu ve özel kaynaklardan
finanse edilmektedir
Sağlık bir insan hakkıdır; bütün haklar için geçerli olan
ilke sağlık hakkı için de geçerlidir: Bireylerin ve toplumun
sağlığı devletlerin güvencesi altında olmalıdır. Sosyal devlet
olmanın gereği budur. Sosyal devletlerde hizmetlerin odak
noktasında vatandaşlar vardır ve her şey vatandaşlar içindir.
Bu ilke Türkiye Cumhuriyeti için de geçerlidir. Sağlığın bir

insan hakkı olduğu ve nasıl finanse edileceği T.C. Anayasasının 56. maddesinde şu şekilde ifade edilmiştir: “Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi
geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini
önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir. Devlet, herkesin
hayatını, beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlamak;
insan ve madde gücünde tasarruf ve verimi artırarak, işbirliğini gerçekleştirmek amacıyla sağlık kuruluşlarını tek elden
planlayıp hizmet verilmesini düzenler. Devlet, bu görevini
kamu ve özel kesimlerdeki sağlık ve sosyal kurumlarından
yararlanarak, onları denetleyerek yerine getirir. Sağlık hiz-
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metlerinin yaygın bir şekilde yerine getirilmesi için kanunla
genel sağlık sigortası kurulabilir.”
Kamu kaynakları denildiğinde doğrudan devlet bütçesinden sağlığa ayrılan pay, bakanlıklar, belediyeler ve sosyal
sigortalar gibi kamu kurumlarının harcamaları anlaşılır. Özel
kaynaklar denildiğinde ise genellikle özel sağlık sigortaları
ile kişilerin kendi ceplerinden yaptıkları harcamalar akla gelir. Kuzey Kore ve Küba hariç bütün devletlerde sağlık harcamaları kamu ve özel sektör tarafından karma biçimde yapılır.
Kamu tarafından yapılan harcamalar kayıtlarda bulunacağı için doğru ve kesin olarak bilinebilir. Ama cepten yapılan harcamalarının ve bazı özel sektör (küçük işyerleri gibi)
harcamalarının kesin olarak bilindiği söylenemez. Ancak bu
durum çok önemli değildir. Çünkü kesin olarak hesaplanamayan bu kısım harcamaların dikkate alınmaya değmeyecek
kadar az bir miktar olduğu kabul edilebilir. Zaten, sağlık harcamaları o ülkede sağlığa verilen önemi ve sağlık hizmetlerinin diğer hizmetler içindeki payını değerlendirerek yıllık
gelişmeleri ve değişmeleri ölçebilmek için hesaplandığından
genel değerlendirmeler yapılırken çok hassas ölçümlere de
gerek yoktur.
Özel sağlık sigortaları doğal olarak kâr amaçlı şirketler
tarafından işletilir. Oysa sosyal sigortalar kâr amacı gütmeyen kuruluşlardır; çoğunlukla finans yetersizlikleri sorunları
vardır ve devlet bütçeleri tarafından sübvanse edilirler. Yani,
sosyal sigortaların kâr etmemeleri, hatta bir ölçüye kadar zarar etmeleri beklenen bir sonuçtur.
Hane halkının sağlık amaçlı harcama eğilimleri
öncelikli değildir
Yukarıda belirtildiği gibi kişilerin kendi ceplerinden sağlıkla ilgili harcama yapması kaçınılmazdır. Burada akla gelen
soru şudur: Sağlık için harcama yapmak halkın önceliği midir? Kişiler sağlıkları için ne kadar para ayırmaktadır?

larında ilk sırayı % 23,3 ile konut ve kira giderleri, % 19,7
ile gıda ve alkolsüz içecekler almaktadır. Sağlık için ayrılan
pay ise %2,2 ile ancak on ikinci sırayı almaktadır. Sağlık için
ailelerin ayırdığı pay ABD’de % 5.7 ile % 7.5 arasında değişirken Avrupa Birliğinin 28 ülkesinde ortalama % 3.9’dur
(Tablo 8).
Tablo 8: Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) Ülkelerinde
Harcama Türlerine Göre Hane Halkı Tüketim
Harcamalarının Dağılımı (2018) (Yüzde dağılım)
Sıra
Harcama Türü
Türkiye
AB
1 Konut giderleri
24.7
24.0
2 Gıda ve alkolsüz içecek
19.7
12.1
3 Ulaştırma
18.7
13.2
4 Lokanta ve otel
6.2
8.7
5 Mobilya ve ev gereçleri
6.3
5.4
6 Giyim ve ayakkabı
5.0
4.7
7 Tütün ve alkol
4.5
3.9
8 Çeşitli mal ve hizmet alımı
4.4
11.4
9 Haberleşme
3.4
2.3
10 Kültür ve eğlence
2.7
9.1
11 Eğitim
2.3
1.2
12 Sağlık
2.2
3.9
Kaynak: (1) TÜİK; (2) https://ec.europa.eu/eurostat/
statisticsÜlkemizde aileler sağlık için az harcama eğiliminde olmakla birlikte ülkemizde 2018 yılı rakamlarına göre kişilerin
sağlık hizmetleri karşılığında ceplerinden yaptıkları harcamalar yıllık kişi başı sağlık harcamalarının % 17.3 kadarını
kapsamaktadır. Özel kaynaklardan yapılan toplam harcamaların oranı ise yıllara göre % 20 ile % 40 arasında değişmektedir (Şekil15).

Ülkemizde TÜİK tarafından yayınlanan “Hane Halkı
Harcamaları” araştırması bu konuda yeterli fikir vermektedir.
2018 yılı rakamlarına göre ülkemizde hane halkı harcama-
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Şekil 15: Türkiye’de 1999 – 2015 Yılları Arasındaki Sağlık Harcamaları İçinde Özel Kaynaklardan Yapılan
Harcamaların Yüzdeleri

Şekil 16: Ülkelerin Kişi Başına Yaptığı Sağlık Harcamaları
– 2018 (ABD Doları)

Sağlık harcaması ile sağlık düzeyi
arasında doğrusal ilişki yoktur
Ülkelerin sağlık için yaptıkları harcamalar ülkelerin siyasal eğilimlerine, kaynaklarına ve sağlık hizmetlerinin örgütlenme modeline göre farklıdır. Bu konuda
bilinmesi gereken temel husus şudur: Sağlık
için yapılan harcamanın miktarı önemli olmakla birlikte çok harcama yapmakla toplumun sağlık düzeyi arasında doğrudan bir
ilişki yoktur. Yani, en fazla harcama yapan
ülke halkının sağlık düzeyi en yüksek olan
değildir. Buna karşılık, sağlık harcamaları
için az harcama yapan ülkelerin halklarının
sağlık düzeyi kötü olarak anlaşılmamalıdır. Örneğin, kişi başına en fazla harcama
yapan ülke ABD olduğu halde daha az harcama yapan birçok ülkedeki sağlık düzeyi
ABD’den çok daha iyidir (Şekil 16).

Kaynak: OECD (sitatista.com)
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Sağlık harcaması ile hizmetten memnuniyet arasında
doğrusal ilişki yoktur
Sağlık hizmetlerinin verimli olabilmesi için üç koşulun
gerçekleşmesi gerekir (Bu koşullara İngilizce olarak 3A kuralı denir):
1. Hizmetin var olması (Availability)
2. Hizmetin kullanıcılar (halk) tarafından kabul edilip benimsenmesi (Acceptability)
3. Hizmetin halk tarafından ulaşılabilir ve kullanılır olması (Accessibility)
Başka bir deyişle, hizmetin var olması bir anlam ifade
etmez; var olan hizmetin halk tarafından kabul edilmiş ve
benimsenmiş olması gerekir ki o hizmet kullanılabilir olsun.
Bu nedenle sağlık hizmetinin planlanması aşamasında halkın katılımının (community participation) sağlaması, halkın

hangi hizmeti benimseyeceğini öğrenip ona göre davranmak
için önemlidir. Hizmetlerin halk tarafından benimsendiğinin
göstergesi ise kullanıcıların memnuniyetlerinin ölçülmesidir.
Yapılan memnuniyet araştırmaları, ülkelerin sağlık harcamaları ile halkın hizmetlerden memnun olmaları arasında
doğrusal bir ilişki olmadığını göstermektedir. Şekil 17’da
görüldüğü gibi, örneğin, İrlanda’da sağlık için kişi başına
5.001 $ harcanmasına karşılık sağlık hizmetlerinden memnun
olanların oranı yalnızca % 40 gibi düşük bir orandadır. Oysa
kişi başına sağlık harcaması 2014 yılında 984 $ olan Türkiye’de halkın % 72 kadarı hizmetlerden memnun olduklarını
belirtmişlerdir. Türkiye’nin iki katından daha fazla sağlık
harcaması yapan Yunanistan’da halkın hizmetlerden memnuniyeti % 10 gibi çok düşük bir düzeydedir.

Şekil 17: Avrupa Ülkelerinde Sağlık Hizmetlerinden Memnuniyet ve Kişi Başı Toplam Sağlık Harcaması
(ABD Doları) (2014 - 2016)

Kaynak: OECD Health Data 2016, Avrupa Komisyonu 2014, TÜİK 2015.
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Yaşam süresinin uzaması sağlık
harcamalarının artışına yol açar
Koruyucu
hizmetler
hastalıkların
görülmesini azaltacağı için kısa vadede
sağlık harcamalarının düşmesine nenen olur.
Ancak uzun vadede yaşamın uzamasına
yol açtığında aslında koruyucu hizmetlerin
etkili biçimde yürütüldüğü ülkelerde sağlık
harcamaları artar. Çünkü bilinmektedir ki,
yaş ilerledikçe kişiler daha sık hastalanır,
hastane hizmetlerine olan ihtiyaçları
artar, ilaç harcamaları ve bakım giderleri
yükselir. Şekil 18’de ABD, Şekil 19’da
Japonya’da yaş gruplarına göre yapılan
sağlık harcamaları görülmektedir. Görüldüğü
gibi, sağlık harcamaları yaş gruplarına göre
değerlendirildiğinde J biçiminde bir görünüm
arz etmektedir. Yani sağlık harcamaları küçük
çocuklarda biraz yüksek, gençlik döneminde
düşük, yaş ilerledikçe yükselen bir eğilim
göstermektedir. Şekil 19’de, Japonya’da her
türlü sağlık harcaması artmakla birlikte yaş
ilerledikçe özellikle hastane harcamalarının
dikkat çekecek derecede arttığı görülmektedir.

Şekil 19: Japonya’da Yaş Gruplarına Göre Yıllık Sağlık Harcamaları
(2016) (Japon Yeni) (1 Y = 8.99 $)

Kaynak: Mizuho Securities Equity Research

Şekil 18: ABD’de Yaş Gruplarına Göre Sağlık
Harcamaları

Yaşam uzadıkça sağlık harcamalarının
artmasına karşılık, yaşam süresinin uzunluğu ile ülkelerin sağlık hizmetleri için ulusal
gelirlerinden ayırdıkları pay uyumsuzdur.
Örneğin, beklenen yaşam süresi 85 yıl olan
Hong Kong’da ulusal gelirin yalnızca %
5.8 kadarı sağlık için harcanırken, beklenen yaşam süresi 81 yıl olan Almanya’da
% 11.1, beklenen yaşam süresi 79 yıl olan
ABD’de ise ulusal gelirin % 17.9’u sağlık
hizmetleri için harcanmaktadır (Tablo 9).
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Tablo 9: Ülkelerin Beklenen Yaşam Süreleri ile Ulusal
Gelirden Sağlık İçin Ayırdıkları Paylara Göre Sıralanması
(2017)
Sıra

Ülke

Beklenen Yaşam
Süresi (Yıl)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
42

Hong Kong
Japonya
İsviçre
İspanya
İtalya
Singapur
Güney Kore
İsrail
Fransa
Norveç
Avustralya
İsveç
Türkiye

85
84
84
83
83
83
83
83
83
83
82
82
77

Kaynak: Dünya Bankası

Toplam sağlık harcamaları
giderek artmaktadır

Sağlık Harcaması
(GSMH içindeki %)
5.8
10.9
12.2
8.9
8.9
4.4
7.3
7.3
11.5
10.5
9.2
10.9
4.3

Sağlık hizmetleri için harcanan para
bütün ülkelerde giderek hızlanan bir ivme
ile artmaktadır (Şekil 20). Türkiye’de
de sağlık harcamaları hızlı bir artış seyri
göstermektedir. Söz gelimi, 2010 yılında
58 milyar TL olan harcamalar 2018 yılında
aradan geçen 8 yıl içinde üç kat artarak 155
milyara, 2019 yılında 188 milyara erişmiştir.
Sağlık harcamaların 2020 yılında 216 milyar
TL’yi aşacağı tahmin edilmektedir (Tablo10).
Bu değerlere bakıldığında Türkiye’de sağlık
harcamaların her yıl yaklaşık % 15 dolayında
arttığı söylenebilir.
Sağlık harcamalarının artışı çeşitli nedenlerle oluşmaktadır:
1. Halkın sağlık hizmetinden beklentileri ve talepleri artmaktadır
2. Yaşam uzadıkça hekime başvurma
artmaktadır

3. Kronik hastalıklar için yapılan ikincil koruma (erken
tanı) çalışmaları masraflıdır
4. Artış eğiliminde olan kronik hastalıkların teşhis ve tedavileri pahalıdır
5. Yaşamın uzamasına paralel olarak hastanede yatış süreleri uzamaktadır
6. Yaşlıların ve kronik hastalığı olan kişilerin evde bakım giderleri artmaktadır
7. Sağlık hizmetleri giderek teknolojiye daha fazla bağımlı olmaktadır ve gelişen tıp teknolojileri devreye girdikçe
masraflar artmaktadır
8. Yeni tıbbi yöntem ve ilaç geliştirme çalışmaları artmaktadır, bu harcamalar tıbbi hizmetlere yansıtılmaktadır
9. Sağlık güvencesi şemsiyesi altına giren nüfusun artışı
10. Amacı kâr etmek olan özel sağlık sigortacılığının yaygınlaşması harcamaları arttırmaktadır
11. Talebin artmasına paralel olarak sağlık yatırımları da
artmaktadır
12. İlaç ve tıbbi araç-gereç açısından dış ülkelere bağımlı
olan gelişmekte olan ülkeler bu alımlar için giderek daha
fazla harcama yapmak durumunda kalmaktadır
13. Hükümetlerin hizmet önceliklerini yanlış belirlemeleri ve daha az önemi olan hastalıklarla mücadele için gereğinden fazla harcama yapmaları
Şekil 20: Seçilmiş Gelişmiş Ülkelerde Sağlık
Harcamalarında Artış (1970 – 2016)
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14. Birinci basamak hizmetlerindeki verimsizlik ve sevk
sisteminin verimli biçimde uygulanamaması
15. Hekim ve diğer sağlık personeline performans karşılığı ücret ödenmesi (sağlık kuruluşuna yapılan girdiye göre
ücret ödenmesi) politikası nedeniyle gereksiz tetkik ve tıbbi
girişimlerin artması
16. Polifarmasi sorununun çözülememesi ve gereksiz ilaç
tüketiminin önlenememesi
Tablo 10: Türkiye’de Yıllara Göre Toplam Sağlık Harcaması
Yıl
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019 (*)
2020 (*)

(*): Tahmin

Toplam Sağlık Harcaması
(Milyar TL)
58.623
65.372
70.288
79.702
88.878
96.786
112.540
140.647
165.234
188.500
216.300

Kaynaklar

• Giray F., Taşdelen S. Kamu Ve Özel Sektör Sağlık Harcamalarının Gsyh İçinde Payının Değerlendirilmesi: Türkiye Ve Oecd Karşılaştırması, MCBÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Cilt:16, Sayı: 4,
Aralık 2018
• Lago-Peñas S., Cantarero, D., Fernández, C., (2013), “On the
Relationship Between GDP and Health Care Expenditure: A New
Look”, Economic Modelling 32, 124–129.
• OECD (2017), Health at a Glance 2017: OECD Indicators,
OECD Publishing, Paris: http://dx.doi.org/10.1787/health_glance2017-en, (Erişim Tarihi: 15.05.2018).
• OECD (2018), Health Expenditure and Financing: Health Expenditure Indicators, (Erişim Tarihi: 28.10.2018).
• OECD (2018), Health Spending, https://data.oecd.org/healthres/
health-spending.htm, (Erişim Tarihi: 10.05.2018).
• Sghari M.B.A., and Hammami, S., (2013), “Relationship Between
Health Expenditure and GDP in Developed Countries”, IOSR Journal Of Pharmacy, 3(4) 41-45.
• T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2016, Ankara:
2017, https://dosyasb.saglik.gov.tr (Erişim Tarihi: 12.04.2018).
• TÜİK (2018), “Sağlık Harcamaları İstatistikleri” tuik.gov.tr, (Erişim Tarihi: 04.06.2018).
• World Bank, (2018), https://data.worldbank.org/indicator/
SP.POP.TOTL (Erişim Tarihi:12.07.2018).

Tablo 11: Türkiye’de Sağlık Harcamasının Bazı Özellikleri
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Sağlık Hizmetlerinde Denetim
Her kusur bir hazinedir.
Japon özdeyişi

Denetim Kavramı
Batı dillerinde denetim karşılığı kullanılan iki kelime
benzer yanları olmakla birlikte birbirinden farklı kavramlardır. Türkçede sözlük anlamları eş olmakla birlikte, bu iki
kavramı ayırt edebilmek için denetim (supervision) ve teftiş
(inspection) deyimleri kullanılmaktadır.
Klasik anlamda teftiş, hizmetin mevzuata uygun yürütülüp yürütülmediğini incelemek, kurallara uymayan personeli
ortaya çıkartıp onları üst makamlara bildirmek ve cezalandırılmalarını sağlamaktır. Elbette teftiş böyle olmamalıdır. Ancak, yıllardır süregelen uygulamalar böyle olmuştur.
Denetim, yönetimin vazgeçilmez bir parçasıdır. Pek çok
şekilde tanımlanmış olan denetim, bugünkü anlayışa göre
şöyle tanımlanabilir:
Yapılan hizmetlerin verimli, etkili ve başarılı olmasını
sağlamak için uygulanan değerlendirici, yol gösterici ve kolaylaştırıcı işlemlerin bütününe denetim denir.
Denetimin amacı
Çağımızda denetimin amacı “hizmetin iyileştirilmesi”
olarak özetlenebilir. Bu amaç, denetimin şu üç aşaması ile
sağlanabilir:
1. Aksaklıkların belirlenmesi
2. Nedenlerinin bulunması
3. Bu nedenlerin ortadan kaldırılması
a. Destek
b. Hizmet içi eğitim
c. Ödüllendirme-Cezalandırma

sında çocukları tartmadığını belirlendi (Aşama 1). Bundan
sonra yapılması gereken şey, bu görevlinin çocukları neden
tartmadığının soruşturulmasıdır (Aşama 2). O zaman görülür
ki, bunun nedeni, merkezde bir tartı aletinin olmayışıdır. Bu
aksaklık, o merkeze bir tartı aleti sağlamakla düzeltilebilir
(Aşama 3).
Yukarıdaki örnekte, tartı aletinin sağlanması “destek”
hizmetinin sağlanması demektir. Aynı sağlık personeli, tartı
aleti kendisine verildiği halde, çocukları tartmamaya devam
edebilir ya da yanlış tartabilir. Bu aksaklığın nedeni ise, o sağlık personelinin tartı aletinin nasıl kullanılacağını bilmemesi
olabilir. Bu durumda yapılacak şey, ilgili sağlık personelini
bu konuda eğitmektir. Bu eğitimin birkaç kez tekrarlanması gerekebilir. Eğer söz konusu sağlık personeli, bütün bu
destek ve eğitime rağmen kabul edilebilir bir özrü olmadığı
halde, çocukları tartmamaya devam ederse, cezalandırılması
düşünülebilir. Akılda tutulması gereken, cezalandırmanın her
zaman etkili olmayacağı ve en son işlem olarak uygulanmasıdır. Denetimin asıl amacı sorunu ortaya çıkartıp, konuyu
olumlu şekilde sonuçlandırmak, yani, işleri yoluna koymaktır. Cezalandırma her zaman çözüm olamaz.
Denetimin amacı hizmeti iyileştirmek olduğuna göre,
denetlenen şeyin de “hizmet” olması gerekir. Ancak, hizmeti denetlemek için, o işle görevli personelin de denetlenmesi
kaçınılmazdır. Personelin verimliliği arttırıldığında hizmet de
iyileşecektir. Bir başka deyişle, hizmetin denetimi ile personelin denetimi aynı kavramlardır.

Örnek:
Diyelim ki, bir aile hekimi kendi sorumluluk bölgesindeki sağlık evinde görevli ebenin periyodik izlemleri sıra-
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Denetimin Zamanlaması
Denetimler kural olarak yönetim sisteminin içinde, sürekli, programlı ve disiplinli bir biçimde ele alınmalıdır. Denetimin sıklığı, hizmetin türü, personelin niteliği ve sayısı,
önceki denetimlerde tespit edilen sorunların önem derecesi
ve ulaşım imkânları gibi faktörlere bağlıdır. Denetimin haberli olarak yapılmasında bir sakınca yoktur. Bazı yöneticiler,
denetimlerin haber vermeden, baskınlar biçiminde yapılması gerektiğini sanırlar. Kuşkusuz, bazı denetimlerin habersiz
yapılmasında fayda olabilir. Böylece, personelin yaptığı işin
bilincinde olarak, günü gününe mi çalıştığı, yoksa denetim
gününe göre mi davrandığı anlaşılabilir. Ancak unutulmamalıdır ki, denetim, bir korku ve personel üzerine baskı aracı
olarak kullanılmamalıdır. Böyle olursa, denetlenen personel
hatalarının ve eksikliklerinin anlaşılmaması için istenilmeyen
yollara başvurabilir. Denetici ile denetlenen arasındaki güvene dayanmayan böyle bir ilişki denetimin değerini azaltır.
Denetim, doğal bir ortamda, dürüst ve dostça bir ilişki içinde
yapılmazsa, durum tespiti doğru yapılamaz, gerçek aksaklıklar belirlenemez. O nedenle, denetim zamanı belirlenip denetlenecek olanlara önceden bildirilebilir. Böylece, personel
deneticinin ziyareti için hazırlanma ve deneticiden nasıl bir
yardım isteyebileceğini düşünme fırsatı da bulur.

Denetici
Denetçilerin Görevleri ve Nitelikleri
Deneticinin başlıca üç görevi vardır:
(1) Hizmetin durumunu, varsa aksayan yönlerini saptamak;
(2) Hizmetle ve personelle ilgili sorunların çözümünde
personele önderlik etme, onları güdüleme, eğitme, destekleme, üst yönetime yardımcı olma;
(3) Gerektiğinde işleri planlama, planlanmış işlerin ekip
üyeleri ve kuruluşlar arasındaki koordinasyonu sağlama.
En iyi denetici ekibin önderi ya da ekipte denetimden sorumlu üsttür. Örneğin, sağlık evinde görev yapan bir ebeyi en
iyi denetleyecek kişi o bölgeden sorumlu olan aile hekimi ya
da toplum sağlığı merkezi hemşiresidir. Kendi bölgelerindeki
sağlık hizmetlerinin iyi bir şekilde verilmesinden sorumlu ol-

duklarına göre, bu iş zaten onların görevlerinin bir parçasıdır.
Denetici, hizmetlerin amaca ulaşmasında işbirliği içinde
bulunduğu ekip üyelerinden, yetenekleri doğrultusunda en
iyi biçimde yararlanmayı bilen, onları meslekî yönde eğiten,
geliştiren, haklarını koruyan, yatay ve dikey iyi ilişkilerle
hizmette gelişmeyi sağlayan liderlik ve yöneticilik nitelikleri
olan bir kişidir.
Denetici, toplumun daha sağlıklı yaşamasında önemli bir
yeri olan sağlık ekibinin destek ve eğitiminden sorumludur;
hizmeti planlar, organize eder ve kontrol ederek ekibin ve
toplumun gelişmesini sağlar.
Denetici, aynı zamanda bir yönetici olduğundan, liderlik
vasfına sahip olması önem taşır. Liderlik ise, ekip üyelerini,
toplumdaki bireyleri ve grupları güdüleyip koordine etmektir.
Denetici, eğitim ve deneyimlerini bütünleştirerek, denetlediği kişileri etkileyebilmeli, ekip üyeleri ve toplum, deneticinin bu özelliklere sahip olduğu yargısına varmalıdır.
Deneticinin liderlik ve eğitici özelliği birbirini bütünleyen iki yönüdür.
Deneticinin Liderlik Özelliği
1. Denetlenenler, denetleyeni kendilerinden biri olarak
benimsemeli ve onun otoritesini kabullenmelidir.
2. Denetici, ekip üyelerinin görevlerini tam olarak
bilmeli, bu görevlerin yerine getirildiği ya da başarılıp başarılamadığını, ne kadarının başarıldığını anlayıp ölçebilmeli,
eksikleri giderebilmelidir.
3. Denetici, bir lider olarak, bireylerle ekip üyeleri ve
toplumla kuracağı iletişimde gruptaki etkileşimi kolaylaştırıp
artıran biri olmalıdır.
4. Kişilerle sağlıklı ilişkiler kurabilmeli ve bunun hizmeti olumlu yönde etkilediğini kavramış olmalıdır.
5. Denetlediği ekip üyelerinin haklarına saygı duyan,
onları kollayan kişi olmalı, yetki ve yükümlülüklerini bilmelidir.
İş verimi (performansı) yüksek bir deneticiye ekip
üyeleri saygı duyar, onu kendilerine yardımcı olan, güven
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duydukları biri olarak kabul ederler. Aynı zamanda dürüst,
kendileriyle bütünleşen otoritesinin korku yaratmadığı bir kişi
olarak bilinmesi ekip üyelerinin deneticiyi benimsemelerine
yardımcı olur.
Deneticinin Eğitici Özellikleri
1. Personelin eğitim ihtiyaçlarını ortaya koyabilmelidir.
2. Eğitim amaçlarını saptayabilmelidir.
3. Hizmet içi eğitimi planlayabilmelidir.
4. Planladığı eğitimi programlayıp uygulayabilmelidir.
5. Denetlediği kişilerin görev tanımlarını onları eğitirken
kullanabilmelidir.
6. Denetlediği kişileri ve iş verimini ölçebilmelidir.
7. İş verimini engelleyen sorunları çözebilmelidir.
8. İletişim tekniklerini ve eğitim araç ve gereçlerini kullanabilmelidir.
Denetici aynı zamanda, hoşgörülü, olaylar karşısında
esnek davranabilen, personele yardımcı, onları destekleyici,
iyi bir gözlemci ve mülakat tekniklerini kullanabilen bir kişi
olmalıdır.

duymak istemez, denetlediği kişiyi yalnız bırakır. Böyle bir
tutumla, denetimden beklenenler gerçekleştirilemez.
3. Demokratik denetim: Genellikle arzu edilen denetim
biçimidir. Denetici, denetlediği kişiye, ulaşılması gereken
hedefleri, yapılması gereken işleri belirtir ve bunların nasıl
yapılması gerektiğini açıklar, sorunları ve çözüm yollarını
birlikte tartışarak bir program çizer ve ona yardımcı olur. Demokratik denetimde denetici, denetlediği kişinin fikirlerine
de yer verir; onu destekleyip yol gösterdiğinden sorumluluk
duygusunun ve yaratıcılığının gelişmesine yardımcı olur.
Denetimdeki tutumun seçimine bazı faktörler göz önünde
tutulur. Bunlar işe ve kişiye ait faktörler olmak üzere ikiye
ayrılır:
İşe ait faktörler:
• İşin karmaşıklığı
• İşin güçlüğü
• Hızlı karar verme gereği
Kişiye ait faktörler:
• İşi yapanların yetenek, güvenirlik ve deneyim durum
ları
• Karar verme ve sorumluluk almadaki istekleri

Özdenetim Kavramı

Bir deneticinin (ya da yöneticinin) bir personeli denetlemesine “dış denetim” denir. En az dış denetim kadar önemli
olanı, personelin kendi kendini denetleyip hizmetlerdeki verimliliğini değerlendirebilmesidir. Buna “öz-denetim” denir.
Yapıcı dış denetimler personelde öz-denetim bilincini yaratır.
Dış denetimlerin iyi bir biçimde yapılması sonucu, bir süre
sonra denetlenen personel kendini daha iyi değerlendirmeye,
hizmetindeki aksaklıkları görmeye ve bunların çözüm yollarını düşünebilmeye başlar. Zaten, dış denetimlerin asıl hedefi,
personele bu yeteneği kazandırabilmek olmalıdır.

Denetimde Tutum
Deneticinin üç türlü tutumu olabilir:
1. Otokratik denetim: Bu tür denetimde denetici aşırı
otoriterdir. Kendisine soru sorulmasını istemez. Yalnızca kendi istediklerinin yapılmasını ister. Denetlenen küçümsendiğini hisseder.
2. Anarşik denetim: Bu tür denetimde deneticinin baş
isteği kendisine sorun çıkartılmamasıdır. O nedenle, sorunları

Otokratik denetim genellikle hastane personeli gibi yakından denetim ve kontrolü mümkün olan hallerde başarılı
olur. Kırsal alanda çalışan sağlık personelinin yakından gözlenmesi çok güç olduğundan, otokratik denetim bu grup personel için uygun değildir.
Kime, nerede, hangi denetim biçiminin uygulanacağının
kesin kuralı yoktur. İyi bir denetici duruma ve ihtiyaca göre
denetim biçimini uygulamalıdır.
Demokratik denetim şu durumlarda uygun olur:
• Yaratıcılık yönü ağırlıklı olan işler (araştırmalar gibi)
için,
• Üst düzeyde uzmanlaşmış ve deneyimli personel için,
• Güvenilir kişiler için,
• Karar verme ve sorumluluk almaya istekli olan kişiler
için.
Otokratik (otoriter) denetimin uygun olduğu durumlar ise
şunlardır:
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• Çok sayıda personeli ilgilendiren, koordinasyon ve süreklilik isteyen görevlerde,
• Acil bir vaka ya da bir salgın kontrolü gibi görevlerin
katı bir politika ya da hemen harekete geçmeyi gerektiren durumlarda,
• Örgütün amaçları hakkında çok az fikri olan personelle
çalışıldığında,
• Güvenilir olmadığı bilinen prsonlle çalışılan durumlarda.

Denetim Yeri
Denetim merkezde yapılabildiği gibi yerinde de yapılabilir.
Merkezde denetim: Bu tür denetim, hizmet birimlerinden
gönderilen kayıtların ve çizelgelerin ve bilgisayar kayıtlarının incelenmesi ile yapılır. Bu yolla personel, malzeme ve
hizmetin nicelik yönünden denetimi yapılabilir. Ayrıca, kayıtların doğru olup olmadığı bir ölçüye kadar anlaşılabilir. Hizmetin niteliği ve aksaklıkların nedenlerini ortaya koymada
değeri sınırlıdır.
Yerinde denetim: Bu tür denetimde denetici, denetleyeceği hizmet birimine ya da personelin çalıştığı yere gider;
hizmetleri ve personelin çalışmalarını gözler, hizmet verilen
yeri görür, gerekirse halkla görüşür. Belirlediği aksaklıkların
çözümlerini, yerel koşulları da dikkate alarak en gerçekçi biçimde düşünebilir, hatta bazı önlemleri hemen alarak sorunları gecikmeden çözebilir.
Personeli çalışma koşulları içinde ve görev başında görüp değerlendirmek çok önemlidir. Özellikle, uç noktalarda
çalışan personel için saha denetimleri, kişide, yaptığı işin
kendisinin ziyaret edilmesini gerektirecek kadar önemli olduğu duygusunu geliştirir ve ihtiyacı olduğu zaman deneticinin yardım edeceği düşüncesini verir. Ayrıca bu tür denetim
ziyaretleri fikir alış verişi için de bir fırsattır. Denetici, personeli dinleyerek kişisel ve görevle ilgili sorunlarını ortaya
koymalarını sağlar. Bu ortam, hizmet içi eğitim uygulamaları
için de bir fırsattır.

Durum Saptama
Denetimin ilk aşaması olan durum belirleme, denetlenen
yerdeki işlerin nasıl yürüdüğünü, varsa aksayan yönleri or-

taya çıkarmak demektir. Denetimin en önemli aşaması durum belirlemedir. Hizmetin iyileştirilmesi, mevcut durumun
ve varsa aksaklıkların iyi bir şekilde belirlenmesine bağlıdır.
Durum belirleme çalışmaları, daha sonraki aşamaları oluşturan sorunların nedenlerinin ve çözüm yollarının belirlenmesine ışık tutacaktır.
Bu işlem sırasında özellikle şu hususlar araştırılır:
1. Fizik koşullar: Denetlenen hizmet biriminin bina durumu, yerleşimin uygunluğu, düzeni, temizliği, ısınma, su,
elektrik durumu vb koşulların incelenmesidir.
2. Araç-gereç durumu: Hizmet için gerekli araç-gereç ve diğer malzemenin sayı olarak yeterliği, bakımlarının
uygunluğu, çalışır durumda olup olmadıkları gibi durumlar
araştırılır. Denetici, denetlediği iş için gerekli malzemeler
hakkında önceden bilgi sahibi olmalıdır. Aksi halde, neyi ve
nasıl denetleyeceğini bilemez.
3. Personelin niteliği: İnsangücü her hizmet türünde
önemlidir. Bu önem sağlık hizmetlerinde daha fazladır. Bilgisiz, deneyimsiz ve disiplinsiz bir insangücü ile uygun bir sağlık hizmeti verilemez. Deneticinin başta gelen görevlerinden
biri de personelin hizmete olan ilgisini, bilgi düzeyini, halkla
olan ilişkilerini inceleyip bu konulardaki yetersizlikleri giderebilmektir.
4. Hizmetin niteliği: Denetimin odak noktası hizmetin
niteliğinin belirlenmesidir. Sorunların neler olduğu, boyutları
ve çözüm yolları hizmetin durumunun belirlenmesi ile ortaya
konabilir. Çözüm amacıyla yapılacak işlerin hacmi de bu değerlendirme ile anlaşılabilir. Ancak, hizmetlerin durumunun
(düzeyinin) ölçülebilir bazı göstergelerle ortaya konulması
gerekir. Bu göstergeler şunlar olabilir:
a. Bir yaşından küçük çocukların yüzde 90’ına üç kez
polio aşısı yapılmıştır;
b. Bir yaşından küçük çocukların yüzde 10’unda ishal
vardır;
c. Doğurgan çağdaki evli kadınların yüzde 70’i doğum
kontrolü uygulamaktadır;
d. Doğum kontrolü uygulayanların yüzde 30’u geri çekme yöntemi uygulamaktadır;
e. Son bir yıldaki doğumların yüzde 10’u sağlık personeli yardımı olmaksızın yapılmıştır;
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f. Son beş yılda bölgede hiç yenidoğan tetanosu görülmemiştir;
g. Gebe başına izlem sayısı beştir;
h. Riskli gebe başına izlem sayısı sekizdir;
i. Geçen yıl 5, bu yıl 25 kadına rahim içi araç takılmıştır.
5. Bölge özellikleri: Bölgenin arazi yapısı, ulaşım ve
haberleşme durumları ile iklim özellikleri sağlık hizmetlerini etkiler. Bölge özellikleri arasında nüfus yapısı ve kültürel
özellikler en önemlileridir. Denetici bu özellikleri göz önünde bulundurmazsa, sağlıklı kararlar alamaz. Çünkü sağlık
hizmeti gibi doğrudan halka götürülen hizmetlerde, yöre halkının düşünceleri, inanışları, beklentileri, geçim kaynakları,
uğraşları, gelenekleri çok önemlidir. Ayrıca denetici, bölgede yaşayanların sayısını, nüfusun yaş ve cinsiyet dağılımını, özellikle 0-6 yaşları arasındaki çocuklarla 15-49 yaşları
arasındaki kadınların sayılarını bilmelidir. Bu bilgiler hem
personelin iş hacmi, hem de nüfusun ne kadarına hizmet götürüleceğini hesaplamak için ereklidir.

Denetim Teknikleri
Bir hizmetin ve personelin denetiminde farklı yöntemler
kullanılabilir. Ancak bu yöntemler birbirlerinin alternatifi değildir ve iyi bir denetim yapılabilmesi için birden fazla yöntem bir arada kullanılmalıdır.

Sınav: Seyrek başvurulan, bir bölgedeki aynı özellikteki personelin topluca değerlendirilmesi amacıyla yapılan bir
denetleme biçimidir. Yazılı, sözlü ya da uygulamalı olabilen
sınav ile personelin bilgi ve beceri eksiklikleri saptanabilir.
İş başında denetim: Personel denetiminde en iyi yöntemlerden birisi olmasına karşın uygulanması zordur. Bu
yöntemle denetleyen, personeli çalışmaları esnasında gözler
ve işini nasıl yaptığını yakından izleme fırsatı bulur. Ancak
denetim esnasında doğal davranılmaması, personelin olduğundan farklı davranması, yöntemin önemli bir sakıncasıdır.
Personelin yanlışları öncelikle belirlenip daha sonra eğitim
verilmelidir.
Kontrol listeleri: Denetim ayrıntılı bir incelemeyi ve
değerlendirmeyi gerektirildiğinden denetim sırasında mümkün olduğu kadar hiçbir nokta unutulmamalıdır. Bunu sağlamanın en emin yolu kontrol listeleridir. Kontrol listeleri aynı
zamanda hizmet birimleri arasında denetimlerin standartlaştırılmasını da sağlamaktadır. Listeler hazırlanırken üç önemli
faktörün- faaliyetler, insan gücü ve iletişim- koordinasyonu
dikkate alınmalıdır.

Gözlem: Denetim gözlemle başlar ve gözlemle sürer.
Her türlü denetimde ve denetimin her aşamasında gözlem
yaparak personelin bilgisi, tutumu ve uygulamaları, hizmetin durumu, binanın ve araç gerecin özellikleri hakkında bilgi
edinilebilir.
Kayıtların incelenmesi: Sık başvurulan bir yöntemdir.
Kayıtların hepsi ya da denetici tarafından rastgele seçilen bir
bölümü incelenir. Bu yönteme, zaman sınırlı ise başvurulur.
Görüşme: Denetlenen personelin amirleri, çalışma arkadaşları ya da hizmet alanların düşüncelerine başvurularak,
ekip içi ve toplumla ilişkileri hakkında bilgi sahibi olunabilir.
Bu yöntem kullanılırken gizlilik ilkesine titizlikle uyulmalı,
özellikle hizmet alanlarla görüşülürken dolaylı bilgi alınmalı
ve personelin saygınlığının zedelenmemesine özen gösterilmelidir.
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Verim Düşüklüğü ve Çözümleri
Bir personeli eğitip iş ortamına bırakmak yeterli değildir.
Onun perfermansını etkileyecek diğer faktörleri de sağlamak gerekir.
Z.Ö.

Performans, Etkililik, Etkinlik, Verimlilik
Kavramları

nakların üretim gücünü değerlendirirken, etkinlik kurumun
mevcut ve kullanılan kaynak potansiyelinin ilişkisini inceler.

Performans: Çok farklı biçilmede tanımlanmaktadır.
Bunlar arasında en yaygın kabul göreni Avrupa Kalite Yönetimi Kurumu (The European Foundation for Quality Managegent) tarafından yapılanıdır. Buna göre, performans, bir
kurum, ekip, birey ya da süreç tarafından erişilen kazanım
derecesidir. Performans, çok boyutlu bir olgudur. Yalnızca
ekonomik açıdan değil, hasta ile ilgili yönlerin (etkililik),
prosedür ve bilgi ile ilgili yönlerinin (verimlilik) de dikkate
alınması gerekir. Performansın değerlendirilmesi, sağlık hizmet sunumunun etkinliğinin ve etkililiğinin en yüksek düzeye
ulaşmasını amaçlamaktadır. Bu açıdan bakıldığında, performansın bir tür “çıktı” değerlendirmesi olduğu görülür. Oysa
ülkemizde yaygın olarak kullanıldığı biçimiyle performans
bir “girdi” ölçütü gibi algılanmaktadır. Örneğin, hastanelerde
çalışan hekimlerin performansları baktıkları hasta sayısı ve
hastane gelirine yaptıkları katkı olarak değerlendirilmektedir.
Etkililik: Kurumsal etkililik, her durumda kurum gelirlerinin en yüksek düzeye çıkartılmasıdır. Etkililik, önceden
belirlenmiş amaç ya da hedefe ulaşma derecesini belirleyen
bir performans boyutudur. Örneğin, bir hastanede yıllık poliklinik sayısının 500.000 olması bekleniyor, fakat 400.000
poliklinik başvurusu oluyorsa poliklinik etkililiği % 80 olmuş
demektir. (Etkililik = Gerçekleşen çıktı / Planlanan çıktı).
Etkinlik ve Verimlilik: Kaynaklarda, etkililik, etkililk
ve verimlilik kavramlarında bir kargaşa yaşanmaktadır. Verimlilik, etkililik ve etkinliğin birbirine oranlanmasıdır. Başka
bir deyişle, verimlilik belli bir çıktının en az maliyetle üretilmesinin, etkinlik ise bir girdi-çıktı mekanizması aracılığıyla
işleri doğru yapabilme yeteneğidir. Etkinlik, doğru işleri yapmak, verimlilik ise işleri doğru yapmaktır. Verimlilik, kay-

Bu karmaşık tanımlamalar sonucunda sağlık hizmetleri
ve işletmeciliği açısından asıl üzerinde durulması gereken
kavram verimlilik olmalıdır. Bir sağlık yönetcisi hedeflediği
sonuca en az (ya da optimum) girdi kullanarak varabilmenin
yollarını aramalalıdır. Bu girdi para, insangücü ya da araç-gereç olabilir. Bu girdilerin kalitesini yüksek tutmak, çalışanların iş ortamlarını iyileştirmek, niteliklerini yükseltmek, memnuniyetlerini ve çalışma güçlerini arttırmak verimliliği (yani
çıktıyı) olumlu etkileyecektir.

Nedenler ve Çözümler
Durum saptaması yaparak hizmetteki aksaklıların belirlenmesinden sonra, bu aksamaların gerçek nedenlerinin
bulunup ortadan kaldırılması gerekir. Çoğu zaman, durum
belirleme aşamasında aksayan hizmetlerin nedenleri de kolaylıkla anlaşılabilir. Fakat bazen özel inceleme ve araştırmalar gerekebilir.
Sağlık hizmetlerindeki, özellikle temel sağlık hizmetleri düzeyindeki verim düşüklüğünün nedenleri iki grupta ele
alınabilir:
•
•

Yönetime bağlı nedenler
Personele bağlı nedenler

Yönetime bağlı nedenler
Bazı yöneticiler ve deneticiler, denetim sırasında buldukları aksaklıkların nedenlerini her zaman personelde arama
eğilimindedirler. Oysa hizmetlerdeki verim düşünlüğünün
nedenlerinin birçoğu yönetim ile doğrudan ilgilidir. Bu nedenlerin ortadan kaldırılması her zaman kolay olmamakla
birlikte pek çoğu bazı basit önlemlerle giderilebilir.
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a.Personel yetersizliği: Birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de sağlık personeli, özellikle hemşire sayısı yetersizdir.
Bunun sonucunda sağlık personeli güçlerinin üzerindeki kişiye ya da hastaya hizmet vermek durumda kalırlar ki böyle bir
durumda hizmetlerin veriminin olumsuz etkileneceği açıktır.
b.Kaynak yetersizliği: Kaynakların sınırlı olduğu ülkelerde sağlık hizmetlerine yeterli para ayrılamaz, bina, araç
– gereç, benzin, tıbbi malzeme sağlanamazsa hizmetlerin
verimi düşük olur. Hizmeti önemli ölçüde aksatacak bu sorunun giderilmesinde ilgili kamu kurumlarının (bakanlıklar,
belediyeler, vb) bütçelerinden yararlanılabileceği gibi dernek, vakıf gibi sivil topum kuruluşların kaynaklarından da
yararlanılabilir. (Not: Ülkemizdeki 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun, kamu kurumlarının sivil toplum kuruluşlarından maddi
ve ayni (para ve malzeme) yardımı almalarına sınırlamalar
getirmektedir. Gerektiğinde, bu yasanın incelenmesi uygun
olur.) .
c.Lojistik yetersizlik: İnsangücü dışında, sağlık hizmetlerindeki alt yapı faktörlerinden diğerleri araç – gereç ve tıbbi malzemedir. Yetersiz sayıda ya da bozuk araç – gereçle
istenilen düzeyde hizmet verilemez. Bunların zamanında ve
yeterli sayıda sağlanmasına ve gereken yerlere gönderilmesine lojistik destek denir. Lojistik destekteki aksamaların tek
nendi para yetersizliği değildir. Gereksinmelerin zamanında,
yani malzeme tamamen tükenmeden merkeze bildirilmemesi, satın almaların geciktirilmesi, depolama yetersizlikleri,
sevklerin geciktirilmesi, taşıma güçlükleri gibi nedenler de
hizmetin aksamasına yol açabilir. Deneticiye düşen görev
saptadıkları eksik ve bozuk malzemenin listesini yapıp bunların sağlanması için girişimde bulunmaktır.
d.İletişim yetersizliği: İletişim, karşılıklı olarak birbirini
anlama, haberleşme anlamına gelir; yönetimin vazgeçilemez
bir parçasıdır. Deneyimler göstermiştir ki, alt kademedeki
personelin işlerini yanlış yapmalarının nedenlerinden biri de,
verilen emirleri doğru anlamamış olmalıdır. Bu durumda ilk
suçlanan kişi emri yanlış anlayan personel olmaktadır. Oysa
emirlerin yanlış anlaşılmasının sorumluluğu, emri veren ya
da alt kademeye iletenlerde aramak gerekir. Sözlü emirlerin
doğru anlaşılıp anlaşılmadığı emrin verildiği anda anlaşılabilir. Yazılı emirlerin daha iyi anlaşılabilmesi için kısa, açık ve
sade bir dille yazılması uygun olur. Gerektiğinde, yazı içinde

örnekler verilmesi istenilenin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olabilir. İletişim hatalarından birisi de iki değişik amirin
çelişkili emirler vermesidir. Bu durumda personel bocalar ve
hiçbir emri uygulamaz. Bu karışıklık, amirler arasındaki koordinasyon ile çözülebilir. Sağlık personeli ile halk arasındaki iletişim de önemli bir konudur. Bu konuda yapılan başlıca
hata anlaşılması güç bir bilimsel tutum içinde olmak ve tıbbi
terimler kullanmaktır.
e.Ehliyetsiz denetim: Etkili bir denetimin ilk koşulu,
yönetici – denetici – denetlenen üçlüsündeki herkesin, denetimin önemini kavramış olmasıdır. Bu üçlünün, özellikle
deneticinin, denetimin hatalar bulup personeli cezalandırmak
değil “işleri yoluna koymak” olduğunu tam olarak kavramış olması gerekir. Ne yazık ki, deneticilik görevi yapanlar
mesleksel eğitimleri sırasında bu konuda eğitim almamıştır,
denetim konusunda ehil değillerdir ve denetimi güncelliğini
yitirmiş olan “teftiş” anlayışıyla yapmaktadırlar. Ülkemizde
denetlenen personelin de denetimlerden hoşlandığı söylenemez. Çünkü denetimler seyrek ve düzensiz yapıldığı gibi,
otoriter bir biçimde olmaktadır. Denetlenen personel, deneticiyi kusur bulmaya gelen bir yetkili olarak görmektedir.
Bunun sonucu olarak denetimlere karşı isteksiz davranmakta
ve bazı gerçekleri saklamaktadır. Ayrıca, deneticinin bilgi ve
deneyimini yetersiz bulduğu için bu işlemin verimli olmayacağı hakkında bir önyargıya sahip bulunmaktadır. Bunun
sonucunda denetim istenilen verimi verememektedir.
f.Görev tanımlarının belirsizliği: Görev tanımı, hangi
personelin hangi işten sorumlu olduğunu belirten tanımlayıcı
bir listedir. Görev tanımında çalışma koşulları, işin nasıl yapılacağı, bu işle ilgili personelin niteliklerinin neler olacağı
ayrıntılı bir biçimde açıklanır. Bu olmadığı takdirde, hangi
işin kim tarafından yapılacağı, kime karşı sorumlu olunacağı
belli olmayacağından söz konusu iş ya hiç yapılamaz ya da
birçok kişi gereksiz yere aynı işi yapar. Denetimlerde denetlenen kişinin görev tanımı net değilse ya da denetici tarafından tam olarak bilinmiyorsa denetim verimli yapılamaz.
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Yetki devri: Yönetime bağlı verim düşüklüğünü çözmenin
yollarından birisi yetki devri olabilir. Sağlık ekibi içindeki
her üyenin hizmetle ilgili yetkileri ve sorumlulukları farklıdır. Ancak, işlerin yoğunluğu, zamanlarının azlığı, hizmet
bölgesinin genişliği, bölgedeki ulaşım ve haberleşme güçlükleri, söz konusu işin acil oluşu gibi nedenlerle, bu yetkilerin başkalarına devredilmesi gerekebilir. Böylece, onun
adına bir başkası karar verir, işi gerçekleştirir ve hizmetin
aksamadan ve gecikmeden sürdürülmesi sağlanmış olur.
Örneğin, sağlık müdürü soruşturma yapma yetkisini, bazı
malzemenin satın alınması yetkisini, bir salgının incelenmesi yetkisini bir başkasına devredebilir. Yetki devri, diğer
işleri yapabilmek için zaman kazandırabilir, devredilen konuda hızlı davranılmasını sağlayabilir, yetki alan kişinin
işini daha istekli yapmasına yardımcı olabilir ve bu kişinin
deneyim kazanmasına yardımcı olabilir. Buna karşılık, yetki
devri yapılan kişi yeterli deneyimi olmayan ya da zaten çok
yoğun işleri olan bir kişi ise yanlış kararlar alınıp hatalı
uygulamalar yapılabilir. Bu durumda yetki devri beklenen
olumlu etkisinin tersine olumsuz sonuçlara yol açabilir. O
nedenle, yetki devri yapılacak kişinin doğru seçimi, konu
hakkında yeterli biçimde bilgilendirilmesi, yetkinin o kişiye
devredildiğinin diğer personele duyurulması ve gerektiğinde bu kişiye destek vermeye hazırlıklı olunması gerekir.
Köşeye sıkışmış kedi sendromu (Z.Ö.): Ehliyetsizce yürütülen yönetim ve denetimlerde bir çalışan horlanır, aşağılanır, küçük düşürülür, aşırı biçimde eleştirilir ve zor
durumlara düşürülürse tıpkı köşeye sıkışmış bir kedi gibi
saldırgan, bilmeden ya da kasıtlı olarak hizmete zarar verici
davranışlar sergileyebilir. Bu tür yönetim ve denetim işlerin
yoluna konmasına katkı vermez, tam tersine zarar verebilir.

Personele bağlı nedenler

Hizmet verimini yükseltmenin önemli bir yolu yönetime
bağlı nedenlerin ortadan kaldırılması olabilir. Ancak, bunlar
düzeltilse bile, yani, yönetim kusursuz olsa bile, hizmeti etkileyebilecek personele ait nedenler bulunabilir. Hizmetin en
iyi verildiği ülkelerde ve bölgelerde bile zaman zaman bu tür
nedenler görülebilir. Deneticinin çok önemli görevi bu nedenleri belirleyip ortadan kldırmaya çalışmaktır.

a. Doyumsuzluk: Hizmette başarının faktörlerinden
biri, kişinin işini sevmesi, o işten haz duyup doyum sağlamasıdır. Verimsizliğin nedenleri araştırılırken bu husus çoğu kez
gözden kaçmaktadır. Denetlenen personel ile dostça ilişkiler
kurulduktan sonra bu durum kolaylıkla anlaşılabilir. İş doyumunu engelleyen 6 neden vardır.
• Yetersiz yönetim: Ödemelerdeki gecikmeler, ayarlandığı halde gönderilmeyen ya da dağıtılmayan malzeme,
ulaşımdaki güçlükler gibi yönetim sorunları iş doyumunu
engelleyen faktörlerdir.
• Ödemelerin yetersizliği: Kişiler, çalışma ekibindeki
üyelerin dengeli ve adil şekilde ücret almalarını beklerler;
kendi değerlerini aldıkları ücretle ölçerler. Düşük ücret, iş
doyumunu ve iş verimliliğini olumsuz etkiler.
• Çalışma koşullarının kötü olması: İşin yapılabilmesi ve çalışanın konforu için gereken ortamın olmayışı personelin iş doyumunu etkiler. Örneğin, telefonu, bilgisayarı,
printeri olmayan, temizliği, havalandırması, aydınlatılması
yetersiz olan bir ofis, istirahat olanakları bulunmayan, gerekli
iş güvenliği önlemleri alınmamış bir iş ortamı kişilerin iş doyumlarını olumsuz etkiler.
• Ehliyetsiz denetim: Kişiler kendilerini denetleyen
deneticilerin teknik açıdan yeterli (ehil) olmalarını beklerler;
bilgisiz, deneyimsiz, dürüst olmayan deneticilere (ve amirlere) saygı duymazlar. Otorite gücü, bilgili ve personel ile sıcak
ilişkiler kurabilmekten geçer.
• Personel ilişkilerinin yetersizliği: Amir-memur, denetici- denetlenen arasındaki iyi insani ilişkiler hem hizmetin
verimini hem de denetimin niteliğini arttırır. Çalıştığı yerde
horlanan, küçümsenen, önemsiz bir kişi muamelesi gören kişi
doyumsuz olur. Amirleri ve iş arkadaşları tarafından saygıyla
karşılanan, nazik, hoşgörülü ve sevecen davranılan kişi ise
daha istekle hizmet görür.
• Özel nedenler: Kişiler, özel yaşamlarındaki sorunlarının nedeni olarak işlerini görüyorlarsa ya da işleri özel
yaşamlarını sınırlayıcı bir faktör olursa işlerinde başarılı olamazlar. Deneticinin denetlediği kişiye içten davranması ile
bu sorun çözülebilir.
b. Bilgisizlik ve deneyimsizlik: Hizmetlerde verim düşüklüğün başta gelen nedenlerinden birisi personelin bilgisizliği ve deneyimsizliğidir. Yaygın, fakat yanlış bir kanı bu sorunun yalnızca yeni mezun genç çalışanları ilgilendirdiğidir.
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Kıdemli çalışanların da bilgisiz, deneyimsiz ya da yıllardır
işlerini yanlış yapmış olabilecekleri unutulmamalıdır. Denetimin amacı hizmeti iyileştirmek ve işleri yoluna koymak
olduğuna göre, personelin bilgi ve beceri açıklarını kapatmak
da deneticinin sorumluluklarındandır. Dolayısıyla, deneticinin görevlerinden birisi de personelin hizmet içi eğitimlerini
planlamak, uygulamak ve uygulatmaktır.
c. Ceza gerektiren durumlar: Bazı durumlarda hizmetlerdeki verimsizliği açıklayabilecek ve kabul edilebilir
bir neden bulunamaz. Personelin bilerek hizmetleri istenildiği gibi yapmadığı, işten kaytardığı, yapmadığı bir işi yapmış
gibi göstermeye kalkıştığı anlaşılır. Böyle durumlarda, daha
önce açıklanan yaklaşımlarla işlerin düzelemeyeceği açıktır.
Bu durumda, personele yasalarla belirlenen bir cezanın verilmesi kaçınılmaz olur. Personelin cezalandırılmasında iki
husus önemlidir:
• Ceza, personelin islah olması ya da diğer personele
ibret olması için verilir. Ceza vermeyi alışkanlık haline getirmiş bir yönetici, sevilen ve başarılı bir yönetici olamaz. Çünkü baskı havası ile insanlar verimli biçimde çalıştırılamaz.
Tam aksine insanlar takdir edilmekten hoşlanır. Beğenilme
duygusu insanları kamçılar ve daha başarılı olmak için onları güdüler. Elbette, gereksiz takdirlerin bir değeri olmaz.
Bilinmesi gereken, iyi hizmet verdiklerinde personelini takdir etmeyen bir yöneticinin, kötü hizmet verdiklerinde onları
cezalandırmaya hakkı olmayacağıdır. Takdir, bazen hoş bir
söz, bazen bir övgü, bazen de dostça bir davranış olabilir.
Üstün başarılar yasal yollarla ve yazılı olarak takdir edilmelidir. Unutulmamalıdır ki, takdir etmesini bilmeyen yöneticinin, ceza vermeye hakkı olamaz. Cezalandırılan personelin,
aklını başına alıp bir daha aynı hatayı yapmayacağı umulur.
Oysa cezalandırma her zaman beklenen sonucu vermez, aksine personeli daha da olumsuz bir tutuma itebilir. O nedenle,
cezalandırma işlemlerinde çok titiz davranılmalıdır.
• Sağlık hizmetlerinde devlet memurlarına soruşturma
açma ve ceza verme yetkisi 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununa göre illerde valilere verilmiştir. Valinin bu yetkisi yasaya göre il şube müdürlerine (eg. İl sağlık müdürüne)
devredilmiştir. Şube müdürlerinin bu yetkilerinin kimlere
devredilebileceği kurumları (eg Sağlık Bakanlığı) tarafından
belirlenir. Bu yasa gereğince Sağlık Bakanlığı zaman zaman
söz konusu yetkiyi kimlere devrettiğini açıklar.
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İŞ YERİNDE YAŞANAN ve İŞ VERİMİNİ ETKİLEYEN
BAZI SENDROMLAR
(Kaynak: Dr. Şafak Gündüz, İş Yerinde Sendromlar, Beta
Yayıncılık, İstanbul, 2017.)
Hasta bina sendromu (Sick building syndrom): Belirli bir
ortama karşı gösterilen duyarlılık olarak tanımlanan bu
sendrom, o ortama girildikten sonraki yarım saat içinde
başlayan ve ortam terk edildikten yine 30 - 60 dakika sonra
ortadan kalkan göz, burun, boğaz tahrişi, baş ağrısı, bulantı, kusma, zihinsel yorgunluk, hafıza kaybı, astım belirtileri gibi semptomlar bütünüdür. İş gücü kaybına neden olan
bu durumun nedenleri arasında mikrobiyolojik, psikolojik,
ortamın fiziksel durumu gibi faktörler sayılabilir.
Huzursuz bağırsak sendromu (Irritable bowel syndrom):
Çalışanlarda yaşanan stres nedeniyle görülen, batında şişlik, hazımsızlık, kabızlık ile karakterize fonksiyonel rahatsızlıktır.
Pazartesi – cuma sendromu (Monday – friday syndrom):
Haftanın ilk ve son çalışma günlerinde görülen yorgunluk,
baş dönmesi, iştah kaybı, beden ağrıları gibi semptomlardır. Hafta sonlarında başka işlerde çalışanlarda daha sık
görülür.
Kronik yorgunluk sendromu (Chronic fatigue syndrom):
“Kronik nöroendokrin immün disfonksiyon sendromu”
olarak da bilinir. Halk arasında “canlı cenaze” yakıştırmasıyla anılır. Yoğun ve stresli iş ortamında çalışanlarda
daha sık görülen ve hafıza kaybı, boğaz ağrısı, kaslarda
sertleşme, eklem ağrıları, baş ağrısı, yorgun kalkınlan uyku
gibi belirtilerle karakterize bu rahatsızlık tıbbi bir durumla
açıklanamaz.
Tükenmişlik sendromu (Burnout syndrom): İlk kez
Freudengerger gönüllü sağlık çalışanları üzerinde yaptığı
bir araştırma ile ortaya konulmuştur. Yorgunluk, ve
hayal kırıklığına bağlı olarak gelişen işi bırakma olarak
tanımlanmıştır. Sağlık çalışanlarında tükenmişlik sendromu
dışında hasta ve yakınlarından gelen yakınmalardaki
artış, hasta bakımının kalitesinin düşmesi, çalışanlar
arasındaki iletişim sorunları, fiziksel ve duygusal nedenler
de sayılabilir.
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Batşeba sendromu (Bathsheba syndrom): Eski Ahite göre
Hazreti Davud askerlerini savaşa yollayıp kendi sarayının
terasından bakarken çok güzel bir kadını yıkanırken görür.
Adamlarını yollayıp kadının kim olduğunu soruşturur. Hititli Uriah’ın karısı olan Batşeba adındaki bu kadını getirtir ve
onunla birlikte olur. Kadın hamile kalınca, Davud kadının
kocasını savaşa gönderir ve ölümüne neden olur. Kadınla
evlenir, ama doğan bebekleri bir hafta içinde ölür. Davud,
evli bir kadınla birlikte olduğu ve kasıtlı olarak kocasından
kurtulmaya çalışmaya çalıştığı için eleştirilir. Bu öyküye
dayanılarak, örgütlerde gücü elinde bulunduran yöneticilerin bazı olayların akışını etik olmayan bir biçimde manüple etmesi Batşeba sendromu olarak adlandırılır. Dilimizde
“bal tutan parmağını yalar” atasözüyle meşrulaştırılmış bu
eylem iş etiğinin ana temalarından birisidir.
Peter sendromu (Peter syndrom): Dr. Laurence J. Peter ve
Raymond Hull tarafından 1968 yılında biraz mizahi, biraz
felsefi yönlü bir inceleme Peter İlkesi (Peter Priciple) adıyla
yayınlandı. Buna göre “çalışanlar, hiyerarşik düzen içinde
yeteneklerinin bir üst düzeyine kadar yükselme eğilimindedir”. Örneğin, bir hekim başarılı bir ilçe sağlık müdürüdür;
il sağlık müdürlüğüne yükseltilir. Bu kademede de başarılı
olunca genelmüdürlüğe getirilir. Ancak, bu kadmede başarılı olamaz. Çünkü onun bilgi ve yetenekleri il sağlık müdürlüğüne kadardır ve genelmüdürlük için gerekli yeteneğe
sahip değildir. Bu kişi, daha yüksek bir kademeye yükseltilemez, çünkü bu kademede başarılı olamayan kişinin daha
yüksek bir kademede başarılı olamayacağı açıktır; daha alt
kademedeki bir göreve de indirilemez. Böylece, yeteneği
olmadığı halde genelmüdür olarak görev yapmaya devam
eder. Peter bu gerçeği şöyle ifade etmektedir: Örgütteki pozisyonlar, o pozisyon için yeterli olmayan kişiler tarafından
doldurulmuştur. Buna “son durak sendromu” da denilir.

Kişisel problem ve anlaşmazlıklara yaklaşım

İnsanların ekip halinde çalışmaları kuşkusuz sık sık çelitli anlaşmazlıklara neden olur. Ekip başının bunları önleyip
gidermesi gerekir.
Anlaşmazlıklar, anlaşmazlıkları azaltan faktörlere yer
vererek ve problem çözme tekniği kullanılarak azaltılır.
Anlaşmazlıklar şu yollarla giderilebilir:
• Ekip üyelerinin sık sık toplantı yaparak işler hakkında
karşılıklı görüş alışverişinde bulunmaları
• Üyeler görüşlerini açıklama fırsatı verilmesi
• Karara bütün ekip üyelerinin katılmasına izin verilmesi
• Belirlenen amaçların paylaşılması
• Takip edilen yasa ve yönergelerin açıkça belirlenmesi
• Görevlerin adil dağıtılması
• Görevlerin adil dağıtımını gösteren iş programlarının
yapılması
Problem çözme
Denetici bir sorunla karşılaşınca problem çözme tekniğini kullanır. Problem, iki bölümde ele alınır. Basamakları
aşağıdaki gibidir:
a. Problemin algılanması
b. Problemin tanımı (Problem nedir, nerededir, neden vardır?)
c. Alternatif çözümlerin belirlenmesi
d. Çözüm yolunun seçilmesi Planın uygulanması
e. Çözümün sonucunun değerlendirilmesi

Herkes gibi sağlık personelinin de özel yaşamları vardır.
İyi bir denetici denetlediği personelin kişisel sorunlarını anlamay çalışır. Bu anlayışı algılayan personel daha iyi çalışır.
Sorunlarına aldırış edilmeyen personel kırgın ve gücenmiştir.
Bu da işin kalitesini etkiler.

Anlaşmazlıklar sonucunda ortaya çıkan tartışmalarda denetici öncelikle tartışanları ayrı ayrı dinlemelidir. Aksi halde
bazı gerçekler gizli kalabilir. Sonra tartışmanın gerçek nedeninin ne olduğuna karar vermeye çalışmalıdır. Daha sonra
taraflara tartışmanın nasıl durdurulabileceğini düşündüğünü
sorup uzlaşmaya gönüllü olup olmadığı öğrenilir. Gerçek
neden anlaşılıp çözüm teklif edilir, birlikte çalışmaya ikna
edilir.
Sorunları tartışırken ve çözerken bazı kurallara uymak
gerekir:
• Sorunları görmezlikten gelip ertelemektense, tartışmak
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daha iyidir. Uzlaşma ancak açık yüreklilikle konuşarak sağlanabilir;
• Tartışma için uygun yer ve zaman seçilmelidir;
• Tartışmaya suçlayarak başlamamalı, sorular yönelterek
karşı tarafın görüşlerini öğrenmeye çalışmalıdır;
• Tartışma sırasında kişinin kendisini karşısındakinin
yerine koyarak (empati) onun gibi düşünmeye çalışmalı çok
kere daha anlayışlı olmasına yardımcı olabilir;
• Tartışma konusundan saptırılmamalı, eski sorunlar ve
tatsız olaylar gündeme getirilmemelidir;
• Tartışmayı kazanmak değil, bir çözüme ulaşmak amaç
olmalıdır. Denetici, anlaşmazlıklardaki tutum ve yaklaşımının ekip işlerini ve işin kalitesini etkileyen önemli bir faktör
olduğunu bilmelidir.
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Sağlık Hizmetlerinde Eşitsizlikler
Herkesin yaşam hakkı için uğraş vermek tutkusu bizim düşün ve eylem
dünyamızın temel direğidir. Prof. Dr. Nusret Fişek -1985

Eşitsizlik Tanımı
Sağlık politikalarını tartışmaya ve değerlendirmeye sağlığın doğuştan kazanılmış hak olduğunu bilerek başlamak
gerekir. Georg Jellinek (1851 – 1911) tarafından geliştirilen ve klasikleşen sınıflandırma modelinde temel haklar üç
grupta ele alınmaktadır: (1) negatif statü hakkı, (2) pozitif
statü hakkı (3) aktif statü hakkı. Negatif statü hakları kişinin devlet tarafından dokunulamayacak özel alanın sınırlarını çizen hak ve hürriyetlerdir (İnanç hakkı gibi). Aktif
statü hakları kişinin devlet yönetimine katılmasını sağlayan
haklardır (Seçme / seçilme hakkı gibi). Pozitif statü hakları
ise kişilere devletten olumlu bir davranış, bir hizmet, bir
yardım istemesini tanıyan haklardır. Bunlara “sosyal haklar” da denir (Çalışma hakkı, sosyal güvenlik hakkı gibi).
Sağlık hakkının da yer aldığı pozitif statü haklar, devleti sorumluluk altına sokar. Bu sınıflamaya göre kişinin en
temel haklarından biri olan sağlıklı yaşam hakkı doğuştan
kazanılan devredilemez haklardandır. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası da dahil, çağdaş hukuk devletlerinin tümünün
anayasalarında bu ilke yer alır. Anayasası gereği, devletler, vatandaşlarının her birine aynı hakları sağlayacağına
göre herkese eşit mesafede olmak ve eşit davranmak durumundadır. Yani, ülkede yaşayan herkes, sağlık hizmetlerine
gereksinim duyduğu zaman, gerektiği kadar, mümkün olan
en üst kalitede ve sosyal statüsüne, ırkına, cinsiyetine,
etnik yapısına, inancına ve kim olduğuna bakılmaksızın
erişebilmeli ve yararlanabilmelidir. Burada eşitlik ilkesi,
herkesin sağlık hizmetlerine erişebilme açısından eşit şansa
(olanağa) sahip olması anlamına gelir. Hiç kimse diğerinden
daha üstün olamaz ya da bu haktan yoksun bırakılamaz. İşte,
bu anlayışa “sağlıkta eşitlik ilkesi” adı verilir.

İngilizce’de eşitlik anlamına gelen iki ayrı sözcük vardır:
“equality” ve “equity”. Bu sözcüklerin zıddı olarak da “inequality” ve “inequity” sözcükleri kullanılır. Birincisi daha çok
matematiksel ve ölçülebilir eşitlikler için kullanılır. Sosyal
eşitlikler için kullanılan ise ikinci terimdir. Bu iki terimin de
Türkçe karşılıkları eşitlik olarak söylense de, sağlıkta eşitlik
terimi ile anlatılmak istenilen şey, sağlık hizmetlerinin hakça paylaşılması ve kullanılmasıdır. Yani, hak eden, hak ettiği
kadar sağlık hizmeti alabilmelidir. Dolayısıyla, sosyal eşitliklerde kullanılması gereken asıl terim “hakçalık / hakkaniyet”
(equity) olmak gerekir. Fakat günümüzde bu sözcük giderek
daha az kullanılmaktadır; onun yerine eşitlik sözcüğü (zıddı
olarak ise “eşitsizlik”)yaygın olarak kullanılır olmuştur.
Sağlık hakkının temel insan haklarından olduğu İnsan
Hakları Evrensel Bildirisinin 25. maddesinde de yer almaktadır. Buna göre “gerek kendisi gerek ailesi için yiyecek, giyim,
konut, tıbbi bakım ve gerekli sosyal hizmetler de dahil olmak
üzere sağlık ve refahını sağlayacak uygun yaşam düzeyine ve
işsizlik, hastalık, sakatlık, yaşlılık veya geçim olanaklarından
kendi iradesi dışında yoksun bırakacak başka durumlarda”
herkesin sahip olması gerekir.

Devlet ve Sağlık Hakkı
İnsanı yaşat ki Devlet yaşasın.
Şeyh Edebali
Toplumdaki kişilerden bazıları sağlık yönünden daha
fazla risk altındadırlar ve daha sık hastalanıp, sağlık hizmetlerine daha fazla gereksinim duyarlar. O nedenle, risk altındaki kişilerin sağlık hizmetlerini daha fazla kullanmaları doğaldır. Bu yaklaşım “herkese biraz, gereksinmesi olana (risk
altındakine) daha fazla sağlık hizmeti” biçiminde ifade edilmektedir ve “risk yaklaşımı” olarak tanımlanmaktadır.
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Sağlık yalnızca bireylerin konusu ve sorunu değil, toplumların ve devletlerin de sorunudur. Bir kişinin hastalığı
çevresindeki kişileri de olumsuz etkileyebilir. O nedenle,
bir kişinin sağlık hizmetlerine erişememesi, tedavisini yapmaması ya da kendisini hastalıklardan korumaması yalnızca
onun sorunu olarak kabul edilip geçiştirilemez. Bunun tipik
örneği bulaşıcı hastalıklardır. Öte yandan, bir toplumda hasta
olanların çokluğu toplumsal kalkınmayı, refahı, üretkenliği
de etkiler; tedavi giderlerinin artmasına, hasta kişilerin üretime katılamamaları sonucunda üretim gelirlerinin düşmesine yol açar. Yani, hastalar toplumun tamamını etkilerler;
bu nedenle toplum hastalara kayıtsız kalamaz. Bir toplumun
sağlık düzeyini yükseltebilmek için, aynı toplumda yaşayan
kişiler müşterek sorumluluk ve dayanışma duygusu içinde
birbirlerini desteklemelidirler. Ünlü Alman hekim Johann
Peter Frank 1817’de tamamladığı “Sağlık Polis Hizmetleri Sistemi” adlı eserinde “kralın en büyük hazinesi halktır”
diye yazıyor. Yani, devletin varlık nedeni halktır, akıllı krallar
sağlıklı ve üretken bir halka sahip olmanın önemini bilirler.
Sağlıklı insan üretim yapabilir. René DuBos sağlığı “işlevsel
olma yeteneği” olarak tanımlamaktadır. Yani, kişi toplumsal
işlevlerini yerine getirebiliyorsa ve istediği şeyi yapabiliyorsa sağlıklıdır.
1978 yılında yayınlanan Temel Sağlık Hizmetleri Bildirisinde (Alma-Ata Bildirisi), sağlık hizmetlerinin kalkınma
içindeki önemi vurgulanmıştır. Bildiride, her ülkenin kalkınma planlarında temel sağlık hizmetlerinin, ulusal kalkınma
ile uyumlu bir biçimde ele alınarak geliştirilmesi önerilmiştir. Bildirinin gerekçelerinin açıklandığı bölümde, ekonomik
kalkınma ile sağlık düzeyi arasında çift yönlü bir ilişkinin
olduğu belirtilmiştir. Yani, kalkınmışlık, toplunun sağlık düzeyinin yükselmesine yol açacağı gibi, sağlıklı bir toplum da
kalkınmaya olumlu etki yapar. Disraeli’nin dediği gibi, ‘bir
ülkenin ekonomisinin sağlıklı oluşu, önce halkının sağlıklı
oluşuna bağlıdır’. Halkımız adaletin mülkün temeli olduğunu bilir, fakat “sağlığın da mülkün temeli olduğu” gerçeği
nedense toplumda yaygın olarak ifade edilen bir kavram değildir.

Yeterli kaynak ayırmayarak insan sağlığına gereken önemi vermeyen devletler, yaşamın temel anlamını ve kalkınmanın gerçek amacını gözden kaçırmaktadırlar, O da şudur;
Dünyada her şey insan içindir. Üretim de, kalkınma da insanların daha mutlu yaşamalarını sağlamak içindir. Eğer bunlar,
insanı daha rahat, daha mutlu yaşatmayacak olsa, ne üretime ne de kalkınmaya gerek olmazdı. Devlet vatandaşı için
vardır. Her vatandaş devletin özenli koruması ve kollaması
altındadır.
Bilinmesi gereken diğer bir husus sağlık hizmetleri ile
tıbbi hizmetler arasındaki ayırımdır. Sağlık hizmetlerinin
hastalara verilen tıbbi hizmetlerden çok daha geniş bir kavram olduğunun ne yazık ki, ne sağlık çalışanları ve yöneticileri ne de toplum tarafından net ve aynı şekilde anlaşıldığı
söylenemez. Bunun temel nedeni, sağlık hizmetlerine halâ
dar ve geleneksel biyo-medikal anlayışla yaklaşılması olabilir. Oysa hastalıkların nedenlerinin yalnızca biyolojik değil,
fiziksel ve sosyal etmenler olduğu, sağlık hizmetlerinin asıl
hedefinin kişilerin hastalıklardan korunmaları ve toplumun
sağlık düzeyinin geliştirilmesi olduğu ve bu işlerin yalnızca
sağlıkçıların değil devletin işi olması gerektiği 1800’lü yıllardan buyana bilinmektedir. Örneğin, sağlıklı davranışlar
konusunda eğitim yapan öğretmen, hijyenik gıda maddesi
için çabalayan veteriner, temizlik imandan gelir diyen imam,
tütün kontrolü yasasını çıkartan parlamento, yaşanılabilir bir
çevre oluşturmanın peşinde koşan belediye başkanı sağlığa
katkı yapmaktadır. Özetle, tarımdan sanayiye, eğitimden sivil
toplum kuruluşlarına kadar her sektörün sağlıkla ilgili rolleri
ve sorumlulukları vardır. Verem hastalığının kontrolü yalnızca aşı ve ilaç ile olamaz; verem hastalığı yetersiz beslenenlerde, sağlıksız çevrede yaşayanlarda ortaya çıktığına göre, bu
etmenler çözülmeden bir ülkede verem kontrol altına alınamaz; sağlıkta eşitsizliğin temel etmeni olan yoksulluk giderilmez, gelir dağılımdaki denge sağlanamazsa eşitsizlik ortadan
kaldırılamaz. O nedenle, sağlık bir devletin topyekûn işidir,
sağlık hizmeti ve sağlık politikaları denildiğinde bu kavramı
Sağlık Bakanlığı ile sınırlı görmek büyük bir yanılgıdır.
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Türkiye’de Anayasal Durum
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının birçok maddesi Devleti vatandaşların tümüne eşit sağlık hizmeti götürmekle
ödevli ve sorumlu tutmuştur. Bu durum Anayasamızın aşağıda belirtilen maddelerinde açıklıkla ifade edilmektedir:
Kanun önünde eşitlik
MADDE 10.– Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım
gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.
Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür. Bu maksatla alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı olarak yorumlanamaz.
Çocuklar, yaşlılar, özürlüler, harp ve vazife şehitlerinin
dul ve yetimleri ile malul ve gaziler için alınacak tedbirler
eşitlik ilkesine aykırı sayılmaz.
Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.
Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde
ve her türlü kamu hizmetlerinden yararlanılmasında Kanun
önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.
Kişinin dokunulmazlığı, maddî ve manevî varlığı
MADDE 17.– Herkes, yaşama, maddî ve manevî varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir.
Tıbbî zorunluluklar ve kanunda yazılı haller dışında, kişinin vücut bütünlüğüne dokunulamaz; rızası olmadan bilimsel ve tıbbî deneylere tâbi tutulamaz.
Kimseye işkence ve eziyet yapılamaz; kimse insan haysiyetiyle bağdaşmayan bir cezaya veya muameleye tâbi tutulamaz.
Meşrû müdafaa hali, yakalama ve tutuklama kararlarının
yerine getirilmesi, bir tutuklu veya hükümlünün kaçmasının
önlenmesi, bir ayaklanma veya isyanın bastırılması, sıkıyönetim veya olağanüstü hallerde yetkili merciin verdiği emirlerin uygulanması sırasında silah kullanılmasına kanunun
cevaz verdiği zorunlu durumlarda meydana gelen öldürme
fiilleri, birinci fıkra hükmü dışındadır.

Ailenin korunması ve çocuk hakları
MADDE 41.–Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler
arasında eşitliğe dayanır.
Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilâtı kurar.
Her çocuk, korunma ve bakımdan yararlanma, yüksek
yararına açıkça aykırı olmadıkça, ana ve babasıyla kişisel ve
doğrudan ilişki kurma ve sürdürme hakkına sahiptir.
Devlet, her türlü istismara ve şiddete karşı çocukları koruyucu tedbirleri alır.
Sağlık hizmetleri ve çevrenin korunması
MADDE 56.– Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir.
Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre
kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir.
Devlet, herkesin hayatını, beden ve ruh sağlığı içinde
sürdürmesini sağlamak; insan ve madde gücünde tasarruf ve
verimi artırarak, işbirliğini gerçekleştirmek amacıyla sağlık
kuruluşlarını tek elden planlayıp hizmet vermesini düzenler.
Devlet, bu görevini kamu ve özel kesimlerdeki sağlık ve
sosyal kurumlarından yararlanarak, onları denetleyerek yerine getirir.
Sağlık hizmetlerinin yaygın bir şekilde yerine getirilmesi
için kanunla genel sağlık sigortası kurulabilir.

Eşitsizliğin Hazırlayıcı Nedenleri
Tarihin her döneminde eğitim, hukuk gibi alanlarda olduğu gibi sağlık alanında da eşitsizlik görülmektedir.
Sağlıkta eşitsizlikler çok etmenli olmakla birlikte bu etmenlerden en az bir tanesinin varlığı bile eşitsizliğe zemin
hazırlayabilir. Söz konusu etmenlerin büyük çoğunluğu toplumsal nedenlidir ve önlenebilir. Önlenebilir oldukları için
toplum ve yöneticiler tarafından irdelenmesi, araştırılması,
anlaşılması, ele alınması ve mücadele edilmesi gerekir.
Kuşkusuz, sağlıkta eşitsizliğe yol açan etmenlerin türleri
ve önemleri ülkelere, kültürlere ve toplumlara göre farklılık
gösterir. Sağlık hizmetlerinden eşit olarak yararlanmayı engelleyen etmenler genel olarak şöyle gruplanabilir:
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A. Sosyal ve ekonomik düzene ait etmenler
a. Sınıflı toplum yapısı
i. Emperyalist düzen
ii. Aşiret kültürü
b. Üretim ilişkileri ve ekonomik yapının çarpıklığı
i. Kapitalizm
ii. Küreselleşme
iii. Gelir dağılımında eşitsizlik, işsizlik ve yoksulluk
c. Eğitimde eşitsizliğin doğurduğu sorunlar
i. Kendi sağlığının değerini bilmeyen gruplar
ii. Koruyucu önlemleri bilmeyen ve uygulamayan
gruplar
iii.Sağlık hizmetlerini kullanma alışkanlığının
yetersizliği
d. Yaşam ve çalışma koşullarındaki eşitsizliğin
doğurduğu sorunlar
i. Sağlıksız konutlar
ii. Yetersiz beslenme
iii. İş kazalarının yüksekliği
iv. Meslek hastalıklarının fazlalığı
v. Sosyal yardımlarda ve sosyal hizmetlerde
yetersizlik
e. Kültürel sorunlar
i. Yanlış ve zararlı inanışlar ve gelenekler
ii. Yerleşik olmayan yaşam ve göçer işçilik
f. Olağanüstü durumlar
i. Savaş / Terör
ii. Afetler
iii. Kaotik ortam
g. Sosyal statü sorunları (Dezavantajlı gruplar /
Toplumsal dışlanmışlık)
i. Evsizler ve kimsesizler
ii. Yoksullar
iii. Eski mahkûmlar
iv. Kadınlar
v. Özürlüler
vi. Yaşlılar
vii. Çocuk işçiler
viii. Akıl hastaları, madde bağımlıları ve antisosyal kişilikler

ix.
x.
xi.
xii.

İletişim güçlüğü (dil) olanlar
Farklı cinsel tercihi olanlar
Göçmenler, sığınmacılar ve azınlıklar
Kaçak / kayıtsız işçiler

Sağlık sistemine ait etmenler
Örgütlenme sorunları
i. Özelleştirme
ii. Örgütün ülke içinde dengeli dağılmamış olması
iii. Birinci basamağın olmayışı ya da etkisiz oluşu
iv. Kent merkezli yapılanma / Kırsal bölgelerin ihmali
v. Evde bakım hizmetlerinin yetersizliği ve dengesizliği
b. Yönetim / İşletme sorunları
i. Plansız hizmetler ve önceliklerin yanlış saptanması
ii. Pirim karşılığı hizmet
iii. Hizmet karşılığı ödeme yapma
iv. Bürokratik zorluklar
v. Yöneticilerin düşük niteliği
vi. Sağlık kuruluşlarında aşırı yoğunluk
c. İnsangücü sorunları
i. Personel azlığı
ii. Personelin dengesiz dağılımı
d. Fiziksel altyapı yetersizliği
i. Sağlık kuruluşlarının azlığı
ii. Araç-gerecin yetersizliği
e. Ulaşım – Erişim güçlüğü
i. Hizmete uzaklık ve ulaşım güçlükleri
ii. Acil hasta taşımacılığında yetersizlik
f. Teknoloji bağımlılığı ve yetersizliği
i. Tanı olanaklarının yetersizliği
ii. Teknolojide dışa bağımlılık nedeniyle yetersiz koşullar
B.
a.

Yukarıda belirtilen etmenler uluslar arası ICD-10-CM
hastalık nedenleri sınıflandırmasında da yer almaktadır. Bu
sınıflandırmanın Z55-Z65 arasındaki kodları sağlığı etkileyen sosyoekonomik ve psikososyal durumlara ilişkindir. Başka bir deyişle, sağlıkta eşitsizliğin temel etmenlerinden olan
sosyal ve ekonomik etmenler uluslar arası düzeyde sağlığı
bozan etmenler olarak kabul edilmektedir.
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Z55: Eğitime ve okur-yazarlığa ilişkin etmenler
Z56: Çalışma ve işsizliğe ilişkin etmenler
Z57: Mesleksel risklere maruz kalma
Z59: Ev koşulları ve ekonomik koşullara ilişkin etmenler
(Evsizlik vb)
Z60: Sosyal çevreye ilişkin etmenler
Z62: Yetiştirilme tarzına ilişkin etmenler (Gelenekler vb)
Z63: Aile ve yakın çevreye ilişkin etmenler
Z64: Belirli psikososyal etmenler (istemeden gebe kalma
vb)
Z65: Diğer psikososyal etmenler (Mahkûmiyet, terör, savaş vb)

Eşitsizliğin Halkın Sağlığı Üzerine Etkileri
Yukarıda belirtilen etmenlerin etkisiyle ortaya çıkan
eşitsizliğin yol açtığı ortak sorun sağlık hizmetlerinden yoksun kalmak ya da yetersiz hizmet alma sonucu hastalık ve
sakatlıkların ortaya çıkması, yaşam kalitesinin bozulması ve
yaşam süresinin kısalmasıdır. Bu sonuçların önlenebilir olmaları konuyu daha da önemli yapmaktadır.
Dünya genelinde standart bir ölçüt olmamakla birlikte
sağlıkta eşitsizliklerin derecesi ölçülebilir, bu konudaki gelişmeler bazı kriterlerle izlenebilir. İlgili çalışmalarda kullanılan başlıca bağımlı değişkenler hastalık, ölüm, engellilik
gibi sağlık durumuna, sağlığı etkileyen risk etmenlerine,
sağlık algısına, sağlık hizmetlerine erişilebilirliğe ve hizmetleri kullanmaya ilişkindir. Bağımsız değişken olarak öğrenim ve gelir düzeyleri, meslek, sosyal sınıf gibi durumlar
kullanılmaktadır. Bu konudaki ölçütlerin çok olması ve
dağınık bir yapı göstermesi nedeniyle sağlıkta eşitsizliklerin
insan sağlığına etkisi bu yazıda dört alanda değerlendirilecektir:

1.
2.
3.
4.

Doğumda beklenen yaşam süresi
Çocuk ölüm hızları
Ölüm nedenleri
Sağlık hizmetlerinden yararlanma
a. Hekime başvuru sıklığı
b. Bağışıklık hizmetlerine erişim
c. Aile planlaması hizmetine erişim

1. Doğumda beklenen yaşam süresi: Doğumda beklenen yaşam süresi bir toplumun sağlık düzeyini etkileyen
etmenlerin ortak belirleyicisi, bu etkenlerin sonuçlarının bir
bileşkesidir. Bir toplumda yaşam koşulları iyi ise, yoksulluk
bir sorun olmaktan çıkartılmışsa, eğitim düzeyi yüksekse,
insanlar kendilerini hastalıklardan koruyabiliyorsa, sağlık
hizmetleri nitelikli şekilde veriliyorsa, toplumun geneli bu
hizmetlerden yeterince yararlanabiliyorsa, o toplumda ortalama yaşam süresi uzun olur. Bunun aksi olursa, o ülkedeki insanların ortalama yaşam süreleri kısadır. Yıllar içinde yaşam
süresi giderek uzuyor, yani insanlar daha uzun süre yaşamaya
başlıyorlarsa, genel olarak yaşam kalitesi, özel olarak ise sağlık hizmetleri iyileşiyor demektir.
Beklenen yaşam süresi yalnızca sağlık düzeyinin değil,
o toplumdaki kalkınmışlık düzeyinin de bir göstergesi olarak
kabul edilmektedir. Çünkü yaşam süresini belirleyen yalnızca sağlık hizmetlerinin niteliği değil, o ülkedeki yaşam standartları ve genel kalkınmışlık düzeyidir.
Tablo 12’de 193 ülkedeki doğumda beklenen yaşam süresi sıralamasında en uzun ve en kısa değerlere sahip onar
ülke yer almaktadır. Görüldüğü gibi, vatandaşlarının en uzun
yaşadığı ülkeler ile en kısa yaşadığı ülkeler arasında 40 yıl
gibi çok önemli bir fark vardır. Neredeyse iki katına yakın
bu farkın olması kuşkusuz ülkeler arasındaki ekonomik ve
sosyal gelişmişlik farkının da bir göstergesidir. Başka bir değişle, dünya ülkeleri arasında yaşam düzeyleri açısından çok
ciddi bir eşitsizlik vardır. Bu eşitsizlik, eğitim düzeyi, gelir
dağılımı, yaşam koşulları, beslenme, sağlık hizmetlerine erişim ve hizmetlerin kalitesine ilişkin göstergelerde de ortaya
çıkmaktadır.
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Tablo 12: Beklenen yaşam süresi en uzun ve en kısa ülkeler
ve Türkiye (2020) (Yıl) (191 ülke sıralanmıştır)
Sıra
Ülke
Genel Erkek Kadın
DÜNYA
73.2
70.8
75.6
1 Hong Kong
85.3
82.4
88.2
2 Japonya
85.0
81.9
88.1
3 İsviçre
84.2
82.4
86.0
4 Singapur
84.1
82.1
86.1
5 İtalya
84.0
81.9
85.9
6 İspanya
84.0
81.3
86.7
7 Avusturalya
83.9
82.1
85.8
8 İzlanda
83.5
82.1
84.9
9 Güney Kore
83.5
80.5
86.4
10 İsrail
83.4
82.0
84.9
52 Türkiye

78.5

75.6

Şekil 21: Birleşik Krallıkta Mesleksel Sınıflara Göre Yaşam
Beklentisi Farklılıkları (1997-99)
(Kaynak: WHO, 2003)

81.2

181 Kamerun
60.3
59.0
61.7
182 Ekvator Gınası
59.8
58.8
61.1
183 Gine Bissau
59.4
57.3
61.3
184 Fildişi Sahili
58.8
57.5
60.1
185 Güney Sudan
58.7
57.2
60.3
186 Somalıya
58.3
65.6
60.1
187 Sierra Leone
56.0
55.0
56.8
188 Nijerya
55.8
54.8
56.7
189 Lesotho
55.7
52.5
58.9
190 Çat
55.2
53.7
56.6
191 Orta Afrika Cumhuriyeti
54.4
52.2
56.6
Kaynak: https://www.worldometers.info/demographics/lifeexpectancy/
Doğumda beklenen yaşam süresi toplumsal sınıflar
arasında da farklılık göstermektedir. İstatistiksel karşılaştırmalarda mesleğe bağlı toplum sınıflamasının yaygın olarak
kullanıldığı Birleşik Krallıkta yapılan değerlendirmelerde
beklenen yaşam süresi açısından en düşük ve en yüksek sosyal sınıflar arasında erkelerde 8 yıl, kadınlarda 6 yıl dolayında bir fark gözlenmektedir. Bu farkın, çalışma ortamı, gelir
dağılımı ve yaşam koşullarındaki eşitsizliklerden kaynaklandığı açıktır. (Şekil 21)

Ülkemizde, doğuşta beklenen yaşam süresi erkeklerde
76.3 yıl, kadınlarda 80.7 yıldır. Yaşam süresinin en uzun
olduğu iller 80,5 yıl ile Tunceli ve Muğla’dır. Mardin 80,3
yıl ile ikinci sırada yer alırken, 80,1 yıl ile Giresun bu
illeri izlemektedir. Yaşam süresi en kısa olan il 75 yıl ile
Kilis’tir. Kilis’i 75,6 yıl ile Van ve Ağrı, 76,6 yıl ile Ardahan
izlemektedir. Türkiye’deki yaşam sürelerinin eşitsizlikler
açısından çok açıklayıcı olduğu söylenemez. Bu rakamları
açıklamak için daha ayrıntılı incelemeler yapılması
gerekmektedir. Çünkü yaşam süreleri en uzun ve en kısa olan
iller arasında belirgin bir sosyal, ekonomik ya da başka bir
etmen farklılığı ilk gözlemlerle söylenememektedir. Yaşam
sürelerini etkileyen başka etmenlerin varlığının araştırılması
uygun olacaktır. Bu etmenlerden birisi doğum ve ölüm kayıtlarının doğru ve yeterli tutulmaması olabilir.
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Tablo 13: Türkiye’de Doğuşta Beklenen Yaşam Süresi En Uzun ve En Kısa Olan İller(2015-2017)
(Kaynak: TÜİK)

Şekil 22: Avrupa’da Gelir Dağılımı Eşitisizliği (P80/P20 Oranı – 2017)
(Toplumun en zengin yüzde 20’lik kesiminin geliri ile en yoksul yüzde 20’lik kesiminin gelirinin oranı. Türkiye’de en zengin kesimin geliri en yoksul kesimin gelirinin 8,5 katı)
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1. Çocuk ölüm hızları: Sağlık hizmetlerindeki eşitsizliklerden en fazla etkilenen grupların başında bebekler
gelir. Bebek ölüm hızının yüksekliği o yerde gebelerin iyi
izlenmediğinin, doğumların uygun şekilde yapılmadığının,
bebeklerin yeterli izlenmediğinin, bağışıklık düzeyinin düşük olduğunun, ailelerin sağlık hizmetlerinden yeteri kadar
yararlanamadığının göstergesidir.
Bebek ölüm hızı (BÖH) ile gelir ve eğitim dengesizliği
arasında doğrudan ilişki olduğu bilinen bir gerçektir. Bebek
ölüm hızı dünyada en yoksul yüzde onluk dilimdeki grupta,
en zengin yüzde onluk dilimdeki grubun 20 katı kadar yüksektir. Beş yaş altı ölüm hızı açısından da benzer bir uçurum
söz konusudur. Örneğin, Türkiye’de bu hız en yoksul grupta
en zengin gruptan 2.5 katı daha yüksektir.

Şekil 24: Dünyada Gelir Gruplarına Göre Bebek Ölüm
Hızları - 2001

Şekil 25: Türkiye’de Beş Yaş Altı Ölüm Hızlarının Gelir
Gruplarına Göre Dağılımı (DSÖ – 2006)

Dünyada varlıkların paylaşımının durumu…
Şekil 23: Dünyada Gelirlerin Ondalıklı Gruplara Dağılımı – 2001

Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması (TNSA) 2013 bulguları coğrafik bölgeler ve kır-kent yerleşim yerleri arasındaki sosyal ve ekonomik farkların, bebek ve çocuk ölümlülüğünü etkilediğini göstermektedir. Bu farklılıklardan birisi
annelerin eğitim düzeyleridir. Başka bir deyişle, sağlık hizmetlerinden daha az yararlanılan kırsal bölgelerde yaşayanların ve eğitimleri düşük olduğu için dezavantajlı grupta yer
alan annelerin çocukları diğer gruplara kıyasla daha fazla ölmektedir.
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Tablo 14: Türkiye’de Anne Eğitimi İle Çocuk Ölümlerinin
İlişkisi
Anne Eğitimi
Bebek Ölüm Beş Yaş Altı
Hızı (Binde) Ölüm Hızı
(Binde)
Eğitimi yok / İlkokulu
26
30
bitirmemiş
İlkokul
19
22
Ortaokul
16
16
Lise ve üzeri
9
12
Kaynak: TNSA 2013
Tablo 15: Türkiye’de Kentsel ve Kırsal Bölgelerde Çocuk
Ölümleri
Bölge
Bebek Ölüm Hızı
Beş Yaş Altı Ölüm
(Binde)
Hızı (Binde)
Kent
16
18
Kır
22
26
Kaynak: TNSA 2013
1. Ölüm nedenleri: Ölüm nedenlerini belirleyen
etmenlerin başında toplumların ekonomik düzeyleri gelir.
Tablo 16’da görüldüğü gibi en yoksul ülkelerde ilk on sırada
görülen ölüm nedenlerinin en az yarısı (alt solunum yolu enfeksiyonları, ishal, sıtma, verem, protein – enerji malnütrisyonu, doğum travmaları, prematürelik) iyi bir sağlık hizmeti

ile önlenebilir nedenlerdir. Gelir düzeyleri yükseldikçe bu
nedenler azalmaktadır. Varlıklı ülkelerde ise ölüm nedenlerinin hemen tümü günümüz tıp bilgileri ışığında tedavileri güç
olan kronik hastalıklardır. Başka bir deyişle, gelir dağılımındaki eşitsizlikler sonucunda yoksul ülkelerde önlenebilir hastalıklar ölümlerin başta gelen nedenleri iken, zengin ülkeler
bu sorunlardan kurtulmuşlardır.
2. Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma: Sağlıkta eşitsizliklerin önemli göstergelerinden birisi toplumun sağlık hizmetlerinden hakça yararlanıp yararlanmadığıdır. Eğer, kişiler
gerek duydukları zaman ve ihtiyaçları olduğu kadar sağlık
hizmeti alamıyorlarsa risk altındadırlar. Bu durum, kişilerin
yaşadıkları yer, gelir düzeyleri, kimlikleri, meslekleri gibi
birçok denenden kaynaklanabilir.
Hizmetlerden yararlanabilme ölçütü olarak üç değişken
ele alınacaktır:
a. Hekime başvuru sıklığı: Bir yerde sağlık hizmetlerinin var olması yeterli değildir. Önemli olan kişilerin o hizmetleri kullanması ve yararlanmasıdır. Kişilerin sağlık hizmetlerini yeteri kadar kullanabilmeleri için öncelikle hizmete
erişebilmeleri, hizmetin parasal olarak kişilerce karşılanabilir
olması ve en önemlisi kişilerin kendi sağlıklarının değerinin
bilincinde ve sağlık hizmetlerini kullanmaya istekli olması
gerekir. İşte, bu son husus, kişilerin sosyal ve kültürel özellik-

Tablo 16: Gelir Gruplarına Göre Ülkelerdeki İlk On Ölüm Nedeni (2011)
Sıra
En Düşük Gelirli
Düşük – Orta Gelirli Yüksek – Orta Gelirli Yüksek Gelirli ÜlDÜNYA
Ülkeler
Ülkeler
Ülkeler
keler
1 Alt sol. yolu enf.
İskemik kalp
İnme
İskemik kalp
İskemik kalp
2 HIV/AIDS
İnme
İskemik kalp
İnme
İnme
3 İshal
Alt sol. yolu enf.
KOAH
Akciğer kanseri
Alt sol. Yolu enf.
4 İnme
KOAH
Akciğer kanseri
Alzheimer
KOAH
5 İskemik kalp
İshal
Alt sol. yolu enf.
KOAH
İshal
6 Prematürelik
Prematürelik
Trafik kazası
Alt sol. yolu enf.
HIV/AIDS
7 Sıtma
HIV/AIDS
Diyabet
Kolon kanseri
Akciğer kanseri
8 Verem
Verem
Karaciğer kans.
Diyabet
Diyabet
9 Malnütrisyon
Diyabet
Hipertansiyon
Hipertansiyon
Trafik kazası
10 Doğum travması
Trafik kazası
Mide kanseri
Meme kanseri
Prematürelik
Kaynak: DSÖ
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leri ile yakından ilgilidir. Sağlık hizmetlerinin kullanılmasının önündeki bu engeller sağlıkta eşitsizliğin de unsurlarıdır.
Kısacası, sağlık hizmetlerinin ne kadar kullanıldığı, ne kadar
kişinin sağlık hizmetlerinden yoksun kaldığı sağlıkta eşitsizliğin önemli göstergelerindendir.
Şekil 26: Türkiye’de Bölgelere Göre Kişi Başına Hekime
Yıllık Ortalama Başvuru Sayıları (2002 – 2015)
(Kaynak: Sağlık Bakanlığı)

Şekil 27: Kişi Başı Hekime Başvuru Sayılarının Uluslar
Arası Karşılaştırması (2014)

Şekil 26’de Türkiye’de 2002 ve 2015 yıllarındaki kişi
başına ortalama hekime başvuru sayılarını göstermektedir.
Bu grafikte görüldüğü gibi, Türkiye genelinde 2002 yılında kişiler hekime ortalama 3 kez başvururken, 2015 yılında
bu değer 8.4 ‘e yükselmiştir. Yani, hekime başvuru sayısında önemli bir artış olmuştur ve bu yükseliş kişilerin sağlık
hizmetlerine erişmelerinin zaman içinde kolaylaştığının bir
göstergesidir. Öte yandan, bu rakam bölgeler düzeyinde incelendiğinde, gerek 2002 gerekse 2015 yıllarında Doğu ve
Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki halkın Batı Bölgelerinde
yaşayanlara kıyasla hekime daha az başvurduğu anlaşılmaktadır. Başka bir deyişle, ortalama olarak hekime başvuru sayıları hayli yükselmekle birlikte bölgeler arasındaki eşitsizlik
henüz tam olarak kapatılamamıştır.
Öte yandan, hekime başvuru sıklığını etkileyen önemli
bir etmenin, ülkedeki sağlık sistemi ile yakından ilişkili
olduğunu da bilmek gerekir. Örneğin, bazı ülkeler hekimlerin
görevlerin bir kısmını hekimdışı personele (hemşire, hekim
yardımcısı vb) devretmiştir ve vatandaşlar hekime değil bu
kişilere başvurmaktadırlar. Bazı ülkelerde “kendi kendine bakım” (self care) uygulamaları yaygındır ve kişiler hekimlere
başvurmadan sağlık sorunlarını çözebilmektedirler. Bir başka
husus ta, bazı ülkelerde sağlam kişi kontrolleri (check-up), işe
giriş muayeneleri, taramalar gibi hizmetleri hekime başvuru
istatistiklerine dahil etmemeleridir. O nedenle, hekime
başvuru sayılarını uluslararası düzeyde karşılaştırırken bu
hususların da dikkate alınması gerekir. Nitekim bazı gelişmiş ülkelerde (İsveç, Yeni Zelanda vb) kişilerin hekimlere yılda 2-3 kez gibi
az başvurdukları görülmektedir. Böyle olunca,
hekime başvuru sıklığını aynı ülkenin bölgeleri arasında ve yıllara göre olan değişikliğini
izleyerek yapmak daha akılcı olacaktır.
b.
Bağışıklama hizmetlerine erişim: Koruyucu hizmetler alanındaki en önemli
aracımız aşılar olmasına karşın başta çocuklar
olmak üzere hala Dünyada milyonlarca kişi aşı
ile korunulan hastalıklardan yaşamlarını yitirmektedir. Dünya Bankası’na göre 2015 yılında bebeklerin
yalnızca yüzde 65 kadarı üç doz difteri – boğmaca – tetanos

Kaynak: Sağlık Bakanlığı ve OECD Health Data (Türkiye verisi
2015 yılına aittir)

129

HALK SAĞLIĞI Kuramlar ve Uygulamalar

ve poliomiyelit aşısı ile aşılanmış yani bağışık olmuştur. Bağışıklık oranları ülkelerin gelir düzeyleri ile paralellik göstermektedir. Zengin olarak tanımlanan 57 ülkede DBT bağışıklığı yüzde 98 iken, bu oran en yoksul 31 ülkede yüzde
26’ya kadar düşmektedir. Çünkü aşılama hizmetleri bütün
çocuklara eşit düzeyde ulaşamamaktadır. Bunun başlıca
nedeni aşıların ithal ürünler olmaları ve yoksul ülkelerin
bu masrafı karşılayamamalarıdır. Elbette, toplumun eğitim
düzeyi, sağlığa verdikleri önem, sağlık hizmetlerini kullanma
alışkanlıkları gibi etmenler de bağışıklama oranlarının
düşük olmasında önemlidir. Aşı ile konulabilen hastalıkların
eliminasyonu ve eradikasyonu için risk altındaki toplumun
en az yüzde 90 – 95 kadarının bağışık duruma getirilmesi
gerektiği düşünüldüğünde, bu ülkelerdeki düşük bağışıklık
düzeylerinin yalnızca o ülkelerin sorunu değil, bütün
ülkelerin ortak sorunu olduğu kabul edilmelidir. Söz konusu
eşitsizlik ortadan kaldırılmadığı sürece, difteri, boğmaca,
tetanos, çocuk felci ve pek çok diğer hastalığın Dünya
genelinde kontrolü mümkün olamayacaktır.
Şekil 28: Gelir Gruplarına Göre Ülkelerde Bağışıklık Yüzdeleri (2015) (Dünya Bankası)

(Kaynak: Global Routine Vaccination Coverage, 2015;
Weekly / November 18, 2016 / 65(45);1270–1273)
Türkiye’de aşılama durumu ile ilgili kapsamlı bir değerlendirme TNSA 2013 araştırmasında yapılmıştır. Bu araştırmaya göre, ülkemizde “tam aşılı” olanların (BCG, KKK ve
üçer doz DTaP-IPV-Hib, Hepatit B ve KPA aşısı olanlar) oranı yüzde 69.9’dur. Aşıları tamamlanmış çocukların yüzdesi
kırsal alanlarda ve Doğu bölgesinde en düşüktür; annenin

eğitimi, çocuğun cinsiyeti, doğum sırası ve hanehalkı refahı
ile bağışıklık arasında ilişki vardır.
Öte yandan, bu durumun ülkemizde giderek iyileştiğini de
belirtmek gerekir. Örneğin, TNSA 2003 araştırmasında ülke
genelindeki tam aşılı yüzdesi yüzde 54.2 iken, bu oran TNSA
2013 ‘te yüzde 69.9’ a yükselmiştir. Benzer şekilde 2003
araştırmasında tam aşılı oranı kırsal bölgelerde yüzde 36.5,
kentlerde ise yüzde 62.9 idi. Bu oranlar 2013 araştırmasında
sırasıyla yüzde 64.7 ve yüzde 76.5’e yükselmiş ve kır-kent
arasında farklılık göreceli olarak kapatılabilmiştir.
c. Aile planlaması hizmetlerine erişim: Ailelerin doğurganlık tercihleri ve doğum kontrolü hizmetlerine erişebilmeleri sağlıkta eşitsizliğin çok anlamlı göstergelerindendir.
Dünyada doğurgan dönemlerindeki her 1000 kadından 28 kadarı istemeden gebe kalmakta ve bu gebeliklerini sonlandırmak istemektedirler. Ancak bu kadınların yarısı gebeliklerini
güvenli bir şekilde ve bir sağlık personeli yardımı ile yapabildiği halde, diğer yarısı bu yardımı alamadığı için yaşamları
pahasına tehlikeli geleneksel yöntemlerle gebeliklerini sonlandırmaya kalkışmaktadırlar. Bu durum Güney Amerika ve
Afrika ülkeleri başta olmak üzere gelişmekte olan ülkelerde
çok ciddi düzeylere erişmektedir. Örneğin, Güney Amerika
ülkelerinde 1000 kadından 33 tanesi istemediği halde gebe
kalmakta ve bunların 31’i tehlikeli yöntemlerle gebeliğini
sonlandırmaya kalkışmaktadır.
Bu kadınlar neden böylesine tehlikeli yollara başvurmaktadır? Çünkü bu ülkelerde çeşitli nedenlerle kadınların güvenli
şekilde düşük hizmeti alabilmelerinin önünde ciddi engeller
vardır. Bu engellerin başında yasal olanlar en önemlisidir.
Yani, ülkede düşük yapmak yasaktır, yalnızca tıbbi nedenli
düşüklere izin verilmektedir. Oysa gebe kalan bu kadınların
aslında çocuk sahibi olmayı istemedikleri çok açıktır. O kadar
istememektedirler ki, kaza sonucu gebe kaldıklarında bundan
kurtulabilmek için yaşamlarını dahi tehlikeye atmaktan kaçınmamaktadırlar. O halde neden gebe kalmışlardır, neden
doğum kontrolü yöntemlerini uygulamamışlardır? Aslında,
bu kadınlar gebelikten korunmak istemiş
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Şekil 29: Türkiye’de Tam Aşılı Olanların Dağılımı

nın bir göstergesidir. Ancak, 2018
yılında yapılan Türkiye Nüfus ve
Sağlık Araştırması (TNSA -2018)
isteyerek düşük yüzdesinin 6 ‘ya
yükseldiğini göstermiştir ki, bu durum ülkemizde aile planlaması hizmetlerinin iki araştırma arasındaki
beş yıllık süre içinde (2013 – 2018)
gerilediğinin bir göstergesi olarak
kabul edilebilir. Aynı durum toplam
doğurganlık hızı için de söz konusudur. Toplam doğurganlık hızı 2013
TNSA ‘da 2,16 ike 2018 TNSA’da
2,26 olarak saptanmıştır.

(Kaynak TNSA 2013)
ler, fakat etkili yöntem değil, etkisi az olan geleneksel doğum
kontrol yöntemlerini uyguladıkları için başarılı olamamışlardır. Yani, bu aileler aile planlaması hizmetlerine erişememiş
ve etkili yöntem kullanma şansından mahrum kalmışlardır.
İşte, bu durum bir hizmet açığıdır ve bu durum dezavantajlı
grupları etkilemektedir. Nitekim söz konusu tehlikeli düşük
yöntemlerine başvuran kadınların büyük çoğunluğu yoksul
ve eğitimsiz toplum kesimlerindendir.
Türkiye’de yaşamlarının herhangi bir döneminde isteyerek düşük yaptığını belirten evli kadınların yüzdesi 1993
yılında yapılan araştırmaya göre (TNSA 1993) 18.0 idi. Bu
değer, 1998 ‘de yüzde 14.4’e, 2003’te yüzde 11.3’e 2008’de
yüzde 10.0’a ve 2013‘de yüzde 4.7’ye kadar düşürülebilmiştir. Buna göre, ülkemizde isteyerek düşük yapanların oranı
aile planlaması hizmetlerinin giderek daha yaygınlaşması
sonucunda 15 yıl gibi kısa sayılabilecek bir sürede yaklaşık
yüzde 75 oranında azaltılmıştır. Bu önemli bir başarıdır ve
aile planlaması hizmetlerinin daha fazla aileye ulaştırıldığı-

TNSA çalışmalarında, etkili
bir doğum kontrol yöntemi kullanmayanların miktarı (çocuk isteyen
ve hiçbir yöntem kullanmayanlar
hariç) aile planlaması hizmet açığı olarak kabul edilmektedir. Yani,
bu kişiler doğum kontrolü yapmak istemekte, fakat hizmete erişemedikleri için etkili yöntem kullanamamaktadır. Bu
oran TNSA 1993 araştırmasında yüzde 15 iken, TNSA 2013
araştırmasında yüzde 6 olarak bulunmuştur. Ancak, beş yıl
sonra yapılan TNSA sonuçları karşılanamayan aile planlaması ihtiyacının yeniden yüzde 12 dolaylarına yükseldiğini
göstermiştir. Buna göre, karşılanamayan aile planlaması hizmetlerinin azalma eğilimine girmişken geriye dönüş eğilimine girdiği anlaşılmaktadır. Bu yükselişin temelinde bazı sosyal etmenlerin ve özellikle siyasal kadroların doğumu teşvik
edicici söylevlerinin etkili olduğu açıktır. Ülkemizdeki toplam doğurganlık hızları incelendiğinde Doğu ve Güneydoğu
Anadolu Bölgelerinde doğurganlık hızlarının diğer bölgelere kıyasla yüksek olduğu görülür. Özellikle bu bölgelerdeki
ailelere daha etkili bir aile planlaması hizmeti götürülmesi
gerektiği söylenebilir.
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Şekil 30: 15-44 Yaşları Arasındaki Kadınlarda Güvenli ve Güvensiz
Düşük Hızları (1000 kadında) (2008)

(Kaynak: Sedgh et al., 2012)
Şekil 31: Türkiye’de Karşılanamamış Aile Planlaması İhtiyacında Değişmeler (TNSA / 1993 -2018)

Şekil 32: Türkiye’de Toplam Doğurganlık Hızları (TNSA /
1978 – 2018)

(Kaynak: TNSA 2018)
Kaynak: TNSA 2018

132

HALK SAĞLIĞI Kuramlar ve Uygulamalar

Şekil 33: Türkiye’de Toplam Doğurganlık Hızlarının İllere Göre Durumu (2018)

(Kaynak: TÜİK)

Eşitsizliği Önleme ve Müdahale Stratejileri
Çok etmenli ve bütün sektörlerin rol aldığı bir konu olduğu
dikkate alındığında, sağlıkta eşitsizliklerin giderilmesinin de
çok yönlü stratejilerle olması gerektiği açıktır. Bu stratejileri
belirlerken “halk sağlığı” biliminin temel kurallarından birisi
olan temel, ara ve son ölüm nedenlerine yönelik önlemleri
planlama ilkesini hatırlamak uygun olacaktır. Bu ilkenin özü

şudur: Diyelim ki bir kişi kalp kapağındaki tahribat (maladie
mitrale) nedeniyle ölmüştür. Kalp kapağındaki hastalık
ölümün son nedenidir. Kişinin kalp kapaklarının tahrip
olmasına yol açan neden ise ara ölüm nedenidir. Bu örnekte
ara ölüm nedeni “akut eklem romatizması” dır. Kişinin neden
akut eklem romatizmasına yakalandığı ise “temel ölüm
nedeni” dir. Bu örnekte temel ölüm nedeni kişinin çocukluk
yaşlarında geçirmiş olduğu “streptokok enfeksiyonu”dur.

Şekil 34: Ölüm nedenlerine örnek
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Yukarıdaki örnekte, kişilerin kalp kapağı hastalığından
ölmelerini engellemenin bir yolu kalp cerrahi merkezlerini
yaygınlaştırmak ve hastaların mümkünse tümünü ameliyat
ederek kurtarmaktır (son ölüm nedenine yönelik strateji).
Daha akılcı olan strateji, akut eklem romatizması olan hastaları yaşamları boyunca periyodik olarak izleyip proflaktik
peniselin tedavisi uygulamak, yani kalp kapağı hastalığının
oluşmasını engellemektir (ara ölüm nedenine yönelik strateji). Ama asıl yapılması gereken ise, çocukluk çağında streptokok enfeksiyonu geçiren çocukları saptayıp peniselin tedavisi
ile iyileştirmek ve akut eklem romatizması olmalarını peşinen
engellemek olmalıdır (temel ölüm nedeniyle yönelik strateji).
Bu ilkeyi sağlıkta eşitsizliklerin önlenmesi konusuna
uyarladığımızda durum şöyle görülmektedir:
Sağlıkta eşitsizliklerin neden – sonuç zincirine bakıldığında açıkça görülmektedir ki, bu sorunların çözümünde asıl
yapılması gereken sınıflı toplum, üretim ilişkileri, özelleştirme ve küreselleşme gibi temel nedenlerin, yoksulluk, eğitimsizlik, bozuk çevre, çalışma ortamının uygunsuzluğu, yaşam
tarzı ile ilgili sorunlar, toplumsal cinsiyet anlayışı, yanlış inanışlar ve sağlık hizmetlerinin verimsiz olması gibi etmenlere
yol açmasını engelleyici stratejiler geliştirmektir. Böylece,
kişiler hastalanmayacak, sakat kalmayacak ve ölmeyeceklerdir. Ancak, bu stratejilerin gerçekleştirilmesinin uzun sürebileceği ve zor olduğu akıldan çıkartılmamalıdır. Öyle ise, bir
yandan temel etmenlere yönelik önlemleri uygularken aynı

zamanda daha makul ve uygulanabilir stratejileri gerektiren
ara nedenlere yönelik eylemleri planlamak akılcı bir yol olacaktır. Bu stratejilerin temel ilkelerinden birisi eşitliğin alt
düzeylerde değil üst düzeylerde sağlanmasıdır. Sağlık hizmetleri kâr amaçlı olmamalı, hastalar asla kâr amacıyla sömürülmemelidir. Hizmetler hastaların ödeme güçlerine göre
değil, ihtiyaçlarına göre verilmelidir.
A. Yaşam koşullarını iyileştirmek
o Herkesin barış içinde güvenli ortamda yaşamalarını
sağlamak
o Herkesin onurlu bir işi ve yaşam sürebilecek kadar geliri olmasını sağlamak
o Kaliteli eğitime erişmeyi herkes için sağlamak
o Herkesin kaliteli gıdaya ve temiz suya erişimini sağlamak
o Sağlıklı konutlarda yaşamayı herkes için sağlamak
o Temiz suya erişimi herkes için sağlamak
o Kanalizasyona erişimi herkes için sağlamak
o Herkesin dumansız bir ortamda yaşamasını sağlamak
B. Sağlık hizmetlerini “vatandaş dostu” hale getirmek.
o Sağlık hizmetlerini kolay erişilebilen ve kapsayıcı
hale getirmek
o İnsanlara daha yakın noktalara kadar erişen ve hızlı
hizmet alınmasına olanak sağlayan birinci basamak
sağlık hizmetlerini etkili biçimde uygulamak
o Herkese aynı yüksek standartta bakım sunmak

Şekil 35: Ölüm nedenlerine örnek
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o Sağlık kuruluşlarının alt yapılarını güçlendirmek
o Ülkenin koşullarına ve gereksinmelere uygun
teknoloji kullanmak
o Bürokratik engelleri kaldırmak
o Hizmetleri 7 gün ve günde 24 saat verebilmek
o Hizmetleri kâr amaçlı değil ücretsiz ya da kişilerin
karşılayabileceği durumda planlamak
o Hizmetleri kişilerin ödeme gücüne göre değil, gereksinmelere göre sunmak
o Özel sektörce yapılan her tıbbi girişimi kamu
kuruluşlarında da yapabilmek
o Hizmetleri verenlerle alanlar arasındaki iletişim engellerini kaldırmak
C. Vazgeçilemez sağlık hizmetlerini herkese ulaştırmak
o Her bebeğin sağlıklı koşullarda doğmasını sağlamak
o Herkesin endemik bulaşıcı hastalıklara karşı bağışık
olmalarını sağlamak
o Endemik hastalıkları kontrol ederek herkesi bu hastalıkların sonuçlarından korumak
o Herkesin erken tanı hizmetlerine erişmesini sağlamak
o Her bireyin ve ailenin aile planlaması hizmetine erişimini sağlamak
D. Yeterli ve nitelikli personel yetiştirmek
o Halkın beklentilerine uygun, yeterli, sağlıkta eşitsizlikler konusunda bilinçli ve nitelikli sağlık personeli
ve yönetici sağlamak
o Sağlık personelinin yurt içinde dengeli dağılımını
sağlamak

F. Çalışma koşullarını iyileştirmek ve sağlığa uygun duruma
getirmek
o İş sağlığı ve güvenli konularında yeterli ve donanımlı
uzmanlar yetiştirmek
o İş sağlığı ve güvenliği konularında işçilerde ve
işverende farkındalık yaratmak
o İş sağlığı ve güvenliği konularında ciddi denetimler
ve yaptırımlar uygulamak
G. Halk eğitimine önem ve ağırlık vermek
o Çocukluk dönemlerinden başlayarak toplumda
eşitsizlikler konusunda farkındalık sağlamak
o Toplumdaki her bireyin kendi sağlıklarının önemini
kavramaları ve sağlıklarını korumak için neleri yapması gerektiği konusunda eğitmek
H. Sivil toplum kuruluşlarını aktive etmek
o Vakıf, dernek, sendika ve meslek kuruluşlarını sağlıkta eşitsizlikleri giderebilme konusunda teşvik etmek,
o Geliştirecekleri projeler için sivil toplum kuruluşlarına devlet desteği sağlamak
I. Sağlıkta dışa bağımlılıktan kurtulmak
o İlaç, aşı ve tıbbi cihaz konusunda ülkenin kendi kendine yeter duruma getirilmesi
o Ülkede üretilmese bile, hayati ilaçların sürekli ve
toplum tarafından karşılanabilir şekilde var olmasını
sağlamak

E. Sağlık hizmetlerini yetersiz kullanan, risk altındaki
dezavantajlı gruplara yönelik önlemler geliştirmek
o Risk yaklaşımı anlayışı içinde dezavantajlı gruplara
mobil olarak evlerinde, işyerlerinde ya da bulundukları yerde hizmet vermek, gerekirse özel hizmet ekipleri kurmak
o Sağlık kuruluşlarına başvuran dezavantajlı gruplara
öncelikli ve ücretsiz hizmet sunmak

Sonuç
•
•
•
•
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Eşitsizlik yalnıza sağlık alanında değil, eğitim, hukuk,
sosyal güvenlik gibi alanlarda da söz konusudur.
Sağlıkta eşitsizlik düşük gelirli ülkelere özgü bir durum değildir; varlıklı ülkelerde yaşayan dezavantajlı
grupların da sorunudur.
Üretim ilişkileri, küreselleşme, gelir dağılımında
dengesizlik, yoksulluk, eğitimsizlik sağlıkta
eşitsizlikleri belirleyen başlıca etmenlerdir
DSÖ Yoksulluğu DÜNYANIN EN BÜYÜK KATİLİ
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•
•
•
•
•

•

•

olarak tanımlamış ve Uluslararası hastalık sınıflamasında Z59.5 olarak kodlamıştır.
Sağlıkta eşitsizliğin çözümü yalnızca sağlık sektörünün değil Devletin topyekûn üstesinden gelebileceği
bir konudur
Sağlıkta eşitlik alt düzeyde değil üst düzeyde olmalıdır
Eşitliği sağlamanın en temel yolu, üretim ilişkilerini
düzeltmek, yoksullukla mücadele etmek ve toplumun
sosyal düzeyi yükseltmektir
Sağlıkta eşitsizliği gidermek için yaşam koşullarını
iyileştirmenin yanısıra sağlık hizmetlerini “vatandaş
dostu” hale getirmek gerekir
Vatandaş dostu sağlık hizmetlerinin ilk koşulu, vatandaşı
müşteri değil, sağlık hizmeti alma hakkı olan insan olarak görmektir
Eşitsizlikler toplum sağlığının geliştirilmesinin önündeki önemli bir engeldir. Bu sorun yalnızca düşük gelirli
ülkelere özgü değildir, varlıklı ülkelerde yaşayan dezavantajlı grupların da sorunudur. Sağlıkta eşitsizliğin temel etmenleri kapitalist üretim modelinin sonucu olan
küreselleşme, gelir dağılımındaki dengesizlik, yoksulluk
ve eğitimsizlik gibi sosyal etmenlerdir. DSÖ, yoksulluğu
“dünyanın en büyük katili” olarak tanımlamış ve uluslararası hastalık sınıflamasında Z59.5 olarak kodlamıştır.
Sağlıkta eşitsizliğin çözümü yalnızca sağlık sektörünün değil Devletin topyekûn üstesinden gelebileceği bir
konudur, Bunu sağlamanın yolu ise, üretim ilişkilerini
düzeltmek, yoksullukla mücadele etmek ve toplumun
yaşam düzeyini yükseltmektir. Bunun yanısıra sağlık
hizmetlerini “vatandaş dostu” hale getirmek de gerekir.
Vatandaş dostu sağlık hizmetlerinin ilk koşulu, vatandaşı
müşteri değil, sağlık hizmeti alma hakkı olan insan olarak görmektir.

Kaynaklar

• 2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması (TNSA 2013), Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, Ankara, 2014.
• Bahar Z., Aydoğdu NG. (2011). Sağlıkta eşitsizlik ve hemşirelik.
DEUHYO ED, 4 (3), 131-136.
• Belek İ. Sağlıkta eşitsizlik: Önlenebilir ve kabul edilemez bir
politik ekonomi sorunu. Toplum ve Hekim 1998;13:2.

• Belek İ. Sınıflar; sağlık düzeyleri, sağlık hizmeti kullanımları ve
yararlandıkları sağlık kurumları, Antalya’da iki bölge yedi sınıf.
Toplum ve Hekim 1999;14:1.
• Dikmetaş E. (2006). Sağlıkta eşitlik/eşitsizlik. Fırat SağlıkHizmetleri Dergisi, 1 (2); 4, 2-16.
• DuBos R., Pines M. Sağlık ve Hastalık, Tercüman Time Life,
İstanbul, 1970.
• Erberk Ç. : http://www.caglarerbek.com/2013/ 01/negatif-pozitif-ve-aktif-statu-haklar_28.html
• Fişek NH., Halk Sağlığına Giriş. Hacettepe Üniversitesi Dünya Sağlık Örgütü Hizmet Araştırma, Arıştırıcı Yetiştirme
Merkezi Yayını, No.2, Çağ Matbaası, Ankara, 1985.
• http://web.firat.edu.tr/elazigsaglik/Sagmem%20amaci.htm
• https://human-resources-health.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12960-016-0168-x
• İnandı T. (1999). Sağlık hakkı ve eşitsizlikler. Toplum ve Hekim,
14,5.
• İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi-İHEB. Erişim: 20.10.2012.
http://www.turkhukuksitesi.com/showthread.php?t=6583.
• Metin B. Sağlık Hakkı, Sağlık Akademisyenleri Dergisi, www.
saglikakademisyenleridergisi.com
• Navarro, V. (2002). 2000 yılı Dünya Sağlık Raporunun Değerlendirilmesi (Çeviri: Seval A) Toplum ve Hekim, TTB Yayını, 16
(2), 117–121.
• Öztek Z. Sağlık Politikaları ve Eşitsizlikler. Akın A, editör. Eşitsizlikler ve Sağlık Sonuçları. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri;
2018. Vol 4, Sayı 3, p.6-15.
• Sağlıkta Adalet, Eşitlik ve Hemşirelik 245 Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi http://www.deuhyoedergi.org
• Sedgh G, Singh S, Shah IH, Ahman E, Henshaw SK, Bankole A.
Induced abortion: incidence and trends worldwide from 1995 to
2008. Lancet 2012;379(9816):625-32.
• Soyer A. (1999). Sağlık ve eşitsizlikler; mekân, konut mülkiyeti
ve işteki statüye göre bebek ölümleri. Toplum ve Hekim Dergisi,
TTB Yayınları,14, 3.
• Whitehead M, Dahlgren G. Levelling up (part 1): a discussion
paper on concepts and principles for tackling social inequities in
health. Copenhagen, WHO Regional Office for Europe, 2006.
• World Health Organization (1978). Primary health care: Report
of the international conference on primary health care: Alma- Ata,
USSR. Geneva: WHO.

136

HALK SAĞLIĞI Kuramlar ve Uygulamalar

• World Health Organization (2008). Closing the gap in a generation: Health equity through action on the social determinants
of health. Commission on Social Determinants of Health. Final
Report. Executive Summary. Erişim: 25.10.2013. http://whq libdoc.
who.int/hq/2008/WHO.
• World Health Organization. (1997). Final Report of Meeting on
Policy Oriented Monitoring of Equity in Health and Health Care,
Genava, WHO,pp,4. Erişim: 20.09.2013. http://www.who.int/
whr/1997
• World Health Organization. (1999). Health 21: the health for all
policy framework for the WHO European Region, Denmark.
• World Health Organization. (2005). Working for Health: An Introduction to The World Health Organization, WHO Library Cotaloguatin in Publication Data. Erişim: 14.04.2006. www.un.org.tr.

137

HALK SAĞLIĞI Kuramlar ve Uygulamalar

Küreselleşme ve Sağlık
Artık, sınırlar ordular tarafından geçilmiyor.
Uluslararası şirketler tarafından geçiliyor.
Buna küreselleşme diyorlar.
Prof. Dr. Hüsnü Göksel
Artık, Dünya eskisi kadar büyük değil. Ulaşım ve iletişim
teknolojilerindeki gelişmeler ülkeler arasındaki mesafeleri
çok kısalttı. Günümüzde, binlerce kilometre uzaktan
faaliyetlerde bulunmak, uzaklarda yaşayanlarla işbirliği
yapmak, insanlarla iletişim kurabilmek, onları etkileyebilmek,
ticaret yapabilmek, sosyal ilişkilerde bulunabilmek sıradan
işlerden oldu. Toplumlar birbirinden kopuk, içine kapanmış,
demir perdelerin arkasına saklanmış, birbirlerinden habersiz
değiller artık. Aksine, dünyanın bir köşesinde olan biteni
anında öğrenebilmek, o olaylara müdahale edebilmek çok
kolaylaştı. Kolaylaşmanın ötesinde, bütün ülkelerin birçok
konuda ortak davranmaları bir gereksinme haline geldi. İnsanlar giderek ülke sınırlarını zorluyor, siyasal, ekonomik,
kültürel birliktelikler kuruyor; hatta Avrupa Birliği örneğinde
olduğu gibi ülkeler birleşiyor. Başka bir deyişle, insanoğlu
küre biçimindeki küçük bir gezegende yaşadığının farkına
vardı; artık topluluklar başka topluluklarda olan biteni biliyor, gelişmeleri izliyor, refahı paylaşmak, dünyanın başka
köşelerindeki olanaklara kendilerinin de sahip olmasını istiyor. Bu olanaklara sahip olmayı bir hak olarak görüyor. Yani,
“yaşam küreselleşiyor”.
Küreselleşme, sosyal ve ekonomik islevlerin ulusal sınırların ötesine taşmasıdır. Böyle olunca, mal ve hizmetler,
onları oluşturan sermaye, işgücü ve teknoloji ile birlikte engeller olmaksızın uluslararası dolaşabiliyor. Bu yaklaşımdan hareketle küreselleşme, farklılıkların kaynaştırılması ve
güçlerin birleştirilmesi için ortak çaba gösterilmesi olarak da
tanımlanıyor. Bu ortak çabanın amacı, kazanmak ve kazandırmak, yani, birlikte kazanmak.
Küreselleşme değişik boyutları ile de tanımlanabilir.
Bunlardan birisi “ekonomik küreselleşme”, bir diğeri ise bilgi ve teknolojileri öncelikleyen “teknolojik küreselleşme”dir.

Sosyal yönüyle bakıldığında “kültürel küreselleşme”den söz
edilebilir. Örneğin, İngilizcenin diğer diller üzerindeki hâkimiyeti buna örnektir. Bir de, ahlaki ve hukuk standartlarının
küreselleşmesinden söz edilebilir ki, Avrupa Birliği normları
bunun bir örneğidir.
Küreselleşmeye olumlu açıdan bakıp refaha ulaşmanın
bir ortak aracı olarak görenler olduğu gibi, sistematik yağmayı, insanları benzer bir kalıba sokmayı, batı dünyasının kültürünü, dilini, müziğini, yaşam tarzını bütün dünyaya yaymayı
amaçlayan bir tür “sanal sömürgeleşme” olarak tanımlayanlar da mevcuttur. Küreselleşmeye olumsuz açıdan bakanlar
onu egemen güçlerin kendi güçlerini arttırmayı hedefleyen,
ekonomik ve sağlık sorunlarının başlıca nedeni olarak görüyorlar.

Küreselleşmenin Toplum Sağlığına Etkisi
Küreselleşmenin toplumların sağlığını ne ölçüde ve
nasıl etkilediği kesin olarak bilinen bir husus değildir. Ancak, küreselleşmenin gündeme gelmesinden buyana sağlık
alanında gerek ülkeler arasında gerekse aynı ülke içinde
yer alan gruplar arasındaki eşitsizliklerin azaltılamadığı,
hatta arttığı bilinen bir gerçektir. Bu görüntüde küreselleşmenin payının ne kadar olduğunu ifade etmek güçtür. Ama
küreselleşmenin ekonomik, kültürel ve hizmet sunumlarında
yeni düzünlemelere yol açması ve çevre üzerindeki etkileri
yoluyla toplumların sağlıklarını etkilediğini belirtmek yanlış
olmaz.
Küreselleşme ile sağlık arasındaki ilişkiyi, küserelleşmenin geri dönülmesi mümkün olmayan ve giderek daha da
yaygınlaşan bir gerçek olduğunu kabul ederek değerlendirmek gerekir. Küreselleşmeyi yok etmeye çalışmaktansa, sağ-

138

HALK SAĞLIĞI Kuramlar ve Uygulamalar

lık üzerindeki olumsuzluklarını gidermeye, mümkünse olumluya dönüştürmeye çalışmak daha akıllı bir yol olacaktır.
Aslında küreselleşme, ülkelerin kaynaklarını karşılıklı
olarak birleştirmeleri ve ortaklaşa kulllanmaları anlamına gelir. Ancak, gerçek olan şey, küreselleşmede sermaye akımının
gelişmiş ülkelerden geri kalmış ya da daha az gelişmiş ülkelere doğru olduğudur. Sermayenin hangi ülkeye gideceğine o
sermayeye sahip güçler karar vermektedir. Kuşkusuz bu kararda etkili olan kriterler, pazarın durumu, kârın yüksekliği,
alıcı ülkedeki ticari kolaylıklar gibi etmenlerdir. Eğer, alıcı
ülke gelecek sermeyeyi kontrol edebilecek ve akılcı biçimde
değerlendirebilecek siyasal ve ekonomik güce sahipse, küreselleşme o ülke için olumlu sonuçlar sağlayabilir, ekonomik
büyümeye, yeni teknolojilerin ülkeye girmesine, insanların
sağlıkların gelişmesine ve yaşam sürelerinin uzamasına katkı yapabilirler. Küreselleşme sayesinde birçok ülkede sağlık
altyapısının güçlendiği, personelin bilgi ve görgüsünün arttığı, tarıma ve gıda sanayisine yapılan dış destekler sayesinde
beslenme sorunlarının hafiflediği, refah düzeyinin yükselmesine paralel olarak toplum sağlığının da yükseldiğini gösteren
yayınlar vardır.
Öte yandan, küreselleşmenin iki tarafı keskin bıçak gibi
olduğunu, alıcı ülkelerin küreselleşmenin olumlu yönleri
olması yanında bazı riskleri de olduğunu bilerek davranmaları gerekir. Çünkü küreselleşmenin temel karekteri egemen
güçlerin sınırlar ötesine çıkarak başka coğrafyalarda boy
göstermesidir. Bu güçlerin genel yaklaşımının kâr etmek
olduğu açıktır. Küreselleşmeye olumlu bakmayanların
karşı çıktıkları başlıca husus burada yatmaktadır. Çünkü
halk sağlığı felsefesi açısından sağlık bir insan hakkıdır ve
devletler vatandaşlarının parasal durumlarına bakmaksızın herkese sağlık hizmetlerini mümkün olduğunca hakça sunmak durumundadır. Oysa küreselleşme bir ticari
yaklaşımdır ve kişileri birer “müşteri” olarak görmekte
ve sağlık hizmetlerinin para karşılığı sunulması esasından
hareket etmektedir. Küreselleşme yaklaşımında “sosyal
devlet”, “sağlık hizmetlerine eşit derecede erişebilme hakkı”,
“koruyucu hizmetlere ağırlık verme” gibi kavramlara değil,
özelleştirme, tedavi öncelikli hizmet, rekabet, reklam, pazarın

bulunduğu yerlere odaklanma gibi tamamen ticari anlayışa
odaklanılmıştır. Böyle olunca, küreselleşmenin, sosyal ve
çevresel koşulları bozacağı, zengin-yoksul gruplar arasındaki
uçurumu derinleştireceği, ekonomik gücü olanların ve kent
merkezlerinde yaşayanların bu hizmetlerden daha fazla
yararlanmasına ve eşitsizliklerin daha da artmasına neden
olacağı açıktır.
Sermaye gideceği ülkedeki bürokratik engellerin olmamasını istediği için küreselleşme mal ve hizmetlerin ülkeler
arasında göreceli olarak kontrolsüz dolaşımını getirmiştir.
Bu yaklaşımın yararları yanısıra yasal olmayan, standartlara
uymayan teknolojilerin, sağlık için zararlı olduğu için imha
edilmesi gereken ürünlerin, kullanılmasında yarar olmayan
güncelliğini yitirmiş teknolojilerin ülkeye girmesine yol açabileceği de unutulmamalıdır.
Küreselleşme ile ülkeye gelecek sermaye güçlerinin
amacı maksimum kâr olduğu için işleteceği sağlık kuruluşlarına olan talebin, yani başvuracak hasta sayısının artmasını
arzu etmesi doğaldır. Talep, bir kişinin belirli bir sürede, belirli bir piyasada ve belirli bir fiyattan satın alabileceği mal
ve hizmet miktarıdır. Konuya sağlık hizmetleri açısından
baktığımızda, sağlık hizmetlerine olan talebin artabilmesi
için, fiyat ile sağlık hizmetlerinden yararlanma imkânı arasındaki dengenin kurulması gerekir. Başka bir deyişle, sermayeye sahip olan güç yatırımını öyle bir yere yapmalıdır
ki, o bölgedeki halk hizmetleri satın alabilme potansiyeline
sahip olmalıdır. Eğer yatırım, satın alma gücü zayıf olan bölgelere yapılırsa umulan kâr sağlanamaz ve işletme bir süre
sonra kapatılmak durumunda kalır. Yani, küreselleşme yolu
ile gelen sermayenin uzun süreli olmasının güvencesi yoktur.
Ülkede ekonomik sıkıntıların ortaya çıkması, insanların alım
güçlerinin azalması da söz konusu kuruluşların kapanmasına
ve sermayenin uzaklaşmasına neden olabilir. Eğer bir toplum
küreselleşme yolu ile gelecek sermayeye bağımlı hale gelmiş
ise bu durumdan çok daha fazla etkilenir, hatta sağlık hizmetleri durma noktasına bile gelebilir. O nedenle, küreselleşmeyi
bir politika haline getirmiş ülkelerin dikkatli davranmaları,
sağlık hizmetlerini yabancı güçlerce kontrol edilecek kadar
bu güçlere teslim etmemesi için gereken önlemleri alması ge-

139

HALK SAĞLIĞI Kuramlar ve Uygulamalar

rekir. Bu tehlike pahalı hastane işletmeleri için olduğu kadar,
ilaç ve tıbbi araç-gerecin üretimi ve ithali için de geçerlidir.
Nitekim 1978 ve 2018 yıllarında yayınlanan Temel Sağlık
Hizmetleri Bildirgeleri (Alma-Ata ve Astana Bildirgeleri) her
ülkenin sağlık hizmetleri, ilaç ve aşı üretiminde kendi kendine yeter durumda olmasını öngörmektedir.
Talebin artmasındaki etmenlerden birisi de iletişim teknolojilerinin verdiği sınırsız olanaklardır. Bu sayede kişiler
sağlık ile ilgili elde ettikleri bilgiler ışığında hizmetleri daha
fazla kullanmak isteyebilirler. Kişilerin iletişim kanalları kullanmaları elbette olumlu bakılması gereken bir durumdur.
Ama talebi arttırmayı amaçlayan kuruluşlar da bu teknolojiyi
kullanarak “müşteri” çekmeye çalışacakları için kişilerin bu
olanakları bilinçli kullanmaları beklenir. Bu konuda devlete
düşen görev toplumdaki bu bilinci sağlayıcı önlemleri almak
olmalıdır.
İletişim teknolojilerinin gelişmesi uzaklık ve zaman
kavramlarını da değiştirmiştir. Örneğin, Boston’daki bir
hastanede çalışan uzman ile İstanbul’daki bir hastanede
çalışan bir hekim ya da ameliyat ekibi iletişim teknolojisini
kullanarak işbirliği yapabilir; çok uzaklardaki bir tıp fakültesinde verilen dersler ya da tıbbi girişimler dünyanın diğer
ucundaki öğrenciler ve hekimler tarafından izlenebilir. Belki
de küreselleşmenin en önemli olumlu yönlerinden birisi, iletişim teknolojileri konusundaki işbirliği sayesinde bilgi toplama ve analiz konularında sağladığı kolaylıklardır.
Küreselleşme sonucu sayıları artan özel sağlık kuruluşlarının o ülkedeki sağlık insan gücünü ve diğer kaynaklarını
kendisine çekerek ülke içindeki kaynak dağılımı dengesini
bir ölçüde bozacağı da söylenebilir. Bu durum da sağlıkta
eşitlik ilkesine zarar veren bir husustur.
Küreselleşmenin sonucu ortaya çıkan ekonomik ve sosyal durumdan kaynaklanan borçlanma, işten çıkartılma, gıda,
barınma gibi temel gereksinmelerini karşılayamama endişesi
kişilerde ruhsal sorunlara ve kronik strese yol açabilmektedir.
Bu durumların yaygın olduğu toplumlarda, ekonomik nedenlere bağlı göçler, şiddet ve toplumsal huzursuzluklar ortaya

çıkmaktadır. Küreselleşmenin yoğun olduğu topluluklarda
insanlar sağlık ile ilgili olanlar dahil yaşamları ile ilgili beklentilerini, davranışlarını, bütçelerini, aile düzenlerini özgürce kendi dünya görüşlerine göre değil küreselleşmenin ortaya koyduğu koşullara göre planlamak zorunda kalırlar. Öte
yandan, müşteri ve rekabet odaklı hizmet anlayışının kişilerin
davranış ve algılamalarını değiştirdiğini ve hizmeti alan kişilerin himettin kalitesine ve hasta memnuniyetine önem vermeye başladığını gözden uzak tutmamak gerekir.
Küreselleşme kâr ve zenginleşme odaklı olduğu için sıklıkla çevrenin bozulması pahasına işler yürütülür ve bunun
sonucunda doğal kaynakların dengeleri bozulur; su, hava,
toprak ve denizlerde biyolojik çeşitlilik azalabilir; sonuçta
insan sağlığı ciddi biçimde olumsuz olarak etkilenebilir.
Küreselleşme, şirketlerin tekelleşmesi yolunu da açmaktadır. Güçlü ve büyük şirketler daha küçük şirketleri ya iflasa
sürüklemekte ya da o şirketleri satın alarak bünyelerine katmaktadır. Böyle olunca, daha da büyüyen şirketler ekonomi
ve sosyal yaşam üzerindeki etkilerini daha da arttırmaktadır.
Sağlıkla ilgili alanlarda bu duruma ilaç ve aşı üreten firmalar,
fast-food (ayakta beslenme) şirketleri, genetiği değiştirilmiş
gıda tahumlarını üreten firmalar örnek olarak verilebilir. Söz
gelimi, dünyada aşı üreten 4-5 firmanın her biri tek başlarına bütün ülkelerin aşı gereksinmelerini karşılayabilecek
durumdadır. Böyle olunca gelişmekte olan ülkeler böylesine
güçlü şirketlerle rekabeti göze alamamakta ve aşı üretimine
girişmemekten kaçınmaktadırlar.
Küreselleşme sonucunda tekelleşen ve birkaç büyük
devletin kontrolü altına giren ürünler siyasal çekişmelerde
birer koz olarak kullanışabilmekte ve “ambargo” uygulamaları için söz konusu olabilmektedir. Kuşkusuz, ilaç, aşı, tıbbi
cihaz gibi ürünlerin birer ambargo konusu yapılması kabul
edilemez, ama ne yazık ki böyle bir tehlikenin olmadığından
söz edilemez.
Ülkemiz açısından ele alındığında küreselleşmeyi
bir fırsata dönüştürüp ülkemizin yararına kullanabilmek
mümkündür. Bu fırsatları gerektiği gibi değerlendirmek
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ancak bilgiye ve yüksek teknolojiye dayanarak mümkün
olabilir. Ülkemizdeki yüksek nitelikli sağlık personeli, sağlık
alt yapısının birçok batı ülkesinden daha iyi duruma erişmiş olması, kaplıca varlığımız, sermayenin yükselmesi gibi
güçlü yanlarımız ülkemizin küreselleşmede alıcı değil verici
ülke olmasını sağlayabilir. Bunun en çarpıcı örneği “sağlık
turizmi” yoluyla yabancı ülkelerden gelecek hastaları çekerek gelir sağlamaktır. Bu konuda olumlu gelişmeler olmakla
birlikte henüz özlenen düzeye gelmş olduğumuz söylenemez.
Günümüzde ülkemiz yöneticilerine bütün sağlık çalışanlarına
düşen sorumluluk, küreselleşmenin olumlu ve olumsuz sonuçlerının farkında olarak davranmak ve toplumumuzu küreselleşmenin olumsuzluklarından mümkün olduğunda sakınması için çaba göstermektir.
ÖNÜMÜZDEKİ ON YIL İÇİN ACİL SAĞLIK
SORUNLARI
Kaynak: https://www.who.int/news-room/
Dünya Sağlık Örgütü uzmanları 13 Ocak 2020 tarihinde
gelecekteki on yılda sağlık hizmetleri açısından hangi sorunların öncelikli olarak ele alınması gerektiği konusundaki çalışmalarını 13 başlık altında açıkladılar.

1. İKLİM
DEĞİŞİKLİĞİ
TARTIŞMALARI
SÜRERKEN SAĞLIĞI GELİŞTİRMEK (Elevating halth in
the climate debate): Küresel ısınma (iklim krizi) bir halk sağlığı sorunudur. Dünyada her yıl 7 milyon kişi hava kirliliği
nedeniyle ölmektedir. İklim değişikliği aşırı hava olaylarına
neden olmakta, yetersiz beslenmeyi şiddetlendirmekte, sıtma
gibi bulaşıcı hastalıkların yayılmasını körüklemekte, koroner
hastalıklar, inme, akciğer kanseri, KOAH gibi hastalıkları tetiklemektedir. Bütün sektörler (kamu ve özel) elbirliği içinde
iklim değişikliğinin kötü sonuçlarını engellemeye çalışmalıdırlar.
2. ÇATIŞMA VE KRİZ ORTAMINDA SAĞLIK
HİZMETLERİ (Delivering health in conflict and crisis):
2018 yılında görülen hastalık salgınlarının çoğu uzun süren
çatışmaların yaşandığı ülkelerde görüldü. Ayrıca sağlık çalışanlarını rahatsız edici olaylar da bu ülkelerde ortaya çıktı.

2019 yılında çatışmaların en yoğun olduğu 11 ülkede 978
olay oldu ve 193 sağlık çalışanı yaşamını yitirdi; on milyonlarca insan kendi evlerini terk ederek başka yerlere göç
etmeye zorlandılar, aylarca, hatta yıllarca sağlık hizmetlerinden mahrum kaldılar. Bu olumsuzlukların acilen politik
olarak düzeltilmesi ve sağlık çalışanlarının güvenliğinin sağlanması gerekir.
3. SAĞLIK HİZMETLERİNİ DAHA ADİL VERMEK (Making health care fairer): Giderek büyüyen ve kalıcı
hale gelen sosyal ve ekonomik sorunlar insanların sağlıklarını etkilemekte ve gruplar arasında farlılıkları arttırmaktadır.
Zengin ve yoksul ülkeler arasında beklenen yaşam sürelerinde 18 yıl fark vardır. Bu farklılık ülkelerin içindeki bölgeler
ve kentler açısından da gözlenmektedir. Gelişmekte olan ülkelerde kanser, KOAH, diyabet gibi bulaşıcı olmayan hastalıklar artmakta ve bu yoksul ülkelerin insan kaynaklarını
yurt dışına yönelmektedir. Bu sorunlarla mücadele amacıyla
DSÖ ana ve çocuk sağlığı, beslenme, toplumsal cinsiyet ayrımcılığı, ruh sağlığı, sağlıklı su sağlanması ve sanitasyon
konularında çaba göstermekte ve söz konusu ülkeleri, kendi
kaynaklarının en az yüzde 1 kadarını temel sağlık hizmetleri
için harcamaya teşvik etmektedir.
4. İLAÇLARA ULAŞIMI ARTTIRMAK (Expanding
Access to medicines): Dünya nüfusunun yaklaşık üçte biri
ilaçlara, aşılara, teşhis olanaklarına ve diğer temel sağlık
gereçlerine erişememektedir. Bu sorun kişilerin sağlığını ve
yaşamlarını tehdit etmektedir. Gelişmekte olan ülkelerin bu
konudaki kapasitelerinin arttırılması ve ilaç ve sağlık araç ve
gereç standartlarının yükseltilmesi gerekir.
5. BULAŞICI HASTALIKLARI DURDURMAK
(Stoping infectious diseases): Tüberküloz, viral hepatit, sıtma, cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve tropikal hastalıklar
2020 yılında tahminen 4 milyon kişinin ölmesine yol açacaktır. Bu arada, 2019 yılında çoğu çocuk olan 140.000 kişi
kızamık nedeniyle yaşamını yitirdi. Kızamık sorunu henüz
sona ermedi, devam ediyor. Çocuk felci eradikasyonun eşiğine çok yaklaşmışken 2014 yılından buyana 156 vahşi polivirüs vakası görüldü. Kuşkusuz bu sorunun temel nedeni söz
konusu ülkelerdeki sağlık sistemlerinde görülen zayıflıklardır. O nedenle, bu ülkelerdeki sistemlerin güçlendirilmesi ve
özellikle bağışıklık hizmetlerinin geliştirilmesi gerekir.
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6. SALGINLARA HAZIRLIKLI OLMA (Preparing for epidemics): Dünyada salgınlar, doğal afetler ve
diğer acil durumların önlenmesi için harcanan paradan çok
daha fazlası bu durumların sonucunda ortaya çıkan sağlık
sorunlarının tedavileri için harcanmaktadır. Her an birçok
insanın bağışık olmadığı bir virüs– büyük olasılıkla bir tür
grip – pandemisi görülebilir. Sorun, bir başka pandeminin
oluşmasından çok, ne zaman görülebileceği, ne kadar hızlı
yayılacağı ve kaç milyon kişinin tehdit altında olacağıdır.
Nitekim iklim değişikliği nedeniyle sivrisineklerin yeni
bölgelere yayılması sonucunda dank humması, sıtma, zika
virüsü ve sarıhumma gibi vektörlerle bulaşan hastalıklar
artış eğilimindedir. Bu hastalıklara karşı hazırlıklı olmak için
söz konusu hastalıkların görülme sıklıklarının izlenmesi,
bu konuda araştırmalar yapılması ve sağlık hizmetlerinin
altyapısının güçlendirilmesi gerekir.
7. İNSANLARI ZARARLI MADDELERDEN
KORUMAK (Protecting people from dangerous products):
Günümüzde dünyada görülen hastalıkların üçte birinden,
güvensiz gıda tüketimi ve sağlıksız diyet uygulamaları sorumludur. Açlık ve güvensiz gıda tüketimleri artık bir savaş
silahı gibi milyonlarca insanı yok ediyor. İnsanlar şekerli yiyecek ve içecekleri, doymuş yağları ve tuzu aşırı miktarlarda
tükettikçe obezite ve diyete bağlı hastalıkların da dünya genelinde artacağı kuşkusuzdur. Diğer yandan, tütün ürünlerinin kullanımı bazı ülkelerde azalmakla birlikte birçok ülkede
artmaktadır. Tütüne bağlı risklere bir de e-sigara kullanımı
eklenmiştir. Bu sorunlarla baş edebilmek için politikalar
geliştirmek gerekir. Bu çabalara gıda maddelerini üreten ve
satan özel sektör kuruluşlarının da dahil edilmeleri kaçınılmazdır.
8. SAĞLIĞIMIZI KOLLAYAN KİŞİLERE YATIRIM YAPMA (Investing in the people who defend our health): Uzun süredir sağlık çalışanların eğitimleri ve özlük
hakları için yeterli kaynakların ayrılmaması dünya genelinde sağlık insangücü yetersizliklerine yol açmıştır. Bu durum sağlık ve sosyal yardım hizmetlerinin sürdürülmesinde sorunlara neden olmaktadır. 2030 yılına kadar dünyada,
özellikle yoksul ülkelerde 18 milyon dolayında yeni sağlık
çalışanına ihtiyaç olacağı tahmin edilmektedir. Bunların 9
milyon kadarını hemşire ve ebeler oluşturmaktadır. Bu soru-

na işaret etmek ve ülkeleri söz konusu personelin eğitimleri
konusunda teşvik edebilmek için DSÖ 2020 yılını “ebe ve
hemşire yılı” olarak ilan etmiştir.
9. ERGENLER İÇİN GÜVENLİK (Keeping adolescents safe): Her yıl 10-19 yaşları arasındaki bir milyondan
fazla adölesan ölmektedir. Bu gruptaki ölüm nedenlerinin
ilk sıralarını trafik kazaları, HIV, intiharlar, alt solunum yolu
enfeksiyonları ve kişiler arası şiddet almaktadır. Alkol, tütün
ve uyuşturucu madde kullanımı, fiziksel aktivite yetersizliği, sağlıksız cinsel yaşam ve daha önce kötü muamelelere
maruz kalmış olma gibi faktörler bu sorunların altında yatan
nedenlerdir. Bu amaçla DSÖ 2020 yılında “ergenlerin gelişmesine yardımcı olmak” (helping adolescents thrive) adı
altında sağlık çalışanlarına ve eğitimcilere yönelik bir proje
başlatmıştır.
10. TOPLUMUN GÜVENİNİ KAZANMAK (Earning
public trust): Hastaların sağlık hizmetlerine güvenmesi sağlık çalışanlarının önerilerini uygulamalarını yakından etkiler. Günümüzde sosyal medyada yanlış bilgilerin hızla ve
kontrolsüz biçimde yayılması kişilerin sağlık hizmetlerine
olan güvenini sarsıyor. Nitekim korunulabilir hastalıklardan
ölümlerin artmasındaki önemli faktörlerden birisi de sosyal
medyada yer alan aşı karşıtlığıdır. Bu durumun önlenmesi
temel sağlık hizmetlerin güçlendirilmesi, kişilerin bu hizmetlere kolay ulaşımlarının sağlanması ve sağlık okuryazarlığının arttırılması ile mümkün olabilir.
11. YENİ TEKNOLOJİLERDEN YARARLANMAK
(Harnessing new technologies): Yeni teknolojiler birçok
hastalığın korunması, teşhisi ve tedavisi konularında devrim
niteliğinde imkânlar sunuyor. Genetik alanındaki gelişmeler,
sentetik biyoloji teknolojileri ve yapay zekâ gibi dijital teknolojiler birçok soruna çare olmakla birlikte başedilmesi gereken yeni soruları da beraberinde getirmektedir. Yeni teknolojiler daha ayrıntılı bilgilere sahip olmadan kullanılırlarsa
yarar yerine zararlı da olabilir. O nedenle, yeni teknolojilerin
kullanılmaları hakkında kuralların belirlenmesi ve uygulanmalarının yakından izlenmesi gerekir.
12. BİZİ KORUYAN İLAÇLARI KORUMAK (Protecting the medicines that protect us): Hastalık etkenlerinin
antibiyotiklere karşı direnç geliştirmeleri antibiyotik öncesi
dönemlere dönme konusunda bir tehdittir. Böyle olunca, en
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basit ve rutin ameliyatlar bile tehlikeli oluyor. İlaçlara karşı
direnç sorununun temelinde özellikle antibiyotiklerin reçetesiz ve gelişigüzel kullanımı, kişilerin ilaçlara erişebilmesindeki güçlükler, temiz su, sanitasyon, hijyen ve bulaşıcı hastalıklardan korunma uygulamalarındaki sorunlar yatıyor. Bu
sorunun çözümü için özellikle tarım, hayvancılık ve çevre
alanındaki sektörlerle işbirliği içinde olunması yanında yeni
antibiyotiklerin geliştirilmesi de bir yol olabilir.
13. SAĞLIK HİZMETLERİNİN TEMİZ TUTULMASI (Keeping health care clean): Dünyadaki her dört sağlık
kuruluşundan birinde su yoktur. Oysa su, sağlık hizmetleri
için vazgeçilemez bir şeydir. Suyun olmaması sanitasyon ve
hijyen konusundaki yetersizliklere ve dolayısıyla hastalarda
ve sağlık çalışanlarında enfeksiyonların artışına yol açabilir.
DSÖ suyun yetersiz olduğu 35 ülkede sağlık kuruluşlarında
temizliğin sağlanması için destek programları yürütmektedir.
Kaynaklar

Tarcan E. Küresellesmenın Saglık Üzerıne Etkılerı ve Sağlık
Isletmelerının Küresellesme Surecı, Yönetim, Yil 12, Sayi 39, Mayis
- 2001,5.29-43
Yıldız H. Turan M. Küreselleşme ve Sağlık, Uludağ Üniversitesi
Tıp Fakültesi Dergisi, 36 (1) 39-41, 2010
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BÖLÜM - 4

SAĞLIK İNSANGÜCÜ ve
PLANLAMASI
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Sağlık İnsangücü
Beyinler yetiştirmek tuğla yerleştirmenin önündedir.
Dr. Refik Saydam

Yönetim ve İnsan
Sağlık insangücü (health manpower) terimi yerine günümüzde “sağlık insan kaynakları” terimini tercih eden yazarlar
vardır. Bunun başlıca nedeni, İngilizcedeki “manpower” deyişidir. Bu terimdeki “man” (erkek) sözcüğünün kullanılması kadınları dışladığı gerekçesiyle İngilizcede “health human
resouses” (sağlık insan kaynakları) terimi kullanılır olmuştur.
Oysa Türkçe ifadede böyle bir sorun yoktur ve “insangücü”
terimi her iki cinsiyeti de kapsadığı için “sağlık insangücü”
terimini kullanmanın daha uygun olacağı söylenebilir.
Öte yandan, “insan kaynakları” teriminin kullanılmasında
bir doğruluk payının olduğu da bilinmelidir. Çünkü insangücü sağlık hizmetlerinin üç temel kaynağından birisidir. Diğerleri araç-gereç ve paradır. Bu üç kaynak İngilizce olarak
“3M” olarak (Man; Material; Money) bilinir. Verimli bir sağlık hizmeti sunabilmek için uygun fiziksel mekânlara, yeterli
araç ve gerece ihtiyaç olmakla birlikte bu hizmetlerin sunumunda temel unsur insandır.
Sağlık insangücü tanımında tam bir görüş birliği olduğu
söylenemez. DSÖ bu tanımın her ülkenin kendi koşullarına
ve sağlık sistemine göre olması gerektiğini belirtmektedir.
Ama geleneksel olarak sağlık insangücü, “kamu ya da özel
kesimde, tam ya da yarı zamanlı olarak, ücretli ya da gönüllü
olarak koruyucu, tedavi edici ya da rehabilite edici sağlık hizmeti sunan ya da araştırmalar yapan ve bu kişilerin eğitimini
yapan personelin tamamı” olarak tanımlanır. Çalışmayanlar
ya da yurt dışına göç etmiş olanlar o ülkedeki sağlık insangücüne dahil edilmezler. Bu tanımlamadaki “sağlık hizmeti”
deyişinin aslında “tıbbi hizmetler” olarak anlaşılması gerektiği açıktır. Yani, geleneksel olarak sağlık insangücü terimi,
tıbbi hizmetleri sunan personel ile sınırlı anlaşılmaktadır. Bunun karşısındaki görüş, bu sınırlamanın dışında kalan birçok
meslek grubunun da (veteriner, tarım uzmanı, sosyal hizmetler uzmanı, ilaç endüstrisinde çalışanlar vb.) sağlık hizmeti

ile doğrudan ya da dolaylı olarak ilişkili olduğu ve bunların
da sağlık insangücü kapsamında sayılması gerektiğidir. Bu
yaklaşım “halk sağlığı kavramı” ve “tek sağlık” kavramları
açıklanırken ele alınmıştı.

Ekip Kavramı
Sağlık hizmetlerinin bir ekip işi olduğu yadsınamaz bir
gerçektir. Ekip şöyle tanımlanır: “Bilgileri, becerileri, yetkileri ve sorumlulukları yönünden birbirlerini tamamlayarak
aynı amaç için bir arada çalışan değişik meslek üyeleri.”
Hiçbir meslek sağlık hizmetlerinin sunumunda tek başına yeterli olamaz. Ancak, değişik bilgilere ve becerilere sahip
meslek üyeleri bir araya geldiklerinde birbirlerinin eksiklerini giderirler ve hizmet için gereken bütün parçalar tamamlanmış olur. Bu meslek üyelerinin yetkilerinin ve sorumluluklarının da tanımlanması ile ekibin üyeleri ve çalışma düzeni
kurulmuş olur. Örneğin, bir hastane servisinde hekimin bilgisi, hemşirenin becerisi, eczacının yetkisi, fizyoterapistin,
sekreterin ve diğerlerinin sorumlukları bir araya geldiğinde
hizmetin bütün parçaları tamamlanmış olur. Bu kişilerden birisinin bulunmaması ya da görevini iyi yapmaması hizmetin
niteliğinin düşmesine, aksamasına ya da durmasına yol açabilir. O nedenle, ekipteki bütün üyeler önemidir ve her biri
görevini iyi yapmalıdır. Başarılı bir ameliyat geçiren hasta
serviste hemşirelik bakımının iyi olmayışı nedeniyle yaşamını yitirebilir; yanlış ilacı veren eczacı hastaya zarar verebilir;
laboratuvar analizini yanlış yapan teknisyen teşhiste hekimi
yanıltabilir; hastaların adlarını karıştıran sekreter içinden çıkılamayacak sorunlara yol açabilir.
Görüldüğü gibi ekip üyelerinin uyum içinde ve titiz biçimde çalışmaları önemlidir. Bu uyumu sağlayacak olan kişi
ekip başıdır. Ekipten söz edilen her yerde bir de ekip başından (yönetici) söz etmek gerekir. Ekip başı ekibin türüne göre
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değişir. Kırsal bölgede aşılama çalışması yapan bir ekipte
hemşirenin ekip başı olabilmesine karşılık, bir cerrahi müdahaledeki ekip başı cerrahtır.
Bir Anı
1968 yılında Hacettepe Üniversitesinde intern hekim olarak
çalıştığım dönemde bir açık kalp ameliyatına başlamadan
önce cerrah Prof. Dr. Yüksel Bozer, elinde bisturi tutarken
“Operasyona başlıyorum. Her şey tamam mı?” diye sordu.
Salondakilerden birisi kalp-akciğer pompasını kullanacak
teknisyenin (perfüzyonist) henüz gelmediğini belirtince,
operasyon ertelendi, hasta uyandırılıp servisine gönderildi.
Çünkü o teknisyen olmazsa ve o aygıt çalışmazsa söz konusu
ameliyat yapılamazdı. Meğer ameliyat ekibinin en vazgeçilemez üyesi o teknisyenmiş.

Sağlık İnsangücü Sınıflandırması

5. Aynı işi gördüğü halde farklı ülkelerde meslekler farklı
adlarla bilinmektedir; Avustralya’da tıp fakültesini bitirenler
“doktor – Dr.” unvanını kullanamazlar, tıpta lisans derecesi
anlamına gelen “bachelor of science” (lisans mezunu) unvanını kullanırlar.
6. Hangi meslek üyesinin sağlık insangücü olarak kabul
edilmesi gerektiği konusunda tartışmalar vardır. Buna örnek
olarak veterinerler, biyoistatistik uzmanları, sosyal hizmet
uzmanları belirtilebilir.
7. Birçok ülkede ebenine, sınıkçı, iğneci gibi geleneksel hekimler (halk hekimleri / mutatabbipler) yasa dışı olarak
kabul edilirken bazı ülkeler bu kişileri eğitip yetkilendirerek
sağlık hizmetlerinin içine çekmeye çalışmaktadır.
Bu sorunlar olmakla birlikte sağlık insangücü değişik biçimlerde sınıflandırılmıştır.

Sanıldığının aksine, sağlık alanında çalışan meslek gruplarını sınıflandırmanın güçlükleri vardır. Bunun nedenleri
şöyle sıralanabilir:

I. Eğitimlerine göre sınıflandırma: Bu sınıflamanın eksikliği çalışanların yaptıkları işi yansıtmamasıdır. Her ülke
kendisine uygun meslekleri bu sınıflamaya yerleştirebilir.

1. Sağlık alanında çalışan meslek türleri çok fazladır ve
bu çeşitlilik gelişen tıp ve teknoloji nedeniyle giderek artmaktadır; Sağlık mesleklerinin 400 dolayında olduğu tahmin
edilmektedir. Bu sayıya ilaç ve araç-gerek endüstrisinde çalışanlar ve sağlık hizmetlerine dolaylı katkıları olanlar dahil
değildir.
2. Adlandırmaları birbirine benzese de aynı meslek gruplarının değişik ülkelerdeki görevleri ve sorumlulukları farklıdır; Örneğin, birçok ülkedeki hemşirelerden farklı olarak
Kuzey Amerika ülkelerinin bazı yörelerinde hemşireler hasta
muayene edebilirler.
3. Adlandırmaları birbirine benzese de aynı meslek gruplarının eğitim süreleri ve eğitim müfredatı ülkeler arasında
farklılık gösterir. Örneğin, eski Sovyet ülkelerinde erişkin ve
çocuk hekimleri ayrı okullarda ve beşer yıl eğitim görürler.
4. Birçok ülkede kendine özgü ve diğer ülkelerin hiçbirinde bulunmayan meslekler vardır; Rusya’daki felçherler,
İran’daki behyarlar, Çin’deki köylü hekimler, Türkiye’deki
sıtma sürveyans memurları, trahom ilaçlayıcıları bunlara örnektir.

A. Sağlıkla ilgili bir alanda temel eğitim görenler

148

1.Yükseköğretim görenler
Hekim,
Diş hekimi,
Eczacı,
Hemşire,
Diyetisyen,
Fizyoterapist
Veteriner
Pratisyen hemşire (ABD, Kanada)
Stomatolojist (Rusya)
Hijyenist (Rusya)
Vb
2.Orta öğretim görenler
Hemşire yardımcısı,
Ebe yardımcısı,
Laboratuvar teknisyeni,
Çevre sağlığı teknisyeni,
Röntgen teknisyeni,
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B.

Felçher (Rusya)
Hekim yardımcısı (Afrika)
Diş hemşiresi (Malezya)
Vb.
3. Örgün eğitim görmeyenler
Sıtma sürveyans memuru,
Mikroskopist,
Trahom ilaçlayıcısı,
Çıplak ayaklı doktor (Köylü hekim)(Çin)
Behyar (İran)
Vb
Sağlık dışı alanlarda temel eğitim görenler
1. Yükseköğretim görenler
Sağlık fizikçisi,
Çevre mühendisi,
Biyoistatistik uzmanı,
Sosyal hizmet uzmanı,
Vb
2. Orta öğretim görenler ya da örgün eğitim
görmeyenler
Eczacı kalfası,
Fenni gözlükçü,
Vb

unsur bir arada değerlendirildiğinde sağlık iş gücü altı grupta
incelenebilir (Tablo 1).
Sağlık sektöründe çalışanlar üç gruba ayrılmaktadır.
Bu gruplardan birincisi sağlık alanında eğitim alan, sağlıkla
ilgili bir meslekte istihdam edilen ve sağlık sektöründe çalışanlardır. Bu gruba örnek olarak hastanelerde çalışan hekimler, hemşireler verilebilir. İkinci grubu sağlık alanında
eğitim alan, sağlık sektöründe çalışan ancak sağlıkla ilgili bir
meslekte istihdam edilmeyenler oluşturmaktadır. Bu grupta
il sağlık müdürleri gibi yönetim kademesinde çalışanlar yer
almaktadır. Sağlık sektöründe çalışanlar arasında son grubu
sağlık dışı alanda eğitim alan ya da örgün eğitim almayan
oluşturmaktadır (sağlık kuruluşlarında çalışan ekonomistler,
memurlar).
Sağlık sektörü dışında çalışanları da bu kapsamda üç
grupta incelemek mümkündür. Bu gruplardan birincisini sağlık alanında eğitim alan, sağlıkla ilgili bir meslekte istihdam
edilen ancak sağlık sektörünün dışında çalışanlar oluşturmaktadır. Bu gruba örnek olarak işyeri hemşireleri verilebilir. İkinci grubu sağlık alanında eğitim alan ancak sağlıkla
ilgili bir meslekte istihdam edilmeyenler oluşturmaktadır.
Bu grupta sağlıkla ilgili eğitim almış üniversite öğretim
elemanları yer almaktadır. Ayrıca işsiz sağlık personeli de bu
grupta yer almaktadır. Sağlık dışı alanda eğitim alan ya da
örgün eğitim almayan ve sağlık iş gücü dışında yer alan bütün
çalışanlar üçüncü grubu oluşturmaktadırlar.

Tablo 1: Sağlık İnsangücü Tanım Çerçevesi

Öğrenim düzeyi, meslek ve
çalışma yeri
Sağlık alanında eğitim alan,
sağlıkla ilgili bir meslekte
istihdam edilen
Sağlık alanında eğitim alan,
sağlıkla ilgili bir meslekte
istihdam edilmeyen
Sağlık dışı alanda eğitim alan
ya da örgün eğitim almayan

Sağlık
sektöründe
çalışan

Sektör
Sağlık sektörü
dışında çalışan
ya da çalışmayan

A1

B

A1

B

A2

C

Aktif sağlık insangücü sağlık hizmetlerinde çalışanların
tümünü kapsamaktadır. Aktif sağlık insangücü sağlıkla ilgili
bir meslek eğitimi alanlar (A1) ile sağlık dışı bir alanda eğitim alan ya da hiçbir örgün eğitimi olmayanlar (A2) olarak
iki gruba ayrılmaktadır. İnaktif sağlık insangücü ise sağlık
alanında eğitim alan ancak sağlık dışı bir sektörde çalışanlar,
şu anda işsiz olanlar ya da çalışmayanları içermektedir.

II. İş gücü dinamiklerini anlamak açısından eğitim,
çalışma durumu ve sektör göz önüne alınmalıdır. Bu üç

“A1” ve “B” kategorilerinin toplamı, bir ülke ya da bölgedeki eğitimli sağlık iş gücünü gösterirken (aktif ve inaktif),
sağlık sektöründe çalışan toplam iş gücü “A1” ve “A2” kategorilerinin toplamıdır. “A” ve “B” kategorilerinin toplamı ise
mevcut potansiyel iş gücünü vermektedir.
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

III. DSÖ sınıflandırması: DSÖ yayınlarında yer alan sağlık insangücü sınıflandırması, bir sınıflandırma olmaktan çok
bir liste görünümündedir. Bu liste bile, sağlık insangücünün
sınıflandırılmasının güçlüğünü ifade eder. DSÖ listesi şöyledir:
1. Hekim
2. Yardımcı hekim
3. Çok görevli sağlık yardımcıları
4. Diş hekimleri
5. Dişçi
6. Diş hekimi yardımcıları
7. Eczacı
8. Eczacı yardımcısı
9. Veteriner
10. Hayvan sağlığı yardımcısı
11. Ebe
12. Yardımcı ebe
13. Yardımcı ebe-hemşire
14. Hemşire
15. Yardımcı hemşire
16. Ebe ve hemşire yardımcısı
17. Fizyoterapici
18. Laboratuvar teknisyeni
19. Laboratuvar teknisyeni yardımcısı
20. Tıp fizikçisi
21.Tıp radyoloji teknisyeni
22. Tıp radyoloji teknisyen yardımcısı
23. Sağlık mühendisi
24. Çevre sağlığı teknisyeni
25. Çevre sağlığı teknisyen yardımcısı
26. Diğer sağlık personeli
27. Diğer teknik personel
28. Diğer yardımcı personel
29. Geleneksel hekimlik uygulayıcıları

İlaçla ilgili personel
Laboratuvar personeli
Çevre ve halk sağlığı çalışanları
Geleneksel sağlık çalışanları / Halk hekimleri
Diğer sağlık hizmeti çalışanları
Sağlık yönetimi ve destek elemanları

V.Birleşmiş Milletler İstatistik Bürosu sağlık alanında
çalışan meslekleri kodlayarak ayrıntılı bir sınıflama yapmıştır. Çok ayrıntılı ve uzun olan bu listedeki grup başlıkları şöyledir (ISCO-08):
Tablo 2: Uluslararası Standart Meslek Sınıflamasına (Isco08) Göre Sağlıkla İlgili Meslek Unvanları Ve Kodları
(www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/isco08/index.
htm).
KOD ALT

22
221

222

IV. Uluslararası İşçi Örgütü’nün (ILO) sınıflandırması:
ILO sağlıkla ilgili meslekleri yaptıkları işlere göre 9 gruba
ayırmaktadır:
1. Hekimler
2. Hemşirelik ve ebelik personeli
3. Diş sağlığı personeli
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223

MESLEK UNVANI

TÜRKİYE’DEN
BAZI ÖRNEK
KOD
MESLEKLER
SAĞLIK MESLEKLERI (HEALTH PROFESSIONALS)
Hekimler (Medical doctors)
2211 Genel Pratisyen (Generalist
Pratisyen hekim
medical practitioners)
2212 Uzman hekim (Specialist
Genel cerrahi
medical practitioners)
uzmanı
Hemşirelik ve ebelik meslekleri (Nursing and midwifery
professionals)
2221 Hemşirelik meslekleri (NurHemşire, Halk
sing professionals)
sağlığı hemşiresi,
İş yeri hemşiresi,
Sağlık memuru
2222 Ebelik meslekleri (Midwifery Ebe
professionals)
2230 Geleneksel ve tamamlayıcı
Akupunktur uztıp meslekleri (Traditional
manı
and complementary medicine
professionals)
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224

2240

226
2261
2262
2263

2264
2265

2266

2267

32
321

Paramedikal uygulayıcılar
(Paramedical practitioners)
Diğer sağlık meslekleri (Other
health professionals)
Diş hekimleri (Dentists)
Eczacılar (Pharmacists)
Çevre, iş sağlığı ve hijyen
uzmanları (Environmental
and occupational health and
hygiene professionals)
Fizyoterapistler (Physiotherapists)
Diyetisyenler ve beslenme
uzmanları (Dieticians and
nutritionists)
İşitme ve konuşma terapistleri
(Audiologists and speech
therapists)

Paramedik

3213

3214

322

Fizyoterapist
3221

Diyetisyen, Spor
beslenme uzmanı

3222

Odyolog, İşitme
ve konuşma terapistleri, Odyometrist
Optometrist

323

Optometristler ve Optalmik
optisyenler (Optometrists and
ophthalmic opticians)
2269 Başka yerde sınıflandırılmaPodiatrist, Çocuk
mış sağlık meslekleri (Health gelişim uzmanı
professionals n.e.c.)
SAĞLIKLA İLGİLİ YARDIMCI MESLEKLER
(HEALTH ASSOCIATE PROFESSIONALS)
Tıp ve eczacılık teknisyenleri
(Medical and pharmaceutical
technicians)
3211 Tıbbi görüntüleme ve tedavi
Elektrokardiyogedici cihazlar teknisyenleri
rafi (EKG) tek(Medical imaging and theranisyeni, Röntgen/
peutic equipment technicians) Radyoloji teknisyeni, Elektro ensefalografi (EEG)
teknisyeni
3212 Tıbbi laboratuvar ve patoloji Patoloji teknisyelaboratuvarı teknisyenleri
ni, Laboratuvar
(Medical and pathology labo- teknisyeni
ratory technicians)

3230

325

3251

3252

3253
3254
3255

3256
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Eczacı teknisyenleri ve yardımcıları (Pharmaceutical
technicians and assistants)
Tıp ve diş protez ve ilgili
teknisyenler (Medical and
dental prosthetic and related
technicians)
Hemşirelik ve ebelik ile ilgili
yardımcı meslekler (Nursing
and midwifery associate professionals)
Hemşirelikle ilgili yardımcı
meslekler (Nursing associate
professionals)
Ebelik ile ilgili yardımcı meslekler (Midwifery associate
professionals)*
Geleneksel ve tamamlayıcı
tıpla ile ilgili yardımcı meslekler (Traditional and complementary medicine associate
professionals)**
Diğer sağlıkla ilgili meslekler
(Other health associate professionals)
Dişçilikte hastabaşı yardımcıları ve terapistler (Dental
assistants and therapists)
Tıbbi kayıt ve sağlık bilgisi
teknisyenleri (Medical records
and health information technicians)
Toplum sağlığı çalışanları
(Community health workers)
Fenni gözlükçüler (Dispensing opticians)
Fizyoterapi teknisyenleri ve
yardımcıları (Physiotherapy
technicians and assistants)
Hekim yardımcıları (Medical
assistants)

Eczane teknikeri,
Eczacı kalfası
Diş protez teknisyeni

Hemşire yardımcısı
Yardımcı ebe

-

-

-

-

Sağlık eğitimcisi
Fenni gözlükçü
Hidroterapist,
Masör
Ameliyathane
teknikeri
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3257

53
532

-

Çevre ve iş sağlığı
Çevre sağlığı
kontrolörleri ve yardımcıları
teknisyeni
(Environmental and occupational health inspectors and
associates)
3258 Ambulans çalışanları (Ambu- Acil tıp teknisyelance workers)
ni, Paramedik
3259 Başka yerde sınıflandırılmaAnestezi teknismış sağlıkla ilgili meslekler
yeni
(Health associate professionals n.e.c)
KIŞIYE ÖZEL BAKIM ÇALIŞANLARI
(PERSONAL CARE WORKERS)
Sağlık hizmetlerinde kişisel
bakım çalışanları (Personal
care workers in health services)
5321 Sağlık bakımı yardımcısı
Hastabakıcı
(Health care assistants)
5322 Evde bakım çalışanı (HoEv hastabakıcısı
me-based personal care workers)
5329 Başka yerde sınıflandırılHastane hizmetmamış sağlık hizmetlerinde
lisi, Sterilizasyon
kişisel bakım çalışanları (Per- görevlisi, Eczane
sonal care workers in health
elemanı
services n.e.c)
SAĞLIK ILE ILIŞKILI EK GRUPLAR (ADDITIONAL HEALTH-RELATED UNIT GROUPS)
1342 Sağlık hizmetleri yöneticileri Hastane müdürü,
(Health service managers)
Sağlık müdürü
1343 Yaşlı bakım hizmetleri yöHuzurevi müdürü
neticileri (Aged care service
managers)
2634 Psikologlar (Psychologists)
Klinik psikolog
2635 Sosyal hizmet ve danışmanlık Sosyal hizmet
meslekleri ( Social work and uzmanı, Evlilik
counselling professionals)
danışmanı, Sosyal
güvenlik uzmanı,
Sosyal çalışmacı

3344

Tıbbi sekreterler (Medical
secretaries)

Tıbbi sekreter,
Tıbbi dokümantasyon ve büro
hizmetleri
* Ülkemizde yasal olarak çalışmaları yasak olan “Geleneksel ebe”
bazı ülkelerde sağlık personeli olarak kabul edilmekte ve sınıflamada “Ebelik ile ilgili yardımcı meslekler” grubunda yer almaktadır
** Ülkemizde yasal olarak çalışmaları yasak olan “Kırık çıkıkçı”
bazı ülkelerde sağlık personeli olarak kabul edilmekte ve sınıflamada “Geleneksel ve tamamlayıcı tıpla ile ilgili yardımcı meslekler”
grubunda yer almaktadır.

Türkiye İçin Sağlık İnsangücü Sınıflandırması
Sağlık meslekleri ülkelere özgüdür. Örneğin, bir ülkede
hekim ya da hemşire olarak tanımlanan meslek, bir başka
ülkede farklı olarak tanımlanabilir. Bir ülkede var olan bir
meslek grubu, bir başka ülkede bulunmayabilir. Dolayısıyla
her ülke kendi sağlık sistemine göre farklı bir sınıflama kullanabilmektedir. Türkiye’de de bazı sınıflamalar zaman zaman
kullanılmıştır. Ancak hem ülkemizdeki sağlık insangücünü
tam anlamı ile sınıflandıran hem de uluslararası karşılaştırmalara olanak sağlayan bir sınıflandırma yoktur. Bu kapsamda Prof. Dr. Zafer Öztek ve Prof. Dr. Sarp Üner tarafından
önerilen “Türkiye İçin Sağlık İnsangücü Sınıflandırması”
burada açıklanacaktır.
Önerilen sınıflamada sağlık insangücü beş hizmet alanı,
18 alt grupta ve alt grupların üç farklı personel türünde
incelenmektedir. Bu sınıflandırmada sağlık insangücü 40
farklı başlıkta yer almaktadır (Tablo 3).
Sağlık insangücü sınıflandırmasındaki beş hizmet alanı
ve alt grupları aşağıdadır;
A. Doğrudan Sağlık Hizmeti Verenler:
Doğrudan sağlık hizmeti verenler başlığı altında bireysel ve toplumsal sağlık hizmeti verenler; tanı, laboratuvar ve
destek hizmetlerinde çalışanlar ile destekleyici ve geleneksel
tıp alanında çalışanlar yer almaktadır. Ayrıca doğrudan sağlık
hizmeti verdiği halde yukarıda yer alan gruplarda yer almayanlar da “diğer” başlığı altında gruplanmıştır.
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B. Dolaylı Sağlık Hizmeti Verenler:

E. Araştırma, üretim ve destek işlerinde çalışanlar:

Çevrenin iyileştirilmesi, gıda üretimi ve denetimi ile sosyal hizmet alanında çalışanlar dolaylı sağlık hizmeti verenler
grubunda yer almaktadır. Bu grupta da dolaylı sağlık hizmeti
verdiği halde yukarıda yer alan gruplarda yer almayanlar “diğer” başlığı altında gruplanmıştır.
C. Sağlık Hizmetleri Yönetimi İşlerinde Çalışanlar:
Sağlık hizmetleri yönetimi işlerinde çalışanlar yönetim
ve finans ve hukuk olarak iki grupta incelenmektedir.
D. Sağlık Personeli Eğitimi İşlerinde Çalışanlar:
Sağlık personeli eğitiminde yer alan personel ise eğitim
verdikleri kuruma göre ortaöğrenim ve yükseköğrenim düzeyi şeklinde iki gruba ayrılmıştır.

Bu grupta ise ilaç, aşı, tıbbi cihaz ve malzeme üretenlerle, bunların sağlayıcıları ve bilimsel ve teknik araştırma
yapanlar yer almaktadır.
Sağlık insangücü sınıflandırmasındaki alt gruplarda yer
alan insangücü kendi içerisinde “profesyonel personel”, “teknik personel“ ve “yardımcı personel” biçiminde üç gruba ayrılmıştır.
Önerilen sınıflandırmada 41’i “profesyonel personel”
grubunda, 51’i “teknik personel“ grubunda ve 33’ü “yardımcı
personel” grubunda olmak üzere 125 sağlık meslek grubu yer
almaktadır. Kuşkusuz, ülkedeki gelişmeler paralelinde yeni
meslekler ortaya çıkmakta ya da bazı mesleklerin eğitimlerine son verilmektedir. Bu gelişmelere göre aşağıda sunulan
tabloya eklemelerin ya da çıkartmaların yapılması gerekir.

ANADOLU HEKİMLİĞİN BEŞİĞİDİR
İlk hekimin Mısırlı İnotep olduğu bilinir. Ancak, Mezopotamya, Mısır, Hitit gibi ilk uygarlıklarda hekimlik büyü ve
dinsel törenlerden ileriye geçememiştir. Hastalıklara diğer uygarlıklardan daha farklı yaklaşan Hindistan’da ilk hastane
örneklerine rastlıyoruz. Bununla birlikte tıbbın bilimsel döneminin M.Ö. 700 yıllarında Anadolu’da başladığı kabul edilir.
Bu yıllarda Antik Yunan’da Datça yarımadasında tarihteki ilk tıp okulu olan Knidos açılmıştır. M.Ö. 5. yüzyılda Hipokrates
tıbbı felsefeden ayırarak bilimsel bir eğitim veren Kos Tıp Okulunu kurmuştur. Bilindiği gibi Kos adası (İstanköy) Bodrum Yarımadasının 4 km. açığında ve uzun süre Türklerin yönetiminde olan bir adadır. Antik Roma’nın en önemli hekimi
ve deneysel fizyolojinin kurucusu ve ilk spor hekimi olan Galen M.S. 129 yılında Bergama’da (Pergamon) doğmuş, ilk
hekimlik eğitimini bu kentteki Asklepion’da almış, Roma’ya göç etmeden önce çalışmalarını İzmir’de (Smirni) yapmıştır.
İlk farmakopeyi (De Materia Medica) yazan ünlü hekim Dioscorides (M.S. 40-90) Anadolu’da Klikya bölgesinde bugün
Adana yakınlarındaki Anazarva’da yaşamıştır. Orta Çağda Avrupa’da hekimlik bilimsellikten uzak bir dönemi yaşarken
Anadolu’da darüşşifalar (hastaneler) ve tıp okulları açılmaktaydı. Bunların en bilineni 1206 yılında Kayseri’de açılan
Gevher Nesibe Tıp Medresesi ve Darüşşifasıdır. Bu kurum hem tıp okulu hem de hastaneyi aynı bina içinde barındıran
dünyadaki ilk örnektir.
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Tablo 3: Türkiye İçin Sağlık İnsangücü Sınıflandırması
(Prof. Dr. Zafer Öztek ve Prof. Dr. Sarp Üner tarafından hazırlanmıştır)
HİZMET ALANI
a. Profesyonel
A
Doğrudan Sağlık Hizmeti Verenler

PERSONEL
A-1

b. Teknik
A-1a

Bireysel sağlık hizme- Pratisyen hekim
ti verenler
Aile hekimi
Klinik uzmanı hekim
Diş hekimi
Uzman diş hekimi

A-2

A-2a

Toplumsal sağlık hiz- Halk sağlığı uzmanı
meti verenler
İşyeri hekimi
Toplum sağlığı merkezi hekimi
Belediye hekimi
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c. Yardımcı
A-1b
Hemşire
Ebe
Aile sağlığı elemanı
Anestezi teknisyeni
Acil tıp teknisyeni
Fizyoterapist
Diyetisyen
Paramedik
Podiatrist (Podolog)
Klinik psikolog
Dil -Konuşma terapisti
Solunum terapisti
Diş teknisyeni
Ağız ve diş teknikeri
Diyaliz teknikeri
Ameliyathane teknikeri
Fizik tedavi teknisyeni
Ortopedi teknisyeni
Çocuk gelişimi uzmanı
Optometrist
İş ve uğraşı terapisti
(Ergoterapist)
İş ve uğraşı teknikeri
(Ergoterapi teknikeri)
A-2b

A-1c
Hemşire yardımcısı
Ebe yardımcısı
Hastabakıcı
Sağlık bakım teknisyeni
Masör
Ambülans sürücüsü
Evde bakım elemanı
Diş klinik yardımcısı
Optisyen
Tıbbi cihaz operatörü

A-2c

Sağlık memuru
Sağlık savaş memuru
Halk sağlığı hemşiresi
Çevre sağlığı
teknisyeni
Tıbbi teknolog
Okul hemşiresi
İşyeri hemşiresi
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A-3
Tanı ve laboratuvar
hizmeti verenler

A-3a

A-3b

A-3c

Radyodiyasnostik uzmanı
Mikrobiyoloji uzmanı
Viroloji uzmanı
Biyokimya uzmanı
Patoloji uzmanı
Sitoloji uzmanı
Adli tıp uzmanı
Halk sağlığı laboratuvarı uzmanları

Laboratuvar teknisyeni
Tıbbi laboratuvar ve
patoloji teknikeri
Röntgen teknisyeni
Tıbbi görüntüleme
teknikeri
Mamografi teknikeri
Radyoterapi teknikeri
Odyolog
Odyometri teknikeri
Patolojik anatomi teknisyeni
Sitoloji teknisyeni
Perfüzyon pompa teknisyeni (Perfüzyonist)
Sağlık fizikçisi
Adli tıp teknisyeni
EEG teknisyeni
EKG teknisyeni
Elektronörofizyoloji
teknikeri
A-4b

A-4c

A-4
Destek hizmeti verenler
A-5
Destekleyici ve geleneksel tıp alanında
çalışanlar
A-6

A-4a
Eczacı

Eczane teknikeri
A-5a

A-5b

Eczacı kalfası
Sağlık kuruluşu yardımcı elemanı
A-5c

Akapunktur uzmanı
A-6a

Diğerleri

A-6b

A-6c

Spor beslenme uzmanı Kaplıca yöneticileri
Aile danışmanı
Fenni gözlükçü
Sağlık kütüphane memuru
Hastane gönüllüsü
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B

B-1

Dolaylı Sağlık Hizmeti Çevrenin
Verenler
iyileştirilmesi
alanında çalışanlar
B-2
Gıda üretimi ve denetimi alanında çalışanlar
B-3

C
Sağlık Hizmetleri
Yönetim İşlerinde Çalışanlar

B-1a

B-1b

B-1c

Çevre mühendisi

İş müfettişi
Belediye zabıtaları

Belediye temizlik elemanları

B-2a
Veteriner
Gıda mühendisi
Ziraat mühendisi
B-3a

B-2b
Veteriner sağlık memuru

B-2c
Belediye zabıtası

B-3b

B-3c

Sosyal hizmet alanın- Sosyal hizmet uzmanı
da çalışanlar
Sosyal çalışmacı
B-4
B-4a

Huzurevi yöneticileri
B-4b

B-4c

Diğer

Öğretmenler
Kreş ve yuva öğretmenleri
Özel eğitim öğretmeni

Kreş ve yuva bakım
görevlisi
Din görevlileri
Arama- kurtarma elemanı
Sivil savunma elemanı
Güzellik elemanı
Epilasyon elemanı
Manikürcü
Pedikürcü
C-1c

C-1

C-1a

C-1b

Yönetimle ilgili işleri Sağlık Bakanlığı yöne- Sağlık istatistikçisi
yapanlar
ticileri
Tıbbi sekreter
İl sağlık müdürlüğü
yöneticileri
Toplum Sağlığı Merkezi Sorumlusu
Sağlık kuruluşlarının
başhekim ve sorumlu
hekimleri
Hastane müdürü
C-22
C-2a
C-2b

Hastane arşiv memuru

Finans ve hukuk işleri Sağlık hukukçusu
Sağlık ekonomisti
yapanlar
Sağlık sigortası uzmanları

Sağlık sigortası elemanları
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D

D-1

Sağlık Personeli Eğitimi İşlerinde Çalışanlar

D-1b

D-1c

Sağlık meslek liseleri
öğretmenleri
D-2a

D-2b

D-2c

Yükseköğrenim düzeyi
E-1

Üniversite öğretim üye
ve görevlileri
E-1a

E-1b

E-1c

İlaç ve aşı üretimi
yapanlar

Eczacı
Kimya mühendisi
Biyolog
Virolog
E-2a

Ortaöğrenim düzeyi
D-2

E
Araştırma, üretim ve
destek işlerinde çalışanlar

E-2

D-1a

Tıbbi cihaz ve malze- Biyomedikal mühenme üretenler
disler
E-3

E-3a

Kimyager

E-2b
Ortez- protez teknisyeni
Diş protez teknisyeni
E-3b

İlaç ve tıbbi malzeme Ecza deposu yönetisağlayıcıları
cileri
E-4

F

Bilimsel ve teknik
araştırma yapanlar

Biyomedikal mühendisler
F-a

Bu sınıflandırmada daha ayrıntılı bir gruplama hemen
her meslek grubu için mümkündür. Örneğin klinik uzman
hekimler alanlarına göre çok daha ayrıntılı açıklanabilir. Ancak bu tür bir ayrıntılandırmanın sınıflamayı çok karmaşık
bir hale getireceği düşünüldüğünden daha fazla dallanmaya
gidilmemiştir.

E-2c
Tıbbi cihaz üreticileri
E-3c
İlaç mümessilleri
İlaç ve tıbbi malzeme
pazarlamacıları

E-4a

Potansiyel işgücü (Sağlıkla ilgili bir meslek
Profesyonel
eğitimi gören, fakat başka bir sektörde çalışanlar ve emeklilik ya da diğer nedenlerle çalışmayanlar)

İlaç üreticileri
Serum çiftliği elemanı

Teknik

E-4b

E-4c

F-b

F-c
Yardımcı

Sınıflandırmanın son bölümünde ise sağlıkla ilgili bir
meslek eğitimi gören, fakat başka bir sektörde çalışanlar ile
emeklilik ya da diğer nedenlerle halen çalışmayanlar potansiyel işgücü olarak tanımlanmıştır. Her ne kadar, bu grupta
olanlar o ülkenin sağlık insangücü olarak sayılmasa da, insangücü planlaması için gerekli verilerden birisi de potansiyel insangücünün bilinmesidir.
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Sağlık İnsangücü Göstergeleri
Bir ülkedeki sağlık insangücünün yeterli olup olmadığını gösteren ölçütler (göstergeler) insangücü planlamasına
ışık tutar, ülkedeki durumun gelişmesini izlemeye ve ülkeler
arasında karşılaştırmalar yapabilmemize yardımcı olur. Bu
göstergeler şunlardır:

a. 10.000 kişi başına sağlık personeli: Bu hesaplamada
incelenmekte olan personelin (örneğin, hekim) sayısı toplam
nüfusa bölünüp 10.000 ile çarpılır.
b. Personel başına düşen nüfus: Bu gösterge bir personele düşen nüfusu gösterir. Hekim, diş hekimi gibi personel
için toplam nüfus temel alınarak hesaplanır, ancak, ebe, pediatrist gibi personel için hizmet verilen nüfus (15-49 yaş kadın
nüfus; 0-14 çocuk nüfusu gibi) temel alınır.
c. Personel başına düşen diğer personel: Bu gösterge
özellikle birbirine çok yakın çalışma içindeki personel için
kullanılır. Örneğin, hekim başına düşen hemşire sayısı; eczacı başına düşen kalfa sayısı.
d. İnsangücünün dağılımı: Bu göstergede sağlık insangünün mesleklere, uzmanlık dallarına, bölgelere, çalıştığı kurumlara ve cinsiyetlerine göre dağılımları incelenir. Özellikle
eşitsizliklerin değerlendirilmesinde kullanılan göstergelerdir.

Türkiye’de 1975 yılında yapılan bir kohort çalışmasında
hemşire ve ebelerin mezun olduktan sonraki 12. Yılda aynı yıl
mezun olmuşların yarınsın meslekten ayrıldığı, sonraki yıllarda bir kısmının mesleğe geri döndüğü, 20. Yıldan sonra ise
emekliliklerin arttığı saptanmıştır. (Kaynak: Taylor CE, Health Manpower Planning in Turkey, Johns Hopkins Un. 1968)

Sağlık İnsangücü Politikaları

e. 100.000 nüfus için yeni mezun olan meslek mensu-

bu: İnsangücüne yeni katılımları gösterir. Özellikle insangücü planlamasında ve ileriye dönük sayısal projeksiyonların
hesaplanmasında kullanılır.

f. Mesleği terk hızı: Sağlık insangücü planlamasında
mesleğe yeni katılanların bilinmesi gibi belli bir süre içinde
mesleği terk edenlerin de bilinmesi gerekir. Bunun hesabında
pay mesleği terk eden ya da ölen meslek üyesi sayısı, payda
ise aynı sürede aktif olarak çalışan meslek üyesi sayısı bulunur.

Meslek, bilgi ve becerinin satılmasıdır.
Prof. Dr. Hüsnü Göksel
Aydın, düşüncesini satmayan kişidir.
Prof. Dr. Ali Demirsoy

Genel Yaklaşımlar
Daha önceki bölümlerde de değinildiği gibi, sağlık politikalarının belirlenmesinde iki temel yaklaşım vardır:
1. Sağlığın bir insan hakkı olduğu ve toplumsal bir görev
ve sorumluluk anlayışıyla bir kamu hizmeti olarak ele alınması gerektiği;
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2. Sağlığın bireysel bir konu olduğu ve bütün diğer kişisel gereksinmeler gibi ele alınarak piyasanın arz-talep koşulları çerçevesinde sunulması gerektiği.
Hükümetler bu iki yaklaşımdan birisine karar verdikten
sonra sağlık hizmetlerinin örgütlenmesi, finansmanı ve insangücü politikalarına karar verilebilir. Çünkü bu alt politikalar
temel politikaya bağımlıdır. Birinci seçeneği benimseyen
ülkelerde sağlık personeli kamu kurumları tarafından yetiştirilip istihdam edilir; ikinci seçeneği benimseyen ülkelerde
ise ağırlıklı olarak personel eğitiminde ve istihdamında özel
kuruluşlar söz sahibidir.

ler aynı kalmakla birlikte, değişen küresel ve ulusal koşullara
paralel olarak politika değişiklikleri olmuştur.
Türkiye’de sağlık insangücü politikaları ile ilgili temel
yasa 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanundur. 1928 yılında çıkartılan bu yasanın bazı
maddeleri birçok kez değiştirilmiş olmakla birlikte günümüzdeki ihtiyaçları tam olarak karşılamamaktadır. Sağlık mesleklerinin eğitimleri, sorumlulukları, istihdamları gibi hususlar
hala bu kanuna dayandırılarak yapılmaktadır.

Cumhuriyet öncesinde, sağlık personeli hem nicelik hem
de nitelik olarak çok yetersizdi. Sağlık hizmetleri genel olarak muayenehanelerde yürütülmekteydi ve harcamalar ağırlıklı olarak cepten ödeme şeklindeki yapılıyordu. Kaldı ki, bu
hizmetler birkaç belli başlı kentlerin dışında hiç yok denecek
kadar zayıftı. Böyle olunca, ister istemez halk, sağlık hizmeti
gereksinmesini ebe-nine, iğneci, sınıkçı, çıkıkçı, dişçi, yatırcı, üfürükçü gibi “mutatabbipler” (yetkisiz halk hekimleri)
aracılığı ile görüyordu.

Bu yasada ve başka yasalarda yer almış bir anlayışı
vurgulamak gerekir. Cumhuriyetin kurulduğu yıllarda yükseköğretim görmüş hekim, diş hekimi ve eczacılara “sağlık
personeli”, daha düşük eğitimle mezun olmuş hemşire, ebe,
sağlık memuru gibi elemanlara “yardımcı sağlık personeli”
denilirdi. Yani, bu anlayışa göre sağlık hizmetlerini yürüten
asıl meslekler ve onlara yardım eden ikinci derecede başka
meslekler vardır. Bu yaklaşım diğer ülkelerde de vardı ve
yardımcı sağlık personeline karşılık olarak bu ülkelerde “paramedical personel” (tıbbın dışında, tıpla ilgili, tıbbın çevresindeki personel) denilirdi. Bu anlayışın yanlışlığı görülmüş
ve günümüzde bu anlayıştan uzaklaşılmıştır. Çünkü yardımcı
olarak nitelendirilen meslek üyeleri aslında sağlık hizmeti
ekibi içinde kendi mesleklerini uygulamaktadırlar. Dünya
Sağlık Örgütü de bu görüşten hareketle bundan böyle “paramedical personel” yerine daha iyi bir terim bulununcaya
kadar “allied health personel” (sağlıkla ilişkili personel) denilmesini önermektedir. Ülkemizde ise, tıbbi hizmetler sunan
personeli hekim ve hekimdışı personel olarak tanımlama eğilimi vardır. Aslında bu gruplamanın da uygun olduğu söylenemez.

1920’li yılların başında 554 hekim, 69 eczacı, 4 hemşire,
560 sağlık memuru ve 136 ebe vardı. Cumhuriyetin kurulması ile sağlık hizmetleri bir devlet görevi olarak kabul edilmiş
ve sağlık insangücü politikaları da buna göre ele alınmıştır.
Personel sayısının arttırılması, niteliklerinin yükseltilmesi,
hekimdışı sağlık personelinin yetiştirilmesi, kamuda ve özellikle koruyucu sağlık hizmetlerinin verildiği birimlerde çalışmalarının özendirilmesi o dönemdeki insangücü politikasının
temelini oluşturmuştur. Daha sonraki yıllarda, bu temel ilke-

Yukarıda açıklanan yanlışlığa benzer bir yaklaşım da
“tam meslek”, “yarım meslek” ayırımıdır. Tam meslek, mesleğini tek başına ve kimsenin yardımını almaksızın yapabilen
meslek demektir. Örneğin, bir hekim muayenehanesine başvuran hastayı tek başına muayene eder, hastalığının tanısını
koyar ve tedavisini programlar. Oysa bir hemşire genel anlamda hekimin yap dediğini yapan bir meslek üyesidir ve o
nedenle yarım meslek sayılır. Bu anlayış, tümüyle yanlıştır,
onur kırıcıdır, gerçeklere aykırıdır.

Bu iki görüşten yalnızca birisini uygulayan ülke sayısı
yok denecek kadar azdır. Birinci seçeneği benimseyen ülkeler
için eski Sovyetler Birliği Cumhuriyetleri örnek verilebilir.
Ancak, 1991 yılındaki bağımsızlık sonrasında bu ülkelerde
de durum değişmiş ve karma bir anlayışa geçilmiştir. Günümüzde Küba ve Kuzey Kore dışında bütün ülkelerde sağlık
sektörü bu iki yaklaşımın karması biçimindeki bir anlayışla
planlanmıştır.
Türkiye’de de karma bir sağlık insangücü
politikası izlenmektedir.
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SAĞLIK ORDUSU
Toplumun yaşam hakkının savunulması yalnızca silahlı
kuvvetlerin ya da kolluk güçlerinin görevi değildir. 2020 yılında COVID-19 pandemisi ile mücadele sırasında toplumu
koruyan, düşmanla savaşan asıl ordunun sağlık ordusu olduğu görüldü; hatta pandemi mücadelesi sırasında bir meslek
hastalığı olarak hastalanan ve yaşamını yitiren sağlıkçıların
savaş sırasında yaşamını yitiren askerler gibi “şehit” olarak
kabul edilmesi gündeme geldi; sağlık çalışanlarına “beyaz
üniformalı askerler” denildi. Sağlıkçıların da düşmanla (virüsle) göğüs göğüse savaştığı anlaşıldı.

Hekim
İki yarım doktor bir tam doktor etmez.
Prof. Dr. Alaeddin Akçasu
Tıp eğitimi konusunda uluslararası kuruluşlardan birisi
Dünya Tıp Eğitimi Birliği (World Federation for Medical
Education) 1988 yılında Edinburgh’ta tıp eğitimi konulu bir
konferans düzenledi. Bu konferans sonucunda yayımlanan
“Edinburgh Bildirisi” tıp eğitiminin amacını “bütün insanların sağlık düzeylerini yükseltecek hekimler yetiştirmek” olarak tanımladı. Bildiride yer alan temel ilkeler şunlardı:

1. Eğitim için uygun ortam sağlanmalıdır,

Sağlık insangücü politikaları eğitim, planlama, istihdam
ve ücretlendirme başlıkları altında incelenebilir.

2. Müfredat ulusal gereksinmelere uygun olmalıdır,

Eğitim Politikaları

3. Koruyucu hekimliğe öncelik verilmelidir,

Sağlık insangücünün sınıflandırılması konusunda belirtilen karmaşa sağlık personelinin eğitimleri konusu için de
geçerlidir. Dünyada hemen hiçbir sağlık meslek grubunun
eğitimi standart değildir. Her ülke kendi koşullarına uygun
personel yetiştirmek amacıyla kendi eğitim modellerini geliştirmiştir. Ülkelere özgü bu eğitim politikaları hekimlik mesleği dahil hemen her meslek için geçerlidir.
Sağlık insangücü eğitiminde dünyada yaygın olan temel yaklaşım hekim eğitimine önem ve öncelik verilmesidir.
Yoksul ve eğitim olanakları sınırlı ülkelerde bile sağlık politikasının hekim eğitimine ve hekim odaklı sağlık hizmetlerinin
örgütlenmesine dayandığı görülmektedir. Bu yanlışlığa dikkat çeken Temel Sağlık Hizmetleri Bildirgesinde, ülkelerin
bu yanlıştan vazgeçmeleri ve hekimdışı sağlık personelinin
sağlık sistemi içinde daha ağırlıklı olarak kullanılması önerilmektedir. Buna karşın, hekim merkezli sağlık sistemlerinin
bütün ülkelerdeki temel yaklaşım olmaya devam ettiği bir
gerçektir.
Türleri yüzlerle ifade edilen sağlık meslekleri içinde öne
çıkan başlıca mesleklerinin dünyadaki ve ülkemizdeki eğitimleri özetle şöyledir:

4. Tıp eğitimi yaşam boyu olmalıdır,
5. Eğitim yeterliliğe dayalı olmalıdır,
6. Eğiticiler de eğitilmelidir,
7. Bilim ve klinik uygulamaları entegre edilmelidir,
8. Tıp öğrencilerinin seçiminde entelektüel durumları
yanı sıra başka faktörler de göz önüne alınmalıdır,
9. Tıp eğitimi ile sağlık hizmetleri arasında eşgüdüm
sağlanmalıdır,
10. Pratisyen ve uzman hekim sayıları dengelenmelidir,
11. Tıp eğitimi multidisipliner olmalıdır.
1993 yılında yine Edinburgh’ta toplanan Dünya Tıp Eğitimi Zirvesinde tıp eğitiminin ülkenin sağlık sistemine uygun
değilse ve ulusal gereksinimleri karşılamıyorsa başarılı sayılamayacağı belirtilmiştir. Bu toplantıda vurgulanan önemli
bir ilke de, tıp eğitiminin üçüncü basamak hastanelerde yapılmasından kurtarılması gerektiğidir.
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Beş yıldızlı hekim

Hekim tanımları ve eğitim süreleri

Dünya Sağlık Örgütü, “21. Yüzyılda Herkese Sağlık” hedeflerini dikkate alarak, geleceğin hekimlerinin beş özelliğe
sahip olmaları gerektiğini önermektedir. “Beş yıldızlı hekim”
olarak 1990 yılında tanımlanan bu kavrama göre bir hekim şu
niteliklerle yetiştirilmelidir:

1. BAKIM VEREN HEKİM (care provider): Hastayı
ve aileyi bütüncül bir yaklaşımla ele alıp, yüksek nitelikli,
kapsamlı, sürekli bakım veren hekim;
2. KARAR VEREN HEKİM (decision maker): Hangi

yöntemin ve teknolojinin maliyet ve etik açıdan uygun olacağına karar veren hekim;

3. İYİ İLETİŞİMCİ (communicator): Bireylerin sağlıklarını korumaları ve geliştirmeleri için eğitim veren ve onlarla iyi iletişim kurabilen hekim;
4. TOPLUM ÖNDERİ (community leader): Hizmet
verdiği toplumun güvenini kazanmış, onların gereksinimleri
için toplum adına girişim başlatabilen önder hekim;
5. YÖNETİCİ HEKİM (manager): Hizmet verdiği
toplumun ve hastaların gereksinimleri için kurumlarla ve
kişilerle uyumlu çalışabilen, sağlık verilerini uygun biçimde
kullanan yönetici hekim.
Beş yıldızlı hekim kavramının temel sağlık hizmetleri
kavramı ile örtüştüğü, toplum içinde, bir yandan hastalara
hizmet verirken diğer yandan koruyucu hekimliğe ve toplumun sağlığın geliştirilmesine önem veren, ekip çalışmasını
benimsemiş bir hekim tipini tanımladığı açıktır.
Tıp bir belirsizlikler bilimi ve olasılıklar sanatıdır. Eğer,
kişiler arasında büyük farklılıklar olmasaydı, tıp yalnızca
bir bilim olabilirdi, sanat değil.
William Osler

Hekimlik kavramı bazı ülkelerde farklılık gösterir. Söz
gelimi, eski Sovyetler Birliğinde hekim denildiğinde batı
dünyasından farklı olarak beş meslek grubu anlaşılırdı: a.
Çocuk hekimleri (pediatrist); b. Erişkin hekimleri (terapist);
Ağız hekimleri (stomatolojist); Eczacılar (farmasist); d. Hijyenistler. Bağımsızlık sonrasında bu anlayış değişmiş olmakla birlikte yeni bağımsız olan ülkelerin bazılarında devam
etmektedir.
Tıp eğitimi Türkiye dahil Avrupa’da, liseden sonra genellikle 6 yıl sürer. Amerika Birleşik Devletlerinde ise liseden
sonraki 4 yıllık kolej eğitimi üzerine 4 yıl tıp eğitimi alınır.
İntörnlük uygulamaları Almanya, Bulgaristan, Macaristan,
Türkiye gibi ülkelere tıp eğitiminin son yılı olarak uygulanırken, İngiltere, İrlanda, Finlandiya ve Polonya’da tıp eğitiminden sonra 1 yıl, Norveç’te 1,5 yıl, İtalya’da ise 6 ay eklenerek
yapılır. Hollanda’da 6 yıllık tıp eğitim süresinin içerisinde 1,5
yıl intörnlük uygulanır. Danimarka’da tıp eğitimi 6,5 yıldır,
buna 1,5 yıl intörnlük eklenir. İsveç’te tıp eğitimi 5,5 yıldır
ve buna yaklaşık 2 yıl intörnlük süresi eklenir. Fransa’da tıp
eğitimi 8 yıl sürer ve bunun 2 yılını intörnlük alır. ABD’nde
intörnlük eğitimi, uzmanlık eğitiminin ilk yılında yapılır.
Eski Sovyetler Birliği ülkelerdeki tıp okulları da batı
dünyasından farklı idi. Çocuk hekimi olmak isteyenler “pediatri” okuluna, erişkin hekimi olmak isteyenler ise “terapi”
okuluna giderleri. Her iki okulun da eğitim süreleri 5 yıl idi.
Beşinci yıla “internatura” adı verilirdi ve bu yıl süresince öğrenci belli bir branşta çalışırdı ve mezun olduğunda o dalın
uzmanı gibi algılanırdı. Örneğin, pediatri okulunun son yılında nöroloji bölümünde çalışan öğrenci mezun olduğunda
“pediatrik nörolog” olarak adlandırılırdı.
Sovyetler Birliğinin dağılmasından sonra bağımsızlığına
kavuşan ülkelerin çoğunda bu okullar birleştirilerek eğitim
süreleri 6 yıla çıkartıldı ve müfredatları da batı ülkelerindekilere benzer duruma yakın duruma getirildi. Bu değişim süreci
devam etmektedir.
Bazı ülkelerde (örneğin Avustralya) tıp fakültelerinden
mezun olanlar “tıp doktoru” unvanı kullanamazlar. Bu ülke-
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lerde tıp okulları “lisans” derecesi veren okullar olarak kabul
edilir ve mezunları da tıpkı diğer fakülte mezunları gibi “lisans” diploması alırlar ve Dr. unvanını kullanamazlar; onun
yerine BS (bachelor of science) unvanını kullanabilirler. Ancak, doktora (PhD) derecesi aldıktan sonra Dr. sıfatını kullanmaya hak kazanırlar.
Almanya’da da benzer bir uygulama vardır. Bu ülkede tıp
fakültesi mezunlarına “arzt” (hekim) denilir. Bu kişilerin Dr.
unvanını kullanmalarına ancak bir öğretim üyesi ile birlikte
bilimsel bir çalışma yapıp yayınlama sonrasında izin verilir.

HEKİM / DOKTOR

Dünyada 15 kadar ülkede hekimlere doktor denilmektedir. Latince “docere” öğretmek “doktor” öğretmen anlamına gelir. Hekimlere “doktor” denilmesi ilk olarak Avrupa’da
çıkmış ve zamanla Amerika’ya ve diğer Avrupa sömürgelerine yayılmıştır. Bunun nedeni Fransa’da tıp fakültelerinde
temel bilimler eğitiminin yapıldığı ilk iki yıla “doktora sınıfı”
denilmesi olabilir. Bir tıp öğrencisi fakülteyi bitirip hekim olmasa bile, doktora sınıfını tamamlamışsa, orta eğitimde fizik,
kimya, biyoloji gibi temel bilim dersleri öğretmeni olabilir.
Bu uygulama yakın dönemlere kadar ülkemizde de vardı.
(Not: (1) Babam Dr. Cemil Öztek, 1950’li yıllarda Giresun Sağlık Müdürü iken aynı zamanda Ticaret Lisesinde kimya öğretmenliği yapardı; (2) Sağlık alanındaki unvanların
nasıl kullanılacağı ile ilgili Dünya Sağlık Örgütü tarafından
2010 yılında Cenova’da alınan karar gereğince mezuniyet
sonrasında uzmanlık ya da doktora eğitimi yapmamış hekimlere “genel pratisyen - general practitioner” denilmesi
tavsiye edilmiştir.)

Tıp eğitiminin amaçları
Tıp fakültelerinin temel amacı birinci basamakta görev
yapabilecek bilgi ve becerilerle donatılmış hekimler yetiştirmek olmalıdır. Bu amaç hemen bütün ülkelerde böyle ifade
edilmekle birlikte, uygulamada tıp eğitim müfredatının bunun ötesine taşarak öğrencileri tıpta uzmanlığa hazırlamaya
yönelik olduğu görülmektedir. Bunu önlemek ve tıp eğitiminde bir ölçüye kadar standardizasyon sağlayabilmek için “çekirdek eğitim programı” (ÇEP) hazırlanır. ÇEP içinde mezun
olacak hekimlerin bilmeleri ve becerebilmeleri gereken şey-

ler bir liste olarak yer alır bu niteliklere sahip hekimler yetiştirmek için eğitim programında yer alması gereken konular
belirlenir. Her ülke kendi koşullarına uygun “ulusal çekirdek
eğitim programı” (ulusal ÇEP) hazırlayıp bütün tıp fakültelerinin buna uymalarını sağlamaya çalışmaktadır.
Bu çabalara karşın, tıp bilimindeki baş döndürücü gelişmeler ve teknolojik ilerlemeler tıp bilimini çok genişletmiş
ve bu nedenle hekimlerin bilmesi gereken konular çok artmıştır. Artık, 6 yıllık tıp eğitiminin kısa olduğundan söz edilir
olmuştur. Bu gelişmelere paralel olarak tıpta uzmanlık alanları parçalanmış, çeşitlenmiş ve derinleşmiştir. Bu durum,
hem hekimlerin fakülte sonrasındaki uzmanlaşma taleplerini
ve hem de toplumun hekimlerden uzmanlaşmış hizmet beklentilerini etkilemiştir. Günümüzde insanlar, örneğin, pediatrist ile yetinmemekte pediatrik kardiyolog, pediatrik nörolog,
yenidoğan uzmanı gibi yan dal uzmanlarını da talep eder olmuştur. Sonuç olarak tıp eğitiminin geldiği nokta, çok dallı
uzmanlık eğitimleridir. Bu durum, tıpta mezuniyet öncesi ve
sonrası eğitimleri etkilediği gibi, hekimlerin istihdamı konusunu da yakından etkilemektedir.
Bütün bu gelişmeler tıpta sürekli eğitimin önemini arttıran faktörlerdir. Günümüzde bilginin yarı ömrü giderek kısalmaktadır. Artık, tıp fakültesinden mezun olduktan sonraki
3 – 5 yıl içinde hekimlerin bilgilerinin yarısı ya değişmekte
ya da hekimler bildiklerinin yarısını unutmaktadırlar. Böyle
olunca, hekimlerin bilgilerini ve becerilerini sürekli olarak
güncellemeleri daha da önem kazanmaktadır. Sürekli eğitimleri teşvik amacıyla bazı ülkeler hekimlerin belirli aralıklarla
“board sınavı” denilen sınavlara girerek mesleklerini güncel
hekimlik düzeyine getirdiklerini kanıtlamalarını zorunlu kılmaktadır. Bazı ülkelerde ise, her yıl belli sayıda kongreye,
konferanslara, kurslara katılmak, bilimsel yayınları izlemek
ve yayın yapmak gibi koşulları uygulamaktadır.
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GÜVENİLEN MESLEKLER
https://www.statista.com/chart/19397/
2018 yılında 23 ülkede ve 19.587 kişiyi kapsayan bir çalışmada toplum tarafından en güvenilen meslek grubu % 60
ile bilim insanları olarak saptanmıştır. İkinci sırayı % 56 ile
hekimler almaktadır. Politikacıların % 9 ile son sırada yer
alması ilginç bir ayrıntıdır. Aynı araştırmada Birleşik Krallıkta hekimler % 67 ile ilk sırayı, bilim insanları ise % 62 ile
ikinci sırayı almıştır.

Türkiye’de tıp eğitimi politikaları
Türkiye’de 1806 yılında “tıphane” açılmıştı, ancak çağdaş anlamda tıp eğitiminin 14 Mart 1827 tarihinde II. Mahmut döneminde “Tıphane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire”nin açılmasıyla başladığı kabul edilir. Bu okul 1839 yılında
“Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane”, 1867 yılında ise “Mülki Tıbbiye” adını aldı; 1909 yılında ise batı eğitim modeline yakın
olan modern sayılabilecek İstanbul Tıp Fakültesi kuruldu.
Üniversite reformunun yapıldığı 1933 yılında Tıp Fakültesi
de reforme edildi, özellikle Almanya’dan kaçan bilim insanları ülkemize getirilerek eğitimin niteliğinin ciddi biçimde
gelişmesi sağlandı. İstanbul’daki tıp fakültesine ek olarak
1945 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1955 yılında ise Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi açıldı. Bu fakültelerde
klasik olarak tanımlanan eğitim modeli uygulanmaktaydı.
Klasik tıp eğitimi sisteminde bilgiler belli bir sıralama içinde
üst üste yığılarak verilir. Her disiplin diğerlerinden bağımsız
biçimde dersler verir.

Hacettepe Tıp Fakültesinin 1963 yılında Ankara’da açılması ile ülkemizde tıp eğitiminde önemli bir değişim yaşandı. Bu fakültede ilk kez “entegre” eğitim modeli uygulanmaya başlandı. Entegre tıp eğitimi sisteminde disiplinler arası
yatay ve dikey entegrasyon vardır; dersler anabilim disiplinlere göre değil konulara göre verilir. Böyle olunca, bütün
disiplinler bağımsız değil, birbirleri ile uyum içinde eğitimi
sürdürürler.
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi 1997 yılında eğitim programını değiştirerek “probleme dayalı ve öğrenci merkezli” eğitim modeline geçti. Bu modelde, öğrenciler dersler
öncesinde hazırlanarak ders sırasında küçük gruplarda rehber
öğrenim üyesi eşliğinde konuyu tartışırlar. Yani, bu modelde
öğretim üyesi didaktik dersler anlatmaz, öğrenciler kendileri
araştırarak konuyu öğrenir ve birbirlerine aktarırlar.
Dünyadaki gelişmelere paralel olarak ülkemizde 2001
yılında tıp eğitimi müfredatında standardizasyon konusu
gündeme geldi ve ulusal “tıp eğitimi çekirdek programı” hazırlandı. Buna göre bütün tıp fakültelerinde öğrencilere kazandırılacak bilgi ve beceriler listelendi ve bu niteliklerin nasıl ve ne kadar sürede aktarılabileceği standardize edildi. Öte
yandan, her tıp fakültesinin bu çekirdek programa ek olarak
bazı konuları ekleyebilecekti. Böylece, bütün tıp fakültelerinde en az “ulusal çekirdek eğitim programı” ve arzu eden
fakültelerde buna ek olarak “kurumsal eğitim programı” uygulaması aşamasına gelindi. (Bkz. Şekil 1).
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Şekil 1: Çekirdek ve Kurumsal Eğitim Programı

Kurumsal Eğitim
Programı

Ulusal
Çekirdek
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Programı
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14 MART BAYRAM MI?
Zafer Öztek
Hipokrat döneminden başlayarak, eski dönemlerde hekimler de, diğer birçok meslekte ve sanat dalında olduğu gibi usta-çırak yöntemi ile eğitilirlerdi. Tıpkı, bir demircinin yanında yetişen çıraklar gibi, genç hekim adayları da birer hekimin
yanında çıraklığa başlar, ustası “artık oldun, benim sana öğretecek bir şeyim kalmadı” dediğinde ustasından aldığı icazet ile
tek başlarına hekimlik yapmaya ehil olurlardı.
Selçuklularda olduğu gibi Osmanlılarda da hekimler usta çırak yöntemi ile “darüşifa” (maristan, şifahane) adı verilen
hastanelerde ve onların yanındaki medreselerde yetişirlerdi.
İstanbul’da tıp eğitimi kentin fethi ile başlar. Fatih’in hocası Molla Hüsrev ve Molla Zeyrek Ayasofya yakınlarındaki papaz odalarında tıp eğitimini başlattılar; bu eğitim daha sonra Fatih Külliyesindeki binalara taşınır. Buralara “okul” denilmesi
yanıltıcı olur. Buralarda ve hekimlerin muayenehanelerinde süren eğitimler sonunda verilen diplomalar kurum adına değil,
medresenin hocası ya da muayenehane hekiminin adına verilirdi.
Bu eğitim biçimi giderek gelişti ve değişti, tıbbın bilimsel yönü ağır basmaya başladı. Osmanlılarda bu değişikliğin ilk
adımları III. Selim dönemine rastlar. Bu dönemde hekimbaşı olan Mustafa Behçet Efendi bir tıphane kurulması için çaba sarf
etti; O dönemde “Nizam-ı Cedid” adındaki orduya ve donanmaya hekim yetiştirmek üzere 1805 yılında Tersane Tıbbiyesi kuruldu; hekim ve cerrahların eğitimleri birleştirildi; Anatomi eğitiminin tıbbiye içinde verilmesi kararlaştırıldı. Ancak, bu okul
1808 yılında meydana gelen Alemdar Vakası sırasında yok oldu. O tarihlerde Mustafa Behçet Efendi 21 yaşında idi. Onun
girişimleri ile yeni bir tıp okulu açılmasına çalışıldı, ama tutucu halk bunu engelledi. Sonraki Padişah II. Mahmut döneminde
de Mustafa Behçet hekimbaşı idi ve 53 yaşının verdiği olgunlukla Padişahı ikna etmeyi başardı.
Sultan II. Mahmut yenilikçi bir padişahtı. Birçok batılılaşma hareketinin öncülüğünü yaptı. Belki de yaptığı en önemli iş,
artık işlevini yitirmiş ve halkın başına bela olan yeniçeri ocağını 17 Haziran 1826 tarihinde ortadan kaldırıp “Asakir-i Mansure-i Muhammediye” adı altında yeni bir ordu kurmasıdır.
Bu ordu için gereken hekim ve cerrahların yetiştirilmesi için Mustafa Behçet Efendi II. Mahmut’a bir önerge (takrir) vererek tıp okulu kurulmasını önerdi. Bu önergesinde şöyle diyordu Mustafa Behçet Efendi : “… İstanbul’da bulunan Müslüman
tabiplerin çoğu eski tıp yöntemlerine göre çalışıyor ve yeni tıp yöntemlerini bilmiyorlar. Hâlbuki tabip unvanı olan kişilerin
eski ve yeni bilgilerle dolu olarak hastalarına bakmak, bilgi ve doğruluk çerçevesinde karar vermek zorunlulukları vardır. Yeni
yöntemleri öğrenip söz sahibi olabilmek için ne şartlarda olursa olsun, artık yabancı dil öğrenmeleri de gereklidir. İstanbul’da
bu koşullara uyulması şartıyla bir bağımsız tıp okulu kurulur, deneyimli öğretim üyeleri ile önceki ve şimdiki tıp bilgileri öğretilirse, Allah’ ın da yardımıyla birkaç yıl içerisinde Asakir-i Mansure-i Muhammediyye’de Müslüman olmayan hekimlerin
çalıştırılmasına gerek kalmayacak, Müslüman bilim adamları ve birçok uzman tabip ve cerrah yetişecektir. …”
Mustafa Behçet Efendinin önergesinde hangi derslerin okutulacağı, hangi hocanın ne kadar ücret alacağı gibi hususlar da
en ince ayrıntısına kadar açıklanmıştı.
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Padişah bu öneriyi olumlu karşılar ve 14 Mart 1827 Çarşamba (15 Şaban 1242) günü Osmanlı İmparatorluğunun batılı bir
eğitimi benimseyen ilk tıp okulu yeniçerilerden boşalan Şehzadebaşı’ndaki Acemi Oğlanlar Kışlasında açılır.
Okulun adı “Tıphane” dir. Okul müdürlüğüne Hekimbaşı Mustafa Behçet Efendi getirilir. İlk hocaları arasında Abdülhak
Molla, Müneccimbaşı Osman Saib Efendi, Tabip İstefanaki ve Boğos Efendiler bulunmaktadır. Dört yıllık eğitim veren Tıphanede dersler Fransızca verilmektedir. O nedenle dil bilmeyen öğrencilerin önce Fransızca öğrenmeleri gerekir. Tıp okulu
yanısıra cerrahlık eğitimini de içeren okul çeşitli yer değişikliklerinden sonra 1838 yılında bugünkü Galatasaray Lisesinin
bulunduğu yere taşınır ve adı da “Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i Şahane”olur.
Bu yeni okulun açılış töreninde II. Mahmut şunları söyler : “… Bizler bir taraftan bilgili hekimler yetiştirip orduda ve ülke
içinde gerekli görevlerde kullanılırken bir taraftan da tıp dilini Türkçeleştirmeye ve gerekli kitapları kendi dilimizde yazmaya
gayret etmeliyiz. Hekim olarak yabancı ülkelerden ne idüğü belirsiz bir kısım kişilerin yurda gelmesinden ve şuraya buraya
sokulmasından hoşnut ve razı değiliz…”
Aradan yıllar geçer; Osmanlı İmparatorluğu 1914 yılının Ağustos ayında I. Dünya Savaşına girer. Tıp öğrencileri tatildedir, fakat hemen hepsi seferberlik sırasında orduya alınır. Okulun hocalarının da önemli bir kısmı orduya katılıp savaşa
giderler. Gidenlerin çoğu geri dönemez. Öğrenci ve hoca yokluğu nedeniyle okul 1916 yılında eğitime bir yıl ara vermek
zorunda kalır.
Savaş sonrasında, 1919 yılında İstanbul işgal altındadır. Sokağa çıkmak, gösteri yapmak, işgale karşı gelmek yasaktır.
Sokaklar İngiliz askerleri ile doludur. Halk, tepkisini gösterememektedir. Ama her zaman olduğu gibi, tıp öğrencileri bu duruma kayıtsız kalınmayacağını gösterirler. O sıralarda tıp okulu Haydarpaşa’daki binadadır. Üçüncü sınıf öğrencisi Hikmet
Boran’ın öncülüğünde tıp öğrencileri bir yol bulur. Protesto yasağının bir kutlama ile delinmesine karar verilir. Öğrenciler
14 Mart 1919 günü binanın iki kulesi arasına büyük bir Türk bayrağı asarak okullarının kuruluş gününü kutlama adı altında
işgali protesto ederler. İşgal kuvvetleri bu duruma müdahale ederse de durduramaz. Bu protestoya Dr. Fevzi Paşa, Dr. Besim
Ömer Paşa, Dr. Akil Muhtar ve diğer hocalar da katılırlar. Hatta işgal orduları başhekimi de bu “kutlama” içinde yerini alır.

İlk Tıp Bayramına Katılanlar / Darülfünun Konferans Salonu Girişi - Bayezid
14 Mart 1919
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Bir yurt savunması hareketi olarak başlayan bu kutlama 1929 yılına kadar sürmüştür. 1929 yılında, tıp tarihçisi Dr. Şevki
Uludağ’ın önerisi ile Bursa Yıldırım Beyazıt Darüşşifasının hizmete başlama tarihi olan 12 Mayıs 1400 tarihi esas alınarak
kutlamalar 12 Mayıs gününe alınmış ise de, 1937 yılında tıp bayramının günü yeniden 14 Mart olarak kabul edilmiştir.
Tıp bayramının öncülerinden Hikmet Boran İstanbul’un işgaline olan direnişini Kurtuluş Savaşı sırasında da gösterdi.
İstanbul’dan kaçıp Tıbbiyelilerin temsilcisi olarak Sivas Kongresine katıldı. Kongrede, ülkenin bir yabancı devletin mandasına girmesi ile ilgili tartışmalar sırasında Mustafa Kemal’e hitaben bir konuşma yaptı. Şunları söyledi : “ Paşam, murahhası
bulunduğum tıbbiyeliler beni buraya istiklal davamızı başarma yolundaki mesaiye katılmak üzere gönderdiler, mandayı kabul
edemem. Eğer kabul edecek olanlar varsa, bunlar her kim olurlarsa olsunlar şiddetle ret ve tahbih ederiz. Farz-ı mahal, manda
fikrini siz kabul ederseniz, sizi de ret eder, Mustafa Kemal’i vatan kurtarıcısı değil vatan batırıcısı olarak adlandırır ve tel’in
ederiz.”
Mustafa Kemal’in bu sözlere cevabı çok anlamlı ve gurur vericidir: “Arkadaşlar, gençliğe bakın; Türk milli bünyesindeki
asil kanın ifadesine dikkat edin! Gençler, vatanın bütün ümit ve istikbali size, genç nesillerin anlayış ve enerjisine bağlanmıştır. Evlat, müsterih ol. Gençlikle iftihar ediyorum ve gençliğe güveniyorum. Biz, azınlıkta kalsak dahi mandayı kabul etmeyeceğiz. Parolamız tektir ve değişmez: Ya istiklal, ya ölüm…”
Her 14 Mart günü şunu düşünmekten kendimi alamıyorum: Bugün, gerçekten tıp bayramını mı kutluyoruz, yoksa emperyalizmi mi lânetliyoruz?
Galiba, ikisi bir arada…
Kaynak: Öztek Z. Sağlıkta Altın Olaylar, Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı Yayını, Ankara, 2014

BERBER CERRAHLAR

Ortaçağ’da berberler aynı zamanda küçük cerrahi müdahaleler ve diş hekimliği de yaparlardı. Bu ekstra hizmetlerin reklamını yapan berberler kırmızı beyaz bir halıyı dükkânlarının dışına astıkları bir çubuğa sararlardı. Kırmızı cerrahlığı, beyaz
berberliği temsil ederdi. Önceleri cerrahi aşağılanan bir dal idi. 14. yüzyılda berberler ile cerrahlar loncası birleşip, aralarında
anlaştılar. Bu anlaşmaya göre berberler yalnızca diş hekimliği uygulaması ile sınırlı kalacak cerrahlık yapmayacaklardı; buna
karşılık cerrahlar da berberlik ile ilgili işlere karışmayacaktı.
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Hemşire
Bir hastayı tedavi eden doktordur, kurtaran hemşire.
Victor Hugo
6283 Sayılı Hemşirelik Kanununda 2007 yılında yapılan
değişiklik şöyle demektedir:
“Madde 4 – (Değişik: 25/4/2007-5634/ 3. md.) Hemşireler; tabip tarafından acil haller dışında yazılı olarak verilen
tedavileri uygulamak, her ortamda bireyin, ailenin ve toplumun hemşirelik girişimleri ile karşılanabilecek sağlıkla ilgili
ihtiyaçlarını belirlemek ve hemşirelik tanılama süreci kapsamında belirlenen ihtiyaçlar çerçevesinde hemşirelik bakımını planlamak, uygulamak, denetlemek ve değerlendirmekle
görevli ve yetkili sağlık personelidir. Ayrıca aile hekimliği
uygulamasına ilişkin kanun hükümleri ile bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan mevzuattaki görevleri de yaparlar.
Hemşirelik mesleğinin ne zaman ortaya çıktığını tam
olarak belirlemek güçtür. Ancak, hastaların bakım ihtiyaçlarının olduğu ilk çağlardan buyana hemşirelik bakımı konularının da gündemde olduğunu belirtmek yanlış olmayacaktır.
Hemşirelik mesleğinin gelişmesinde savaş ve doğal
afetlerin etkili olduğu görülmektedir. Nitekim modern
anlamda hemşirelik mesleğinin Kırım Savaşı (1854 – 1856)
sırasında Florence Nightingale (1820 – 1910) ile başladığı
kabul edilmektedir. Nightingale, o yıllarda hastane olarak
kullanılan İstanbul’da Selimiye Kışlasındaki çabaları
sonucunda ölüm oranını yüzde 42’den yüzde 2’ye kadar
düşürebilmiştir. Nightingale İngiltere’ye döndükten sonra
1860 yılında ilk modern hemşirelik okulunu kurmuştur.
Bunu, 1873 yılında Bellevue’de açılan hemşirelik okulu
mezunlarına lisans derecesi verilmesi ve 1887 yılında İngiliz
Hemşireler Cemiyetinin kurulması izlemiştir.
Hemşirelik mesleğinin gelişmesinde Dünya Sağlık Örgütünün önemli katkısı olmuştur. DSÖ’nün de yönlendirmeleri doğrultusunda hemşirelik eğitimleri gelişmekte olan ülkelerde ortaokuldan sonra 4 yıl, gelişmiş ülkelerde ise liseden
sonra 4 yıl olduğu görülmektedir. Hemşirelerin üniversite dü-

zeyinde eğitilmeleri ilk kez 1905 yılında ABD’de Minnesota
Üniversitesinde başlamıştır. Daha sonra 1920 yılında İngiliz
Kızılhaçının öncülüğünde Londra Üniversitesi Hemşirelik
Koleji açılmıştır. Ülkeler arasındaki ortak bir ilke hemşire
eğitiminin genel olarak devletin ulusal eğitim politikaları
içinde ele alınmasıdır.
Hemşirelikte doktora programlarına ilk kez 1933 yılında
ABD’de Colombia Üniversitende başlanmıştır. Kuşkusuz bu
gelişme hemşirelik mesleğinin bir bilim dalı olarak gelişmesinde bir kilometre taşı olmuştur. Bu düzeydeki eğitim hızla
gelişerek günümüzde Dünyanın her yanına yayılmıştır.
Türkiye’de çağdaş anlamda hemşirelik eğitimin öncüsü
Prof. Dr. Besim Ömer Akalın Paşadır. Dr. Akalın, 1907 yılında
Londra’da toplanan Uluslararası Kızılhaç Konferansı’na
Osmanlı delegesi olarak katılmış ve o toplantıda Florence
Nightingale ile tanışmıştır. Bu görüşmeler sırasında
hemşirelik mesleği hakkında edindiği bilgiler ışığında,
ilk kez 1911’de İstanbul’un tanınmış ailelerine mensup
hanımefendilere “Gönüllü Hastabakıcılık Kursu” vermiştir.
Altı ay kadar süren bu kurslar sonucunda ilk kez Balkan
Savaşı (1912), sırasında Müslüman Türk kadınları hasta
bakımına katılmışlardır. Bu nedenle 1912 yılı, ülkemizde
hemşirelik mesleğinin başlangıcı kabul edilmektedir.
Türkiye’de okul statüsünde açılan ilk hemşirelik okulu
1920 yılında Amiral Bristol Hastanesine bağlı olarak kurulmuştur. Başlangıçta 2 yıl 6 ay olan eğitim süresi, daha sonra
3 yıla ve 1957 yılında ise 4 yıla çıkarılarak sözü edilen okul
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylı meslek lisesi olmuştur.
Cumhuriyet döneminin ilk hemşirelik okulunu Kızılay
1925 yılında açtı. Başlangıçta 2-3 aylık eğitim veren okula
okur-yazar olanlar alınırken, 1936 yılından başlayarak, ortaokul mezunları alınmaya başlandı. Bundan on yıl sonra, 1946
yılında Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bünyesinde “sağlık meslek lisesi” açıldı. Meslek liselerinin eğitim süresi 1958
yılına kadar 3 yıl idi, daha sonra 4 yıla çıkartıldı. Bu okulları,
1939 ve 1972 yıllarında açılan askeri okullar izledi. Meslek
liselerinin adı 1960’lı yıllarda bir süre “sağlık koleji” olarak
anıldı.
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Hemşirelik eğitimi 1955 yılında Ege Üniversitesi tarafından “Hemşirelik Yüksekokulu”nun açılması ile üniversite
düzeyine çıkartıldı. Bunu, 1961 yılında Ankara’da Hacettepe, İstanbul’da Florence Nighingale, 1982 yılında Atatürk
ve Cumhuriyet Üniversiteleri, 1985 yılında Gülhane Askeri
Tıp Akademisi Hemşirelik Yüksekokulları izledi. Hacettepe
Üniversitesi 1968 yılında hemşirelik dalında yüksek lisans ve
1972 yılında doktora programlarını açtı. Mezuniyet sonrası
eğitim programları hızla diğer üniversiteler yayıldı.
1995’te Yüksek Sağlık Şurasında, hemşirelik eğitiminin
yalnızca üniversitelerde verilmesi kararlaştırıldı, ancak, bu
uygulamaya tam olarak geçilemedi. 2014 yılında ise sağlık
meslek liselerindeki hemşirelik ve ebelik eğitimleri kapatılarak bu okullarda dört bölüm açıldı. Bu bölümlerden mezun
olanlara “hemşire yardımcısı”, “ebe yardımcısı” ve “sağlık
bakım teknisyeni” unvanları verilmesi kararlaştırıldı. Böylece, 2014 yılından başlayarak Türkiye’de hemşirelik eğitimleri yalnızca üniversitelerdeki 4 yıllık fakülte ya da yüksekokullarda verilmesi uygulamasına geçilmiş oldu.

Hemşirelik terimi nereden geliyor?
İngilizcede “to nurse” bakım vermek, anlamına gelir. O
nedenle hastalara bakım veren meslek üyelerine de “nurse”
denir. Hıristiyan dünyasında uzun yıllar rahibeler hemşirelik
hizmetlerini verdiler. Rahibelere “sister” (kız kardeş)
denilmesi hemşirelere de “kız kardeş” (hemşire) denilmesine
neden olmuş olsa gerektir. Ancak, günümüzde “hemşire”
terimi bu anlamından sapmış ve çağdaş anlamdaki hemşirelik
mesleğini uygulayan erkek ve kadınlara verilen ad durumuna
gelmiştir. Türkiye’de bir de “hasta bakıcı” olarak görev
yapanlar vardır ki, bunlar formal bir eğitimleri olmayan,
iş başında eğitilmiş ve “hastabakıcı” kadrosu verilmiş
kişileridir.
(Not: Hemşire Farsça kökenli bir sözcüktür. “Sütdaş”,
“kardeş” / “kız kardeş” anlamına gelir. TDK Türkçe Sözlüğün 1945 yılı baskısında “diplomalı hastabakıcı kadın” olarak tanımlanmıştır. Bu kaynak, hemşire teriminin geçtiği ilk
yazılı kaynaktır.)

Bir gelişme de bu okullara hem kadın hem de erkek öğrencilerin alınmaya başlamasıdır. Günümüzde hemşirelik
mesleği yalnızca kadınlara özgü bir meslek olmaktan çıkmıştır.

İlk gönüllü Türk Hemşire
Safiye Hüseyin Elbi
(1881 – 1964)
İlk Diplomalı Hemşire Esma Deniz

168

HALK SAĞLIĞI Kuramlar ve Uygulamalar

LAMBALI KADIN İSTANBUL’DA
Zafer Öztek

Selimiye Kışlası tarihte iki önemli olaya tanıklık etmiştir. İlki, III. Selim dönemindeki, talihsiz batılılaşma ve yenileşme
girişimleridir. Selim tahta geçtiği sıralarda, Ruslar Kırımı işgal etmişlerdi. Ordudaki çöküşün nedeni olarak Yeniçeri Ocağındaki bozulmayı gören Selim, bu ordu yerine Nizam-ı Cedit (Yeni Düzen) adı ile bir piyade sınıfı kurmaya çabaladı. O yıllarda
Selimiye ve Levent kışlalarını yaptırdı; mühendishaneyi ve kumbarahaneyi kurdu; tersaneyi geliştirdi; denizcilik okulunun
temellerini attı. Giriştiği yenilikler yeniçerileri ve yobazları kızdırdı. Orduyu yenilemek için Fransa’dan hocaların getirilmesine ve geleneksel giysiler yerine batılı giysiler giydirilmesine tepki gösteren bu grup ayaklanarak Selim’i tahttan indirip
öldürdüler.
III. Selim’in öldürüldüğü 1807 yılından yaklaşık yarım yüzyıl sonra, 1854 – 1856 yıllarında Selimiye Kışlası, bu kez, bir
mesleğin temellerinin atılışına tanıklık etti.
1854 yılının baharında, Portsmounth limanında Türkiye’ye gidecek olan gemiye binen İngiliz askerler Kırım savaşının
nedenlerini herhalde pek bilmiyorlardı. Fransız askerlerinin de bildikleri söylenemez. Osmanlılara yardım gibi görünse de,
aslında İngilizler ve Fransızlar Rusların sıcak topraklara yakın olmasını kendi çıkarları açısından istemedikleri için binlerce
kilometre ötedeki savaşa katılıyorlardı.
Kırım savaşları çetin geçti. Balaklava önlerinde demirleyen donanma ve Sivastopol’da Lord Raglan komutasında savaşan
İngilizler ummadıkları kadar asker kaybettiler. Cephede seyyar hastaneler kuruldu. Sivastopol’da eskiden toplantı salonu olan
bir yer hastaneye dönüştürüldü. Çoğu kangren olan yaralıların manzarasına ve kokusuna dayanmak kolay değildi. Cerrahlar
başlarını kaldırıp sedyeyle yeni gelen hastalara bakamıyorlardı bile. Başlarını kaşıyacak, ıstırap çeken birinin alnını okşayacak zamanları bile yoktu. Kış bastırdığında çadırlarda kalan askerlerin durumu daha da kötüleşti. Kimse savaşın bu kadar
uzun süreceğini kestirememişti. Bu kez donmalar ve diğer hastalıklar baş gösterdi. Zaten Varna’da kolera ve tifo hastalığı kol
geziyordu.
Ağır ya da tedavisi uzun sürecek hastalar gemilerle İstanbul’da hastaneye dönüştürülen Selimiye Kışlasına gönderiliyordu. Kışlada, koğuşların pisliği ve kokusu dayanılır gibi değildi. O sıralarda Rus ve Fransız hastanelerinde hastalara rahibeler
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bakarken, İngiltere’nin yaralı askerlerine erkek hastabakıcılar bakmakta idi. Hastalar bu uygulamadan zarar görmekteydi ve
komutanlar bu duruma bir çözüm aramaktaydı. İngiltere ile yazışmalar başladı. Bu durum Miss. Florence Nightingale’in tam
aradığı fırsattı.
Arkadaşlarının kısaca “Flo” dediği Florence, varlıklı bir İngiliz ailesinin kızı olarak 12 Mayıs 1820’de İtalya’nın Floransa
kentinde doğdu. O nedenle Florence adı verildi. Küçük yaşlarda hayvanlara bakardı. Dokuz yaşına geldiğinde hasta kişilere
bakma isteği belirdi. 13-14 yaşlarında ise çevresindeki yaşlı ve hastaları ziyaret ederek onlara yardımcı olmaya başladı. Yirmi
yaşında hemşire olmak için ailesinden izin istedi, fakat bu izni alamadı. Ailesi, onun uygun bir eşle evlenip mutlu bir yuva
kurmasını istiyordu. Hemşire olmanın onun gibi asil bir kişiye yakışmayacağı kanısındaydılar ve onu bu kararından vazgeçirebilmek için gezilere çıkmasını planladılar.
Florence bu gezileri gittiği yerlerdeki hastaneleri gezme fırsatı olarak değerlendirdi. Fransa, Almanya, Belçika ve İtalya’daki hastaneleri gördü, sorunları gözledi. Gezileri sonunda hemşire olma isteği daha da pekişti. Bu isteğini Amerika’da
eğitim görmüş ilk kadın hekim olan Dr. Elizabeth Blacwell’e açtı ve destek gördü. Ailesinin de izni ile Kaiserwerth’de üç ay
süreyle hastabakıcılık eğitimi gördü. O tarihte 30 yaşında idi. Daha sonra Paris’te bir cerrahın yanında çalıştı; bir hastanede
rahibelerle birlikte görev yaptı; soylu kadınların hastalandıklarında bakımlarının görüldüğü bir kuruluşun ve King Koleji’nin
yöneticiliğini yaptı.
Kırım savaşı sırasında İstanbul’dan gelen talep üzerine Florence göreve talip oldu ve 21 Ekim 1854 günü Roman Katolik
ve İngiliz Rahibelerden oluşan 38 kişilik bir grupla yolculuğa başladı.
Florence, Üsküdar’da 1700 kişi için planlanan, fakat 3.000 – 4.000 arasındaki yaralı ve hastanın barındığı baraka hastanede çalışmaya başlar ve barakalarda konaklar. Hasta ve yaralılara moral sağlayan gece vizitleri sırasında elinde taşıdığı kandilden esinlenerek kendisine “Lambalı Kadın” lakabı takılır. Ama onu hastanede istemeyenler de vardır. Dr. Hall onu hastaneden
attırmak için büyük çabalar harcar. Dr. Hall’e göre kadınlar hastaneye kötülük getirir. Bu bir savaştır ve kadınların savaşta yeri
olamaz. Bazı albaylar, soyadından esinlenerek (Nightingale – Bülbül) ona “kuş” lakabını takar.
Florence, bütün bu olumsuz koşullara, karşı çıkmalara rağmen başarılı olur. Gecesini gündüzüne katarak hastanenin eksiklerini belirler; raporlar yazar. Hastanelerdeki temel malzeme eksikliği, kayıt ve hastane istatistikleri konusunda yetersizlik
ve yaralı askerlere insanca standartlara uygun bakım verilmesini sağlayacak bir sistemin yokluğunu dile getirir. Personel ve
araç-gereç sorunlarını çözer. Bir çamaşırhane kurar; askerler için oturma odaları ve derslikler yaptırır; boş zamanları değerlendiren eğlence yöntemleri geliştirir; askerlerin paralarını içki ya da kadınlara kaptırmalarını engellemeye yarayacak banka
sistemi oluşturur; savaşta askerlere eşlik eden eş, kardeş ve çocukları için bir hastane oluşturur ve askerlerin yakınları ile yazışmalarını sağlayan bir sistem kurar. Kısacası, bir diyetisyen, banker, çamaşırcı, levazım memuru, öğretmen, sosyal hizmet
görevlisi, hastane yöneticisi, başhemşire, ordu iaşe subayı, ordu sanitasyon görevlisi, uğraşı terapisti, eğlence organizatörü,
askeri sicil memuru gibi çalışır. Böylece, hastanedeki işler yoluna girer iyileşir. Başlarda yüzde 48 olan hastane ölüm hızı iki
ay gibi kısa bir süre sonra yüzde 2’ye düşer.
İlginç olan nokta, Florence Nightingale’in hastalıkların mikroorganizmalar tarafından meydana getirildiğine inanmamasıdır. Ona göre hastalıkların temel nedeni nem ve pisliktir. Fakat, Üsküdar’da yaralı İngiliz askerlerine bakım verirken,
sanitasyon kurallarına kesinlikle uyar. Denilebilir ki, antisepsi ve mikrop kuramını ret ederken, Florence farkına varmadan bu
gerçekleri kabul etmiştir.
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Barışın ilanından sonra Temmuz 1856 tarihine Florence Nighingale İngiltere’ye döner. Yaptığı hizmetlerin uyandırdığı
yankılar nedeniyle, kendisine Osmanlı Padişahı ve Kraliçe Elizabeth olmak üzere, birçok kuruluş değerli armağanlar ve madalyalar verir.
Londra’da St, Thomas hastanesinde bir hemşirelik okulu açar. Ancak kendisine muhalefet devam etmektedir. Bazı hekimler, hemşirenin lapa pişirmek ve temizlik yapmaktan başka bir işi olamayacağını ve dolayısıyla bu kadar uzun bir eğitime
gerek olmadığını savunurlar. Küçük bir grup hekim ise, iyi eğitilmiş bir hemşirenin gerek hekimlerle işbirliği, gerekse hastanın sağlığı açısından önemli yerinin olduğu görüşünü savunur. İlk on yıl çekilen güçlüklerden sonra, toplum, hemşireliğin ne
olduğunu kavrar. Artık, Florence Nightingale yalnız İngiltere’de değil, bütün dünyada görüşlerine başvurulan bir danışman
olmuştur. Yüzü aşkın yayınından ilki olan “Hastane Üzerine Notlar” adlı kitabını 1859 yılında yayınlar. Bu yayınlarında hemşireliğin temel ilkelerini belirler. Bir yazısında, “Hemşireliğin sanat yönü hastalığı değil, hastayı temel almasıdır. Bu nedenle
hemşirelik, ancak hasta başında öğrenilebilir. Kitaplar ise, onun tamamlayıcısıdır”, diye yazar.
Nightingale’in, kadınları hemşire olmak üzere yetiştirmek için geliştirdiği sistem sayesinde, daha önce toplum tarafından
aşağılanan bu uğraş belli bir saygınlık kazandı. İyi ailelerden gelen kadınlar, bu alanda çalışmayı ister oldular.
Florence Nightingale Ağustos 1910 tarihinde 90 yaşında iken Londra’da öldü. İsteği üzerine Hempshire East Wellow’daki
aile mezarlığına gömüldü. Mezar taşında yalnızca “F.N. 1820 – 1910” yazar.
Nithingale’in Üsküdar’a gelişinden yüz yıl sonra 7 Nisan 1954 tarihinde, Türk Hemşireler Derneği’nin o zamanki başkanı
Esma Deniz’in gayretleri ile ve Uluslararası Hemşireler Birliği başkanı Medline Bihet’in katıldığı bir törenle Nightingale’in
ikamet ettiği Selimiye Kışlasının batı kulesi müze haline getirildi. Kulenin girişindeki kitabede şunlar yazmaktadır:
BU KULE MODERN HEMŞİRELİĞİN KURUCUSU FLORENCE NIGHTINGALE’in
ÖLMEZ HİZMETİNE 1854 – 1856 TARİHİNDE BEŞİK OLMUŞTUR.
Kaynak: Öztek Z. Sağlıkta Altın Olaylar, Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı Yayını, Ankara, 2014.
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Hemşirelik Yapan Devlet Başkanı Eşleri ve Prensesler
Tarihte birçok devlet başkanının eşleri ve kraliyet üyesi kişiler, yararlı bir hizmet yapmak, halka moral vermek ve aynı zamanda genç kızları hemşirelik mesleğine yöneltmek amacıyla hemşirelik eğitimi almış ve hemşire olarak çalışmışlardır. Bunlar
arasında Amerika Birleşik Devletlerinin 19. Başkanı Rutherford Birchard Hayes’in eşi Lucy Hayes (1877 – Amerikan iç savası dönemi), Birleşik Krallık Kıralı V. George’un kızı Prenses Mary (1923), Türkiye Cumhuriyetinin İkinci Cumhurbaşkanı
İsmet İnönü’ün eşi Mevhibe İnönü (1944 – İkinci Dünya Savaşı dönemi) ve İsveç Prensesi Sofia (2020 – COVİD 19 pandemisi dönemi) sayılabilir.

Lucy Hayes – 1877

Prenses Mary - 1923

Mevhibe İnönü – 1944

Prenses Sofia - 2020
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Ebe
Ebe, sözcük anlamı olarak İngilizcede “akıllı kadın”
(wise woman) ya da “kadınla birlikte” (with woman), “kadını
destekleyen” demektir. Fransızcada ve Almancada “bilge kadın”, “akıllı kadın” (sage-femme / weire frau) anlamına gelir.
Uluslararası Ebeler Konfederasyonuna (ICM) göre ebe,
gebelik, doğum ve doğum sonu dönemde kadının bakımını
sağlayan, gerekli önerilerde bulunan, kendi sorumluluğunda
doğumu gerçekleştiren, yenidoğanın bakımını sağlayan ve
kadın ile işbirliği içinde çalışan, güvenilir ve sorumluluk sahibi bir meslek mensubudur.
T.C. Sağlık Bakanlığı’na göre ise ebe, ana-çocuk sağlığı
hizmetlerini yürüten, doğum    öncesi bakım veren, doğum
yaptıran, doğum sonrası hizmetleri yürüten, 0-6 yaş grubu
çocukların gelişmelerini izleyen, aşılarını yapan, aile planlaması, kişisel temizlik kuralları, ilk yardım, bulaşıcı ve sosyal
hastalılardan korunma ve savaşla ilgili konularda bireye, aileye, topluma sağlık eğitimi veren, doğum ve ölümle ilgili
verileri toplayıp değerlendiren, kamu kuruluşları ile gerekli
işbirliğini sağlayan insani ve ahlaki davranışları ile örnek,
Sağlık Bakanlığınca tescil edilmiş bir okuldan mezun olan
meslek mensubudur.
İnsanoğlunun ortaya çıktığı milyonlarca yıl öncesinden
buyana doğum olayı olduğuna göre, ebelik mesleğinin
de insanlık kadar eski olduğunu söylemek yanlış olmaz.
Ebeliğin bir iş kolu olarak ortaya çıkması da böyle bir
ihtiyaçtan kaynaklandığı ve usta – çırak eğitimi şeklinde
başladığı açıktır. Bu ebeler “geleneksel ebe” (traditional birth
attendants - TBA /ebenine) olarak adlandırılan formal bir eğitimi olmayan, görerek, yaparak, kulaktan dolma bilgilerle yetişmiş kişilerdir. Geleneksel ebeler genellikle kadın olmakla
birlikte, bazı batı ülkelerinde ve Endonezya’da erkek ebeler
de vardır.
Günümüzde, tıpkı hemşirelik eğitiminde olduğu gibi,
ebelik eğitiminde de çeşitli modeller bulunmaktadır. Bu modeller 6 aydan 18 aya kadar varan kurs eğitimlerinden lise
sonrası 4 yıllık eğitimlere kadar geniş bir yelpazedir. Kurs

eğitimleri daha çok doğumların fazla, sosyal koşulların göreceli olarak kötü olduğu ülkelerde yürütülmektedir. Dünya
Sağlık Örgütü 1970 – 1990 yılları arasında diplomalı ebe sayısının yetersiz olduğu Hindistan, Pakistan, Sudan, Gana gibi
ülkelerde geleneksel ebelerin kısa bir eğitimden geçirilerek
diplomalı ebe haline getirilmeleri için bir proje başlatmıştı.
Ancak, çoğunluğu yaşlı ve okur-yazar olmayan bu kişilerin
eğitilmelerinde istenilen başarı elde edilemedi ve projeden
vazgeçildi. Buna benzer bir girişim ülkemizde de başlatılmıştı. 1960’lı yıllarda Sosyalleştirme Dairesi Başkanı Dr. Talat
Doğan imzalı bir genelgede sağlık müdürlüklerinin geleneksel ebeninelerin eğitimlerini sağlayarak hizmete kazandırılmasını sağlamaları isteniyordu.
Türk kültüründe ebeler çok saygı ve itibar görmüş bir
meslek grubudur. Osmanlılarda ebeleri başlıca 3 gruba ayırmak mümkündür: Saray ebeleri; Kibar ebeleri; Halk ebeleri.
Hekimler doğum bilgileri olmakla birlikte genelde doğum yaptırmazdı; bu bilgilerini ebelerin eğitimi için kullanırlardı. 1840 yılında Mekteb-i Tıbbiyede bir meclis kuruldu
ve sınavla ebeler alınmaya başlandı. 1842 yılında 2 yıl süren
kurslarla ebe eğitimi başlatıldı. Teorik eğitimleri hekimler,
uygulamalı eğitimleri ebe hocalar vermeye başladı. Kursun
ilk dönemlerinde eğitici olan ebeler Avrupa ülkelerinde eğitilmişlerdi. Daha sonra, söz konusu kurstan yetişen ebeler
eğitmen oldular. 1843 yılında yalnızca kadınlara hizmet veren Haseki Sultan Darüşşifası açıldı; 1847 yılında ise Guraba
Hastanesinde kadın hastaları bölümü açıldı.
Osmanlı kültüründe gebelerin evde ve bir kadın ebe
yardımıyla doğum yapmaları bir gelenekti. Erkeklerin doğum yaptırmaları kabul edilir bir şey değildi. Ev dışında, bir
hastanede ya da doğumevinde doğum yapan kadınlar halk
nazarında “fahişe” olarak kabul edilir ve doğumevlerine
“viladethane” (piçhane) denilirdi. O nedenle, birçok kez yapılan girişimlere karşın çeşitli mazeretlerle doğumevlerinin
kurulması bir türlü gerçekleştirilememişti; ta ki, Dr. Besim
Ömer’in (Akalın) 1891 yılında Paris’teki eğitimini tamamlayıp İstanbul’a dönmesine kadar.
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İstanbul’a dönen Dr. Besim Ömer bir yandan Mekteb-i
Tıbbiyede hekim adaylarına ve ebelik öğrencilerine kadın
hastalıkları ve doğum dersleri verirken diğer yandan da
önceki olumsuz girişimleri de hesaba katarak Demirkapı’da
Topkapı Sarayının duvarının hemen dibinde faaliyetlerini
gizli yürüten bir viladethane kurulmasına önayak olur. Bir
yandan da II. Abdülhamit nezdindeki girişimlerini sürdürür
ve sonunda 1892 yılında ilk doğumevi (viladethane) açılır.
Bunu 1905 yılında açılan Kadırga Viladethanesi izler.

medikal bölümden mezun olanlara “hemşire yardımcısı” unvanı verildi. Bu okullardaki eğitim süresi daha sonra 5 yıla
çıkartıldı.

İstanbul dışındaki ebe ihtiyaçlarını karşılamak üzere
1920 yılında Hilal-i Ahmer (Kızılay) barakalarında ilkokul
mezunu kızlar 2 yıl süreyle ebelik eğitimine alındılar. 1924
yılında Şişli Çocuk Hastanesi içinde ebe öğrenim yurdu açıldı
ve parasız yatılı olarak 2 yıl süreli eğitim yapılmaya başlandı.
Buradan mezun olanlar parasız eğitimin karşılığında zorunlu
hizmet yaptılar.

Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi uygulamasının
başlaması ebelik mesleği için bir kilometre taşı olarak kabul
edilebilir. Bu uygulamada özellikle kırsal bölgelerde açılmış
olan sağlık evlerinde ve sağlık ocaklarında köy ebeleri çalıştırılmaya başlandı. Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesinde
ana ve çocuk sağlığına ağırlık veriliyordu ve dolayısıyla ebeler bu modelin temel elemanlarıydı.

1928 yılında önemli bir gelişme oldu ve Haydarpaşa Tıp
Fakültesindeki ebelik okulu ortaokul mezunu kızları kayıt
etmeye başladı. Aynı yıl bir başka önemli gelime daha oldu
ve “1219 Sayılı Tababet ve Şubatı Sanatların Tarz-ı İcrasına
Dair Kanun” (Hekimlik ve Hekimlikle İlgili Mesleklerin Uygulanmasına İlişkin Yasa) çıkartıldı. Bu kanunla diplomasız
ebelerin doğum yaptırmaları yasaklandı. Kanunun çıktığı
1928 yılında bütün Türkiye’de 347 diplomalı ebe ve yaklaşık
80.000 yerleşim yeri vardı. Yani, bu yasağın uygulanmasındaki
güçlük açıkça belli idi. Aynı kanunla bütün diğer mutatabbiplerin – halk hekimlerinin - uygulamaları da yasaklanmıştı.

1978 yılında sağlık okulları kapatıldı ve ortaokul mezunlarını kabul eden 4 yıllık eğitim veren sağlık meslek liseleri
açıldı. Bu liselerin bir bölümü de ebelik eğitimi veriyordu.
Böylece, 1978 yılında ebelik eğitimi lise düzeyine çıkartılmış oldu. 1985 yılında liseye dayalı 2 yıl eğitim veren sağlık
meslek yüksekokulları açıldı; 1997 yılında bu okulların eğitim süresi 4 yıla çıkartıldı. 2014 yılında ise bir başka önemli gelişme oldu. Sağlık meslek liselerinden mezun olanlara
“yardımcı ebe” unvanı verilmesi kabul edildi, böylece, Türkiye’de ebelik mesleği üniversite düzeyine çıkartılmış oldu.

1937 yılında doğumevleri bünyesinde köy ebe okulları
açıldı. 1943 yılında köy ebelerinin çalışmaları bir kanunla düzenlendi. Buna göre kırsal bölgelerde 6 yıl çalıştıktan sonra
bir doğumevinde 6 ay süreyle staj yapan köy ebelerine “şehir
ebesi” unvanı verildi.
1961 yılında köy ebesi okulları doğumevleri bünyesinden ayrılarak bağımsız 3 yıllık eğitim veren okullar haline
getirildi. İlkokul mezunu olan kız öğrencileri kabul eden bu
okullara “sağlık okulu” adı verildi. İki bölümden oluşuyordu.
Ana-çocuk sağlığı bölümünden mezun olanlara “köy ebesi”,

1950’li yıllarda hem ebe hem de hemşire ihtiyacını karşılamak üzere bu iki mesleğin birleştirilmesi görüşünden hareketle “ebe-hemşire” eğitimine başlandı. Bir ara, buna laboratuvar teknisyeni ihtiyacı da eklenerek “ebe-hemşire-laborant”
eğitimi yapıldı, fakat bu uygulamalar uzun süreli olmadı.

Sağlık memuru

Sağlık memurluğu, başka ülkelerde tam olarak benzeri
olmayan bir meslektir. İlk kez 1845 yılında Sultan Abdülmecit zamanında Askeri Tıp Okulunda 2 yıllık bir eğitim sonunda “küçük cerrah” yetiştirilmesiyle başlamıştır. Bu eğitimin
amacı, kan alan, sülük yapıştıran, hacamat çeken, çiçek aşısı
uygulayan, yakı yakan, yara bakımı ve sünnet yapabilen eleman yetiştirmekti. 1910 yılında Dr. Besim Ömer Paşa’nın girişimiyle İstanbul’da Sağlık Okulu açıldı ve bu okulda çiçek
aşısı uygulamasında ve bulaşıcı hastalıklarla mücadelede görev almak amacıyla erkek ve kadın “küçük sağlık memurları”
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yetiştirilmeye başlandı.

dırıldı.

1924 yılında, İstanbul ve Sivas’ta Küçük Sıhhat Memurları Mektebi adı altında öğrenim süresi 2 yıl olan iki okul
açıldı. Buralardan mezun olanlara sağlık memuru denildi.

1994 yılı sağlık memurluğu mesleği için bir kilometre
taşı oldu. O yılda Trakya Üniversitesi Kırklareli’nde Sağlık
Hizmetleri Meslek Yüksekokulu “Sağlık Teknikerliği Programı” açtı. Daha sonra hemşirelik ve ebelik mesleklerine paralel bir gelişme ile sağlık memurluğu da 4 yıllık bir lisans
programına dönüştü. 2007 yılında hemşirelik kanununda yapılan değişiklikle üniversitelerin sağlık memurluğu bölümü
kapatıldı ve öğrenciler hemşirelik bölümlerine aktarıldı. Bu
tarihten başlayarak hemşirelik bölümleri erkek öğrenci de
kabul etmeye başladı ve ülkemizde sağlık hizmetlerinin çok
değerli bir elmanı olan sağlık memurluğu mesleği tarihe kavuşmuş oldu.

Sağlık memurluğu Cumhuriyet döneminde ortaya çıkan
ve Dr. Refik Saydam’ın öncülüğünde gelişen bir meslektir.
Sağlık memurluğu hemşireliğe eşdeğer bir meslek olmakla
birlikte erkelere özgü idi. Başka bir ifadeyle, o dönemde kadınların çalışmasının toplum tarafından hoş karşılanmadığı
ve çalışma koşullarının zor olduğu kırsal bölgelerde erkek
elemanların kullanılması tercih edilmiştir. Hemşirelerden biraz farklı olarak, sağlık memurları ihtiyaç duyulduğu yerlerde
adli hizmetlerde, çevre sağlığı çalışmalarında, yazışmalarda,
ayniyat işlerinde, sıtma savaşında, trahom savaşında, lepra ve
frengi savaşında, ebe yerine, hemşire yerine, radyoloji teknisyeni yerine görev almışlardır. Sağlık memurlarının sayıca
yetersiz olduğu göz önüne alınarak 1937 yılından başlayarak
köyün su, hela, ahır, hamam vb. yerlerini sağlıklı duruma getirmek, ölüm, doğum ve bulaşıcı hastalıkları bildirmek, ilk
yardım, başıboş köpeklerin öldürülmesi gibi hizmetleri yürütmek üzere 6 aylık kurslarla “Köy Sağlık Koruyucuları”
yetiştirilmiştir. Köy enstitüsü mezunları da diğer işler yanı
sıra kırsal bölgedeki sağlık hizmetleri için eğitilirlerdi.
1961 yılında sağlık memuru, hemşire ve ebe yetiştiren
okulların adı Sağlık Koleji olarak değiştirildi; öğrenim süreleri 4 yıla çıkarıldı. 1969 yılında bazı sağlık memurluğu bölümlerinde çevre sağlığı, röntgen ve laboratuvar teknisyenliği programları da eklendi. Bu programlardan mezun olanlara
da Sağlık Memuru unvanı verilmiştir. 1976 yılında da sağlık
kolejleri 4 yıllık eğitim veren sağlık meslek liselerine dönüştürüldü.
1980’li yılların sonuna doğru zamanın hükümeti üniversitelere yerleştirilemeyen lise mezunlarına meslek kazandırmak amacıyla LİMME Programı başlattı. Bu programa göre
lise mezunları bir yıllık kurslar sonunda sağlık memuru olarak yetiştirildi. Ancak, bu uygulama kısa süre içinde sonlan-

Eczacı

İnsanların ilk çağlardan buyana hastalıklarla mücadele
ettiklerini kabul etmek gerekir. İlk çağlarda kullanılan büyü,
su, çamur, yaprak, toprak ile tedavi yöntemleri tıbbın ortaya
çıkması ile değişmiş ve önce bitkisel ve hayvansal maddeler
ve giderek insan eli ile geliştirilmiş kimyasallar ve ilaçlar
kullanılır olmuştur.
İlaç, canlılarda hastalıkların önlenmesi, tanısı ve tedavisi
amacıyla kullanılan, vücut işlevlerini koruyan, düzenleyen
ya da değiştiren kimyasal maddelerdir. Günümüzde bir
kimyasalın ilaç olarak kabul edilmesi için birçok bilimsel
aşamadan geçmesi, etkili ve zararsız olduğu araştırmalarla
kanıtlanması ve ruhsatlandırılması gerekir. Ama halk arasında ruhsatsız da olsa, geleneksel olarak tedavi amaçlı kullanılan maddelere de ilaç denir.
İlaçlar ile ilgili en eski bilgiler M.Ö. 2.600 - 3.000
yıllarında yazıldığı tahmin edilen Sümer tabletlerinde yer
alıyor. M.Ö. 2.000 yıllarındaki Çin kayıtlarında ve M.Ö.
1.500 yıllarında Mısır’da yazılmış olan Ebers Papirüslerinde
de ilaç uygulamalarına ve hastalık reçetelerine rastlıyoruz.
M.S. 77 yılında yazdığı ve ilk farmakope olarak kabul edilen “Materia Medica” adlı eserinde Kozanlı Dioskorides tıpta
kullanılan 600 bitkiyi tanımlamış. O çağlarda hekimler aynı
zamanda bitkileri toplar, kurutur, öğütür, kaynatır ilaç haline
getirirlerdi. Hipokrat, Dioskorides, Galen, Bruni ve daha ni-
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celeri günümüzdeki anlayışa göre hem hekim, hem eczacı,
hem hemşire, hem araştırmacı, hem de usta öğretmendiler.
Ortaçağ Avrupasında kiliseler tıp alanında etkili olmaya
başladılar. Hekim rahipler tıbbi bitkiler üretip ilaçlar hazırladılar. Bu dönemde hekimler ilaçları hazırlamakla beraber
ilaçlar için gereken bitki ve kökleri toplamaktan vazgeçmişlerdi; bitkileri toplayan, kurutan, drogları hazırlayıp satışa
hazırlayan “herbarii”ler (kökçüler), bu işlerin yanısıra yurt
dışından çeşitli bitki, baharat ve drogları dükkânlarında satan
“aktar”lar ortaya çıktı.
Aktar (ya da attar), ilaçların yapılmasında kullanılan bitki, hayvan ve madenlerden elde edilen drogları satan kişidir.
Bizanslılar döneminde drog ticaretinin merkezi İstanbul idi.
Bu kentte drog ticareti ile uğraşan kokucular (koku, boya
maddesi, baharat satanlar), aktarlar (zamanın eczaneleri), baharatçılar ve kökçüler bulunuyordu. Evliya Çelebi 17. yüzyıl
ortalarında İstanbul’da 2.000 aktar, 500 ilaç suları satan, 300
macuncu, 41 gülsuyu satan, 35 amberci, 25 buhurcu, 8 ilaç
yağı satıcısı ve ayrıca ot bulucularının olduğunu yazıyor.
Altıncı yüzyıldan başlayarak hekimler yalnızca reçete
yazmakla yetinmişler, ilaçları yukarıda sayılan kişiler hazırlamaya başlamışlardır. Bununla beraber, hekimlerin ilaç
hazırlamaktan tamamen vazgeçmeleri ve eczacılığın ayrı bir
meslek olarak ortaya çıkışı oldukça uzun zaman almıştır.
İlaç kullanımı 16. yüzyılda çok yaygınlaştı. Eczacılık
mesleğinin hekimlik mesleğinden ayrılması bu dönemde
oldu;1617 yılında Londra’da Eczacılar Derneği kuruldu.
Bundan sonraki iki yüzyıl içinde yeni ilaçların bulunması ve
etkilerinin anlaşılmasında deneye dayanan araştırmalar önem
kazandı; 18. yüzyılda kâfur ve güzelavratotu gibi bazı bitkilerden elde edilen maddelerin etkilerini gözlemlemek üzere
hayvanlar ve insanlar üzerinde deneyler yapıldı. Bunların
sonucunda ilk kullanılan ilaçlar anestetikler oldu. Afyondan
elde edilen morfin 1806’da, eter 1842’de, kloroform 1847’de,
kokain 1860’ta kullanılmaya başlandı; aynı yüzyıl içinde kinin (1820), striknin (1817), nikotin (1828) ve fenol (1865)
gibi ilaçlar ortaya çıktı; Ehrlich, 20. yüzyıl başlarında 606
denemeden sonra bulduğu ve frengi tedavisinde kullanılan

ilacını piyasaya “salvarsan” adıyla sürdü: sülfamitin 1930
yılında bulunması antibiyotikler dönemini başlattı. Özellikle
1945 yılından sonra ilaç araştırmaları çok arttı. Bu dönemde
diğer antibiyotikler, ağrı kesiciler, uyarıcılar, anti-depresifler, yatıştırıcılar, uyuşturucular, hormonlar, müshiller, idrar
söktürücüler, anti-helmintikler ve aşılar gibi özel amaçlara
yönelik ilaçlar ve koruyucular geliştirildi.
Günümüzde batı dünyasında 150.000 spesialite olduğu
bilinmektedir. Birbirinin aynı olmayan 5.000 kadar müstahzarın bilinen hastalıkların tedavisi için yeterli olduğu kabul
edilmektedir. Bu kadar çok sayıdaki ilacın üretilmesi, yeni
ilaçların bulunması, geliştirilmesi, denenmesi, ruhsatlandırılması ve pazarlanması bir endüstrinin doğmasına yol açtı.
Öyle ki, ilaçların yanına sağlık hizmetlerinde kullanılan diğer
araç ve gereçleri de dahil edersek, günümüzde sağlıkla ilgili
endüstri kolu enerji ve silah endüstrisinden sonra en çok paranın döndüğü üçüncü büyük sektör haline geldi.
Anadolu’da eczacılık ve ilaç üretimine gelince: Selçuklu döneminde açılan hastanelerde eczaneler de bulunuyordu. Anadolu’da açılan ilk hastane olan Kayseri’deki Gevher
Nesibe Sultan Şifahanesinde (1206) ilaç yapılan bir bölüm
vardı. Bursa Darülşifasında (1400) ilaç işleri ile ilgili olarak
saydalan, şerbetiyan, uşşaban gibi unvanlardan söz edilmektedir. Fatih (1470), Süleymaniye (1555) ve Edirne (1486)
darülşifalarının droglarını sağlayan, ilaç ve macunlarını yapan kişiler için aşşab, şerbetçi, edviyeküp gibi meslek adları
kullanılıyordu.
Batı dünyasındaki bilimsel gelişmelere karşı ilgisiz kalan Osmanlı İmparatorluğu döneminde hekimlik ve eczacılık
meslekleri uzun süre ayrılmadı, 18. yüzyılda modern anlamdaki ilk eczacı dükkânları (ispençiyar) açılıncaya kadar ilaç
hazırlama işi hekimler, cerrahlar ve kehhaller (göz hekimleri)
tarafından yürütüldü.
İlaç endüstrisinin eczanelerde başladığı bilinir.
Türkiye’de de böyle olmuş, üretim daha sonra laboratuvarlara ve fabrikalara kaymıştır. Türkiye’de makineler kullanılarak yapılmış ilk müstahzar ilaç, 1907 yılında Gülhane Askeri
Laboratuvarlarına Prof. Dr. Julius Wieting Paşa tarafından
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getirtilen makinelerle yapılmıştır. Sonraları Ethem Pertev
Eczanesi laboratuvarında el ile işleyen yerine, daha büyük
makinelerle ilaç yapımına başlanmıştır.
O dönemlerde eczacıların hemen hepsi gayrimüslim idi.
Eczacı olmak isteyenler bu kişilerin yanında çırak olarak
işe başlar daha sonra kendi eczanelerini açarlardı. Çıraklık
stajı yapanların da hemen hepsi gayrimüslim olurdu. Hatta
ilk Türk eczane sahiplerinden olan ve ilaç üretimine öncülük
eden Ethem Pertev de çıraklık yaparak staj belgesi almak için
eczane bulmakta güçlükle karşılaşmış, sonunda, zamanın tanınmış hekimlerinden olan amcasının araya girmesi ile çıraklık stajı yapabilmişti.

Mahmut döneminde 14 Mayıs 1839 tarihinde Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i Şahane (Askeri Tıp Mektebi) bünyesinde açılan “Eczacı Sınıfı” ile başlamıştır. Eczacı sınıfı, 1908 yılında
İstanbul Darülfünunu (üniversitesi) kurulduktan sonra dişçilik eğitimi ile birleştirilerek “Darülfünun-i Osmani Eczacı
ve Dişçi Mekteb-i Alisi” adını almıştır. 1933 yılında yapılan
üniversite reformu sırasında eczacılık eğitiminin tıptan çok
fen bilimlerine yakın olduğu gerekçesiyle, okul Fen Fakültesine bağlanmıştır. 1938 yılında öğretim süresi 3 yıldan 4 yıla
çıkartılan okul 1944 yılında yeniden Tıp Fakültesine bağlanmış ve adı “Eczacı Okulu” olmuştur. Uzun süren girişimler
sonucunda 1961 yılında Eczacı Okulu İstanbul Üniversitesine bağlı fakülte haline getirilmiştir. Avrupa Birliği’ne uyum
çalışmaları çerçevesinde 2005 yılında eğitim süresi 5 yıla
çıkartılmıştır.
Eczacılık eğitimi hemen bütün ülkelerde hasta odaklı
veya kliniğe yönelik bir dönüşüm izlemektedir. Türkiye’de
ise mevcut eczacılık eğitimimizin temel yapısını “ilaç odaklı
eczacılık eğitimi” oluşturmaktadır.

Diş hekimi

Ecz. Ethem Pertev
1873 – 1927
Batılı ülkelere tanınmış olan ticaret ayrıcalıklarının (kapitülasyonlar) Lozan Antlaşması ile kaldırılmasından sonra
ülkemizde yerli ilaç üretiminde de olumlu adımlar atılmaya
başlanmıştır. Türkiye’de ilaçlarla ilgili ilk standartlar 1928
yılında yapılmıştır. O yıl çıkartılan “1262 Sayılı İspançiyarı
ve Tibbi Müstahzarlar Kanunu” uzun süre ilaçların yapımı,
ruhsatlandırılması ve satışına ilişkin kuralları gösteren mevzuat olmuştur. İlk “ilaç kodeksi” (farmakope) ise 1930 yılında yürürlüğe girmiştir. Günümüzde Avrupa Farmakopesi
bizim de resmi ilaç kodeksimiz olmuştur.
Ülkemizde modern anlamda eczacılık eğitimi Sultan II.

Diş hekimliğinin bir meslek olarak gelişmesi ve bu kişilerin eğitimleri, hekimlik mesleğine paralel bir seyir izlemiştir. En eski hekim olarak kabul edilen Mısırlı İmhotep (MÖ
2700) ile çağdaş olan Hesi-Re ilk diş hekimi olarak kabul edilir. “Ebers Papürüsü”nden anladığımıza göre Eski Mısırlılar
apse drenajı, diş köprüleri, ağız ve çene cerrahisi konularında
uygulamalar yapmış, ağız temizliğinin önemini belirtmişlerdir. Bundan yıllar sonra ilk diş fırçasını Çinliler 15. yüzyılda
yapmışlardır. Diş çürüklerinin amalgamla doldurulması fikri
de Çinlilere aittir. İnkalar, Aztekler ve Mayalar da diş hekimliğine katkı yapmışlar, hatta, saç telini kullanarak cerrahi
dikişler atmışlardır. 7 – 15. yüzyıllar arasında Tabari, Razi,
Zehravi, Ali bin Abbas, İbn-i Sina, Hekim Ahmedi, Abdüllatif, Akşemsettin, Sabuncuoğlu gibi Türk ve İranlı hekimler
tıbbın ve diş hekimliğinin gelişmesine önemli katkı sağlamışlardır.
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meler ışığında diş hekimliği 20. yüzyıl başında tıptan ayrı ve
branşlara ayrılmış bir bilim dalı olmuştur.
Diğer ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de diş hekimliği
uzun yıllar bir tıp bir dalı olarak ele alınmıştır. 19. yüzyılda bir cerrahi sanat alanı olarak gelişen diş hekimliği Türkiye’de de ayrı bir bilim dalı olarak ele alınmasını kaçınılmaz
hale getirmiştir. Bu tarihten başlayarak ülkemizdeki eğitim
Batıya yönelmiş ve daha çağdaş bir duruma gelmiştir. Sivil
tıbbiyenin 1908’de fakülte unvanını almasından sonra, aynı
yıl içinde (22 Kasım 1908) Fakülte bünyesinde Dişçi Okulu
açılmış ve 28 Ekim 1909’da eğitime başlamıştır. Cumhuriyetin ilanından sonra İstanbul Üniversitesi kurulduğunda da bu
okul tıp fakültesinden ayrılmış ve İstanbul Üniversitesi Diş
Hekimliği Fakültesi adını almıştır. Bu dönemde alınan bir kararla her yıl 22 Kasım tarihini içine alan hafta “Toplum Ağız
Diş Sağlığı Haftası” olarak kutlanmaya başlanmıştır.
Fakültenin 1908 yılından önceki dönmelerinde oldukça
ilkel koşullarda eğitim verildiğini, öğrencilere ne bilimsel
teori ne de uygun pratik eğitimleri yaptırılmadığını ve bu
eğitimle hocadan gördüğünü kapabilen hekimler yetiştiğini
bilmek gerekir. Bu durum 1908 yılından sonra Fakültenin yönetimine getirilen Tıp Fakültesi Dekanı Cemil Topuzlu’nun
büyük katkıları ile değişmeye başlamıştır. O zamanki Fransız
sistemine benzer şekilde ilk yıllarda diş hekimliği öğrenim
süresi 2 yıldı.
1928 yılında çıkartılan 1219 Sayılı “Tababet ve Şuabatı
Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun” Diş Hekimliği Okulu
mezunu olmayanların diş hekimliği yapamayacağını amirdi
ve bu durum mesleğin ve okulun gelişmesinin ivme kazanmasına yol açmıştır.
1933 yılındaki üniversite reformuna kadar hem dişçi
okulu hem de eczacılık okulu tıp fakültesi bünyesinde idi.
Reform döneminde, 1933 yılında Diş Okulu, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Diş Hekimliği Yüksekokulu adını aldı
ve eğitim süresi 3 yıldan 4 yıla çıkartıldı. 1948 yılında diş
hekimliği alanında doktora eğitimi başladı. 1964’de Diş Hekimliği Yüksekokulu Tıp Fakültesinden ayrılarak İstanbul
Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ne dönüştürüldü ve eği-

tim süresi 5 yıla çıkartıldı.
Dişçi Mektebinin kuruluşunu gerçekleştiren Prof. Dr.
Cemil Topuzlu (1866-1958) “80 Yıllık Hatıralarım” da şöyle
anlatır.
“Askeri Tıbbiyede 24 Temmuz 1908`de öğretim üyeleri toplanıp reform kararı aldık. O zaman 3 mareşal, birçok
general ve diğer rütbelerde 185 asker profesör vardı. Bunlar okula uğramadıkları halde, aydan aya gelip yılda toplam
80.000 altın maaş alıyorlardı. Eğitim kadrosunu 185’den
27`ye indiren bir tasarı hazırladık. Böylece, 60.000 altınlık
bir tasarruf sağlanmış oldu ve bunu değerlendirmek için dişçi mektebi öğretim üyelerinin kadrolarını, tıp fakültesi bütçe
taslağının arasına sıkıştırdım. Maarif Nazırı Emrullah Efendi`ye durumu anlattım. Bütçe onaylanırken Dişçi Mektebi de
adı verilmeden kurulmuş oldu. İleride eleştiriye uğramamak
için bu işi kendim yaptığımı söylemedim ve üstlenmesini
Maarif Nazırından rica ettim. Emrullah Efendi: Dişçilik sanatının ülkemizde geri olduğunu bildiğini, berberler tarafından
yapıldığını belirterek merak etme(!) dedi.”
Kaynak: http://www.tdb.org.tr/tdb/v2/solmenu_goster.
php?yer_id=1&id=410

Diğer bazı sağlık meslekleri
Türkiye’de sağlık çalışanlarının çalışma esaslarını belirleyen temel yasa olan “1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı
Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun” 1928 yılında kabul
edilmiştir. O yıllarda bulunmayan birçok meslek bu yasada
yer almıyordu. O nedenle, zaman zaman söz konusu yasada değişiklikler ve eklemeler yapılması gerekmiştir. Yasaya
06.04.2011 tarihinde eklenen “Ek 13” maddesi bazı sağlık
mesleklerini tanımlamaktadır. Bu meslekler şunlardır:
a) Klinik psikolog; psikolojiya da psikolojik danışma ve
rehberlik lisans eğitimi üzerine klinik ortamlarda gerekli pratik uygulamaları içeren klinik psikoloji yüksek lisansıya da
diğer lisans eğitimleri üzerine ya da klinik psikoloji yüksek
lisansına ilaveten klinik psikoloji doktorası yapan sağlık meslek mensubudur.
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gözlem ve görüşme teknikleri kullanarak psikolojik
değerlendirme ile uluslararası teşhis ve sınıflama
sistemlerinde hastalık olarak tanımlanmayan ve Sağlık
Bakanlığının da uygun bulduğu durumlarda psikoterapi
işlemleri yapar. Hastalık durumlarında ise ancak ilgili uzman
tabibin teşhisine ve tedavi için yönlendirmesine bağlı olarak
psikoterapi uygulamalarını gerçekleştirir.
Psikoloji lisans eğitimi üzerine ilgili mevzuatına göre
Sağlık Bakanlığınca uygun görülen psikolojinin tıbbi
uygulamalarıyla ilgili sertifikalı eğitim almış ve yeterliliğini
belgelemiş psikologlar sertifika alanlarındaki tıbbi
uygulamalarda görev alabilirler.
Yasaya göre, uzman tabibin teşhis ve yönlendirmesiyle
ya da bağımsız olarak yapılabilecek mesleki uygulamalar,
bu bentteki prensipler çerçevesinde Sağlık Bakanlığınca
çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.
b) Fizyoterapist; fizyoterapi alanında lisans eğitimi veren
fakülte ya da yüksekokullardan mezun sağlık meslek mensubudur.
Fizyoterapist, hastalık durumları dışında, kişilerin
fiziksel aktivitelerini düzenlemek ve hareket kabiliyetlerini
arttırmak için mesleğiyle ilgili ölçüm ve testleri yaparak
kanıta dayalı koruyucu ve geliştirici protokolleri belirler,
planlar ve uygular. Hastalık durumlarında ise fiziksel tıp
ve rehabilitasyon uzmanı tabibin ya da uzmanlık eğitimleri
sırasında fiziksel tıp ve rehabilitasyon rotasyonu ya da
uzmanlık sonrasında ilgili dalın rotasyon süresi kadar
fiziksel tıp ve rehabilitasyon eğitimi almış uzman tabiplerin
kendi uzmanlık alanları ile ilgili teşhisine ve tedavi için
yönlendirmesine bağlı olarak hastaların hareket ve fiziksel
fonksiyon bozukluklarının ortadan kaldırılmasıyla da iyileştirilmesi amacıyla gerekli uygulamaları yapar. Hastaların
tedavisi yönünden rehabilitasyon ekibinin diğer üyeleri ile işbirliği içinde çalışır ve tedavinin gidişi hakkında ilgili uzman
tabibe bilgi verir. Fizyoterapistlerin yalnızca fiziksel tıp ve
rehabilitasyon uzmanları ile birlikte çalıştığı anlaşılmalıdır;
bu meslek üyeleri kekemelik, nörolojik hastalıklar, körlük
gibi durumların tedavileri ile de ilgilidirler ve bu hastalıklarla

ilişkili uzman hekimlerle birlikte de çalışırlar.
c) Odyolog; odyoloji alanında lisans eğitimi veren fakülte ya da yüksekokullardan mezun ya da diğer lisans eğitimleri üzerine odyoloji yüksek lisansı ya da doktorası yapan,
sağlıklı bireylerde işitme ve denge kontrolleri ile işitme bozukluklarının önlenmesi için çalışmalar yapan ve ilgili uzman
tabibin teşhis ya da tedavi için yönlendirmesine bağlı olarak
işitme, denge bozukluklarını tespit eden, rehabilite eden ve
bu amaçlarla kullanılan cihazları belirleyen sağlık meslek
mensubudur.
ç) Diyetisyen; beslenme ve diyetetik alanında lisans eğitimi veren fakülte ya da yüksekokullardan mezun; sağlıklı
bireyler için sağlıklı beslenme programları belirleyen, hastalar için tabibin yönlendirmesi üzerine gerekli beslenme programlarını düzenleyen, toplu beslenme yerlerinde beslenme
programları hazırlayan ve besin güvenliğini sağlayan sağlık
meslek mensubudur.
d) Dil ve konuşma terapisti; dil ve konuşma terapisi alanında lisans eğitimi veren fakülte ya da yüksekokullardan
mezun ya da diğer lisans eğitimleri üzerine dil ve konuşma
terapisi alanında yüksek lisans ya da doktora yapan, bireylerin ses, konuşma ve dil bozukluklarının önlenmesi için çalışmalar yapan ve ilgili uzman tabip tarafından teşhisi konulmuş
yutkunma, dil ve konuşma bozukluklarının rehabilitasyonunu sağlayan sağlık meslek mensubudur.
e) Podolog (Podiatrist); ön lisans seviyesindeki podoloji
programından mezun; bireylerin ayak sağlığının korunması
ve bakımına yönelik hizmet veren ve ilgili uzman tabibin teşhisine ve tedavi için yönlendirmesine bağlı olarak hastaların
ayak tedavisini yapan sağlık teknikeridir.
f) Sağlık fizikçisi; fizik, fizik mühendisliği ya da nükleer enerji mühendisliği eğitimi üzerine radyoterapi fiziği, diagnostik radyoloji ya da nükleer tıp fiziği dallarının birinde
yüksek lisans mezunu; ilgili uzmanın gözetiminde ve tedavi
için yönlendirmesine bağlı olarak; radyasyon ile yapılan teşhis, görüntüleme ve tedavi sırasında ve sonrasında, gerektiğinde radyo izotop maddeleri ve iyonize ışın kaynaklarının
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kullanımından, uygulanmasından, korunmasından ve arıtılmasından sorumlu sağlık meslek mensubudur.
g) Anestezi teknisyeni/teknikeri; sağlık meslek liselerinin
ve ön lisans seviyesindeki anestezi programlarından mezun;
anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanı tabibin sorumluluğunda ve yönlendirmesi doğrultusunda anestezi işlemlerinin güvenli bir şekilde başlatılması, sürdürülmesi ve sonlandırılması için gerekenleri yapan sağlık teknisyeni/teknikeridir.
ğ) Tıbbi laboratuvar ve patoloji teknikeri; ön lisans seviyesindeki tıbbi laboratuvar ve patoloji laboratuvar teknikleri
programlarından mezun; bireyin sağlık durumu ya da ölüm
sebebi hakkında bilgi edinmek amacıyla tıbbi analiz öncesi
hazırlıkları yapan, laboratuvar araç ve gereçlerini kullanarak
numunelerin tıbbi testlerini ve kan merkezi çalışmalarını yapan sağlık teknikeridir.
Tıbbi laboratuvar teknisyeni; sağlık meslek liselerinin
tıbbi laboratuvar programından mezun; tıbbi analiz öncesi
hazırlıkları yapan, laboratuvar araç ve gereçlerini kullanarak
numunelerin tıbbi testlerini ve kan merkezi çalışmalarını yapan sağlık teknisyenidir.
h) Tıbbi görüntüleme teknisyeni/teknikeri; sağlık meslek
liselerinin ve ön lisans seviyesindeki tıbbi görüntüleme programlarından mezun; tıbbi görüntüleme yöntemleri ile görüntü
elde eden ve kullanıma hazır hale getiren sağlık teknisyeni/
teknikeridir.
ı) Ağız ve diş sağlığı teknikeri; ön lisans seviyesindeki
ağız ve diş sağlığı programından mezun; hasta muayenesinde
diş tabibine yardımcı olan, tedavi malzemelerinin hazırlanması ve kullanıma hazır halde tutulmasını sağlayan sağlık
teknikeridir.
i) Diş protez teknikeri; ön lisans seviyesindeki diş protez
programından mezun; diş tabibi tarafından alınan ölçü üzerine, çene ve yüz protezlerini, ortodontik cihazları yapan ve
onaran sağlık teknikeridir.

j) Tıbbi protez ve ortez teknisyeni/teknikeri; sağlık meslek liselerinin ve ön lisans seviyesindeki tıbbi protez ve ortez
programlarından mezun; kaybedilen organların işlevlerini
kısmen de olsa yerine getirecek yapay organlar ile desteklenmesi, korunması ve düzeltilmesi gereken vücut kısımlarına
uygulanacak yardımcı cihazları ve aletleri tasarlayan, kullanıma hazır hale getiren, onarımını yapan ve uzman tabip denetiminde hastaya uygulayan sağlık teknisyeni/teknikeridir.
k) Ameliyathane teknikeri; ön lisans seviyesindeki ameliyathane hizmetleri programından mezun; ameliyathanede
kullanılan alet ve malzemenin ameliyata hazır hale getirilmesine, cerrahi ekibe malzeme sağlanması ve ameliyathane ortamının ameliyatın özelliğine göre uygun hale getirilmesine
yönelik iş ve işlemleri yapan ve uygulama açısından destek
veren sağlık teknikeridir.
l) Adli tıp teknikeri; ön lisans seviyesindeki adli tıp programından mezun; kişilerin adlî muayenesinde, insan bedeninden örnek alınmasında, otopside ve adli raporların yazılmasında tabibe yardımcı olan sağlık teknikeridir.
m) Odyometri teknikeri; ön lisans seviyesindeki odyometri programından mezun; endikasyonu belirlenmiş hastalara ilgili ekipmanı kullanarak gerekli testleri uygulayan sağlık
teknikeridir.
n) Diyaliz teknikeri; ön lisans seviyesindeki diyaliz programından mezun; tabibin yönlendirmesine göre hastaya diyaliz uygulamalarını yapan sağlık teknikeridir.
o) Fizyoterapi teknikeri; ön lisans seviyesindeki fizyoterapi programından mezun; fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı ya da fizyoterapist gözetiminde, fizik tedavi ve egzersiz
uygulamalarına yardımcı olan sağlık teknikeridir.
ö) Perfüzyonist; perfüzyon alanında lisans eğitimi veren
fakülte ya da yüksekokullardan mezun ya da diğer lisans eğitimleri üzerine perfüzyon alanında yüksek lisans yapan; kalp
ve/veya büyük damarlarda yapılacak müdahalelerde ilgili uzman tabipler gözetiminde kalp akciğer makinesini kullanarak
beden dışı kan dolaşımını yöneten sağlık meslek mensubudur.
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p) Radyoterapi teknikeri; ön lisans seviyesindeki radyoterapi programından mezun; tabibin hazırladığı ışın tedavi
programını hastaya uygulayan sağlık teknikeridir.
r) Eczane teknikeri; ön lisans seviyesindeki eczane hizmetleri programından mezun; reçetedeki ilaçları eczacı gözetiminde hazırlayan ve eczacılık faaliyetlerine yardım eden
sağlık teknikeridir.
s) İş ve uğraşı terapisti (Ergoterapist); iş ve uğraşı terapisi
alanında lisans eğitimi veren fakülte ya da yüksekokullardan
mezun, sağlıklı kişilerde mesleği ile ilgili ölçüm ve testleri
yaparak, mesleği ile ilgili koruyucu ve geliştirici programları
planlayan ve uygulayan; hasta kişiler için uzman tabibin
teşhisine bağlı olarak bireylerin günlük yaşam, iş ve
üretkenlik, boş zaman aktivitelerine katılımını artırmak,
sağlık durumlarını iyileştirmek, engelliliği önlemek ve
çevreyi düzenleyerek katılımı artırmak için gerekli iş ve uğraşı
terapisi yöntemlerini uygulayan sağlık meslek mensubudur.
ş) İş ve uğraşı teknikeri (Ergoterapi teknikeri); ön lisans
seviyesindeki iş ve uğraşı terapisi bölümlerinden mezun, uzman tabibin tedavi planına bağlı olarak, uzman tabip ya da iş
ve uğraşı terapisti gözetiminde iş ve uğraşı terapisi programını uygulayan sağlık teknikeridir.
t) Elektronörofizyoloji teknikeri; ön lisans seviyesindeki
elektronörofizyoloji bölümünden mezun, elektronörofizyolojik yöntemlerin kullanılmasında ilgili uzman tabibe yardım
eden ve tabibin gözetiminde çalışan sağlık teknikeridir.
u) Mamografi teknikeri; ön lisans seviyesindeki mamografi teknikerliği bölümünden mezun; mamogramların kanser
açısından pozitif ve negatif yönden incelemesini yaparak radyoloji uzmanının karar vermesi için değerlendirmesine hazır
hale getiren, gerektiğinde mamografi çekimlerini yapan sağlık teknikeridir.
ü) Acil tıp teknikeri; ön lisans seviyesindeki acil tıp bölümünden mezun, acil tıbbi yardım ve bakım ile sınırlı kalmak
kaydıyla hastaya müdahale ve bu hususta lazım gelen iş ve
eylemleri yapan sağlık teknikeridir.

v) Hemşire yardımcısı; sağlık meslek liselerinin hemşire
yardımcılığı programından mezun olup hemşire nezaretinde yardımcı olarak çalışan, ayrıca hastaların günlük yaşam
aktivitelerinin yerine getirilmesi, beslenme programının uygulanması, kişisel bakım ve temizliği ile sağlık hizmetlerine
ulaşımında yardımcı olan ve refakat eden sağlık teknisyenidir.
y) Ebe yardımcısı; sağlık meslek liselerinin ebe yardımcılığı programından mezun olup ebelerin nezaretinde yardımcı olarak çalışan, ayrıca hastaların günlük yaşam aktivitelerinin yerine getirilmesi, beslenme programının uygulanması,
kişisel bakım ve temizliği ile sağlık hizmetlerine ulaşımında
yardımcı olan ve refakat eden sağlık teknisyenidir.
z) Sağlık bakım teknisyeni; sağlık meslek liselerinin
sağlık bakım teknisyenliği programından mezun olup en az
tekniker düzeyindeki sağlık meslek mensuplarının nezaretinde yardımcı olarak çalışan, ayrıca hastaların günlük yaşam
aktivitelerinin yerine getirilmesi, beslenme programının uygulanması, kişisel bakım ve temizliği ile sağlık hizmetlerine
ulaşımında yardımcı olan ve refakat eden sağlık meslek mensubudur.

Planlama Politikaları
Bir ülke halkının gereksinmelerini karşılayabilmek, gelişmesini ve kalkınmasını sağlamak amacıyla yapılan ve
kalkınma planı ya da ulusal plan gibi adlarla bilinen planlar
aslında birçok sektörü kapsayan bütüncül planlardır. Bu bütünün içinde eğitimden, tarıma, enerjiden savunmaya kadar
çok sayıda bölümler bulunur. Bunlardan birisi de sağlık bölümüdür.
Ulusal planın içindeki bölümler de kendi içlerinde alt
başlıklara ayrılır. Örneğin sağlıkla ilgili bölümün alt başlıkları sağlık kuruluşlarının fiziksel durumu, araç-gereç durumu,
insangücü durumu, finans kaynakları, hizmet modelleri gibi
konuları kapsar. Kısaca, sağlık insangücü planları, sağlık planının bir parçası, sağlık planı da ulusal planın bir parsasıdır.
Önemli olan bu parçaların birbirleri ile uyumlu olmalarıdır.
Yani, sağlık insangücü planı sağlık planının geneline, sağlık
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planı da ulusal planın geneline aykırı olamaz. Sağlık planlaması yapılmadan önce ülkenin genel anlamdaki yönetim
yapısına, örgütlenmesine, finansman modellerine, hizmetin
biçimine karar verilmiş olmalıdır ki, sağlık planı bu genel
ilkelere dayanılarak yapılabilsin. Benzer şekilde, bir ülkede
sağlık insangücü planlaması yapılmadan önce o ülkedeki
sağlık sisteminin nasıl olacağına, finansmanın nasıl sağlanacağına, hangi hizmetlere öncelik verileceğine karar verilmiş
olmalıdır ki sağlık insangücü planlaması bu ilkelere uygun
olarak yapılabilsin.
Şekil 2: Ulusal Plan, Sağlık Planı ve Sağlık İnsangücü
Planlarının İlişkisi

Sağlık insangücü politikaları şu hususları kapsar:

• Gereksinim duyulan sağlıkçı türü
• Türlerine ve çalışma alanlarına göre sağlıkçıların
o sayısı
o nitelikleri
o görev ve sorumlulukları
o mesleksel tanımları
o eğitimleri
o istihdam modelleri
o ücretlendirilmeleri
o çalışma koşulları
Yukarıda belirtilen hususlara karar verebilmek, insangücünün hizmetlere uygun olmasını, sağlık insangücü politikalarının gerçekçi ve uygulanabilir olmasını sağlayabilmek
için öncelikle aşağıdaki sorulara yanıt bulunmalıdır. Çünkü
anahtarın kilide uygun olması gibi, sağlık insangücünün de
sağlık hizmetleri modeline uyması gerekir. Sağlık hizmetleri
ülkelere özgüdür. O halde, sağlık insangücü politikalarının da
o ülkeye özgü olması beklenir. Ülkedeki sağlık hizmetlerinin
genel ilkeleri bilinmeden insangücü politikalarına karar verilemez, insangücü planları yapılamaz.

• Ülkenin sağlık hedefleri nelerdir?
• Sağlık hizmetlerinin yönetimi tek kurumda mı olacakGörüleceği gibi, bir ülkenin sağlık insangücü politikaları
ülkenin genel politikalarından bağımsız ele alınamaz. Örneğin, sosyalist yönetim yapısını benimsemiş bir ülkede özel
hastaneler planlanamaz, sağlık insangücü planı içine personelin özel olarak çalışabileceği yazılamaz; bütün doğumların
hekimler tarafından yapılması ilkesini kabul etmiş bir ülkede
ebelik hizmetlerinin planlanmasında bu ilke dışına çıkılamaz;
sıtmanın kontrolünde aktif sürveyans yapılmasının kararlaştırıldığı bir ülkede bu sürveyansı yürütecek sağlık elemanlarının yetiştirilmesi ve istihdamı planlanmalıdır.
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tır, yoksa kurumlar arasında paylaşılacak mıdır?
Meslek kuruluşlarının rolü ne olacaktır?
Hangi sağlık sorunlarına öncelik verilecektir?
Hangi toplum gruplarına öncelik verilecektir?
Bölgeler arasında öncelikli yerler olacak mıdır?
Koruyucu ve tedavi edici hizmetler entegre edilecek
midir?
Hasta sevk sistemi uygulanacak mıdır?
Hizmetler nasıl finanse edilecektir?
Hizmetleri kim finanse edecektir?
Tamamı ücretsiz hizmetler olacak mıdır?
Kamu ve özel sektör dengesi nasıl olacaktır?
İnsangücü eğitiminden hangi kurumlar sorumlu
olacaktır?
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Yukarıda sıralanan hususların sağlık insangücü politikalarını ve planlamasını nasıl etkileyebileceği şu örneklerle
daha iyi anlaşılacaktır:
Sağlık hedefleri ile insangücü ilişkisi: Bir ülkedeki sağlık sorunlarının neler olduğu, hükümetlerin hangi sorunlara,
gruplara, bölgelere önem ve öncelik vereceği, yakın ve uzak
vadede toplumun sağlık düzeyinin nasıl gelişmesinin beklendiği konuları insangücü politikalarının belirlenmesinde temel
noktalardır. Örneğin, bir ülkede sıtma hastalığının eredike
edilmesi hedefleniyorsa, gereksinim duyulan insangücü, aktif
hasta sürveyansı yapabilecek ara sağlık personeli, laboratuar
bilgisine sahip sağlık elemanları, enfeksiyon ve parazitoloji
uzmanlarıdır. Eğer, üreme sağlığı ve aile planlamasına öncelik veriliyorsa, gereksinim duyulan insangücü ebe, hemşire,
aile planlaması becerisine sahip sağlıkçı, kadın hastalıkları
ve doğum uzmanı, köy gönüllüleri gibi elemanlar olacaktır.
Eğer, yaşlıların evde bakımları ülkenin bir hedefi ise, o zaman bu bakımı verebilecek insangücünün yetiştirilmesi ve
istihdamı gerekecektir.
Yönetici kurumlarla insangücü ilişkisi: Sağlık hizmetlerinde karar verici otoritenin hangi kurum olacağı, insangücü politikalarına hangi kurumun karar vereceği temel bir husustur. Bazı ülkelerde sağlık bakanlığı tek başına karar veren
ve hizmeti sunan kurum iken, bazı ülkelere sosyal sigortalar
kurumu, çalışma bakanlığı, belediyeler gibi kurumlar da sağlık hizmetlerinde karar verici ve hizmet sunucusu olabilir. Bilindiği gibi, ülkemizde de geçmişte Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK), Silahlı Kuvvetler, Milli Eğitim Bakanlığı, Devlet
Demiryolları, PTT, polis teşkilatı, belediyeler sağlık hizmeti
sunan ve hatta insangücü yetiştiren kurumlardı. Kuşkusuz,
bu kurumların hangileri olduğunun bilinmesi insangüsü politikalarının belirlenebilmesinde önemli bir faktördür. Eğer,
bir ülkede birden çok kurum sağlık hizmetlerinde doğrudan
rol sahibi olacaksa, sektörler arasındaki koordinasyonun insangücü politikalarının belirlenmesindeki rolü daha da önem
kazanır.
Hizmet modeli ile insangücü ilişkisi: Birinci basamağa
ağırlık veren, hasta sevki sisteminin etkili biçimde uygulandığı bir ülke ile hastanecilik hizmetlerinin ön planda olduğu

ülkelerdeki insangücü gereksinmemeleri farklıdır. Birinde,
genel pratisyenlere ve aile hekimlerine gereksinim varken,
diğerinde klinik dal uzmanlarına, hemşirelere, hastane yöneticilerine ağırlık verilmelidir. Bir ülkede iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin örgütlenmesi temel bir yaklaşım ise o hizmetleri sunacak sayı ve nitelikte personel bulunmalıdır; her
okulda bir hemşire olması isteniyorsa bu hemşirelerin eğitimi
ve istihdamı ile ilgili politikalara gerek olacaktır.
Finansman modeli ile insangücü ilişkisi: Sağlık hizmetlerinin bir kamu hizmeti olarak sunulduğu bir ülke ile
hizmetlerin ağırlıklı olarak özel sektör tarafından verildiği
bir ülkedeki insangücü politikalarının, gereksinim duyulan
sağlıkçı tür ve sayılarının farklı olacağı açıktır. Finansman
modelinin nasıl olduğu, sağlık personelinin dağılımlarını, uzmanlaşmalarını, taleplerini, ücretlendirilmelerini, hizmetten
memnuniyetleri, verimliliklerini, hizmetin kalitesini, halkın
tatminini çok yakından ilgilendirir. Bu faktörler sağlık personeline zorunlu hizmet uygulamasından, sözleşmelerindeki
hususların neler olacağına kadar bir sürü kararın alınmasındaki başlıca faktördür.
Eğitim kurumları ile insangücü ilişkisi: Bazı ülkelerde
hizmeti sunan kurum, örneğin sağlık bakanlığı, sağlık personelinin de eğitiminden sorumludur. Örneğin, eski Sovyet
ülkelerindeki anlayış budur. Bazı ülkelerde ise personeli yetiştiren kurum ile onları kullanacak kurumlar tamamen farklıdır. Ülkemizdeki durum daha çok ikinci modele uymaktadır.
Personeli Milli Eğitim Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurumları eğitir, Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere diğer kurumlar
kullanır. Böyle olunca, personeli yetiştiren kurumların öğrenci sayıları, eğitimin içeriği, stajların nerelerde yapılacağı gibi
konularda personeli kullanacak kurumlarla yakın işbirliği
içinde bulunması çok önemli ve gereklidir. Böyle olmazsa
yanlış uygulamalar ve mağduriyetler ortaya çıkar. Ülkemizde, 1960’lı yıllarda Hacettepe Üniversitesi bünyesinde “Tıbbi
Teknoloji” programının başlatılması, ama mezunlarının Sağlık Bakanlığı tarafından istihdam edilmemesi sonucunda kapatılması bu yanlışlığa bir örnektir.
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İstihdam Politikaları
Yeterli ve nitelikli sağlık personeli olmadan sağlık hizmetleri yürütülemez. Emek-yoğun olan sağlık sektöründe hemen bütün ülkelerde maliyetlerin de yüzde 60’dan fazlasını
insangücü maliyetleri oluşturur. Türkiye’de bu oran yüzde 70
– 80 dolayındadır.
Sağlık sektörünün önemli bir özelliği de çok özel teknik
bilgi ve becerilerle donatılmış nitelikli personele ihtiyaç duymasıdır. Sağlık hizmetlerinin sürekli (7 gün / 24 saat) olması
gerektiğinden söz konusu personelin yetiştirilmesi ve istihdamı (işlendirme; işe yerleştirme; kişiyi bir görevde kullanma;
çalıştırma) da özellikleri olan bir husustur.
Sağlık insangücünün istihdamında üç modelden söz edilebilir:
1. Devlet memuru: Memur statüsündeki sağlık personelinin işvereni devlettir; genel personel rejimi kurallarına uygun
olarak çalışırlar; tam zamanlı ya da yarı zamanlı çalışabilirler; genellikle sabit ücret alırlar. Bununla birlikte, performans
temelli ek ücret te alabilirler. Memur olarak çalışmanın temel
avantajı iş güvenliğidir. Toplum sağlığı merkezlerinde çalışan personel buna örnektir.
2. Ücretli işçi: İşçi statüsünde çalışan sağlık personelin
işveni kamu ya da özel sektör olabilir. Personelin özlük hakları bulunduğu ülkenin iş kanununa göredir. Özel hastanelerde hizmet veren sağlıkçılar buna örnektir.
3. Sözleşmeli: Bu modelde sağlık personeli çalışacağı
kamu ya da özel sektör kuruluşu (işveren) ile imzalanan sözleşmede belirtilen hükümlere uygun olarak çalışır ve ücret
alır. İşveren kamu kurumu, şirket ya da bir kişi olabilir. Çalışma süresi sözleşmede belirtilen süre ile sınırlıdır. Ancak, sözleşme kurallarına uygun olarak sözleşme süresi sona ermeden
personelin işine son verilebilir. Evde bakım veren hemşireler
buna örnektir.
4. Serbest ( özel): Bu modelde sağlık personeli bağımsız
olarak kendi işinde çalışmaktadır. Yani, hem işveren hem de
çalışan konumundadır. Muayenehanelerinde çalışan hekimler
buna örnektir.

5. Gönüllü çalışma: Bazı ülkelerde ve bazı hizmetler için
gönüllü kişilerden yararlanılması yaygın bir modeldir. Bazı
Afrika ülkelerinde, Hindistan’da aile planlaması, kondom
dağıtımı gibi işler için gönüllü köylülerin kullanılması buna
örnektir. Bu kişiler ya hiç ücret almazlar ya da bir miktar
gıda, hediye gibi küçük çaplı yardımlar karşılığında hizmet
verirler.
Yukarıda belirtilen istihdam modelleri ülkenin sağlık
politikalarından ayrı düşünülemez. Başka bir deyişle, sağlık
personelinin istihdam biçimleri o ülkedeki sağlık hizmetlerinin nasıl verileceği konusundaki politikalara bağımlıdır.
Bir diğer husus, bu modellerin karma biçimde uygulanabileceğidir. Yani, bir ülkede personelin bir kısmı devlet memuru olabileceği gibi diğerleri diğer modellere uygun olarak
çalıştırılabilir. Dünyada istihdam modellerinden yalnızca birini uygulayan ülke sayısı (Kuzey Kore’deki memur modeli
gibi) çok azdır.
Ülkemizde Cumhuriyet döneminde sağlık insangücü
istihdam modelleri kuruluştan buyana oldukça değişmiştir.
Cumhuriyetin ilk yıllarında sıtma, trahom, lepra ve frengi savaşı hizmetlerinde çalışan hekimler ve diğer sağlık personeli
tam gün memur statüsünde idi ve diğer hizmetlerde çalışanlara göre daha yüksek ücret alırlardı. Hükümet tabiplerinin
ve hastanelerde çalışan hekimlerin saat 16.00’dan sonra olmak kaydıyla serbest çalışmalarına izin verilmişti. Ancak,
saat 16.00’da görevini bırakan personel, öğle tatili yapmaz,
çalışmaya devam eder ve günlük mesai süresini doldurmuş
olurdu. Böylece, hem hekimlere, düşük ücretlerini telâfi etme
fırsatı verilmiş hem de halkın hekimlik hizmetlerinden daha
fazla yararlanmasına imkân tanınmıştı. Hekim sayısının çok
yetersiz olduğu o dönemde bu uygulama akılcı bir yaklaşım
idi. Sağlık memuru, hemşire ve ebeler de “sağlık kabini” adı
verilen yerlerde enjeksiyon, pansuman, sünnet gibi hizmetleri özel olarak yürütebilirlerdi. Memur statüsündeki eczacılar
dahil diğer sağlık personeli aynı zamanda özel olarak çalışamazlardı. Öte yandan, özellikle Dr. Refik Saydam’ın Sağlık
ve Sosyal Yardım Bakanı olduğu dönemde açılmaya başlayan
belediye hastanelerindeki personel belediyeler tarafından istihdam edilirdi. Daha sonra diğer bazı kamu kurumları tara-
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fından açılan hastanelerde çalışan personel de hastanelerin
bağlı olduğu kurumlarca istihdam edilirdi.
Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirildiği 1963 yılından sonra açılan sağlık ocaklarındaki personelin tümü tam süreli memur olarak çalışırlardı. Buna karşılık, görev yaptıkları yerin
gelişmişliğine göre ek ücret alırlardı. Sosyalleştirilme uygulamasının ilk yıllarında özellikle mahrumiyet yörelerde hizmet veren personelden bu yörede belirli bir süre (2 yıl gibi)
çalışacaklarına dair bir belge imzalamaları istenirdi. Bir süre
sonra bu uygulamadan vazgeçildi.
Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) 1952 ile 2004 yılları
arasında kendi hastanelerinde işçilere hizmet verdi. Bu hastanelerde ve onlara bağlı sağlık birimlerinde çalışan sağlık
personeli de işçi statüsünde idi.
Silahlı Kuvvetlerde görev yapan kıta tabipleri tam gün
çalışırken, asker hastanelerinde yedek subay olarak çalışan
tabiplerin aynı zamanda serbest çalışmalarına izin verilirdi.
Tam gün çalışan personelin sayısal planlamasında kullanılan “tam güne eşdeğer personel” (full-time equivalent)
kavramını bilmek gerekir. Buna göre iki yarım gün çalışan
personel tam gün çalışan personele eşdeğerdir. Örneğin, bir
klinikte tam gün çalışan bir, yarım gün çalışan iki hekim varsa bu klinikte tam güne eşdeğer 2 hekim çalışıyor demektir.
Ülkemizde uygulanan istihdam politikalarından birisi de
“zorunlu hizmet” uygulamasıdır. Bu uygulama ilk kez 1932
yılında açılan “leyli tıp talebe yurdu” uygulaması ile başlamıştır. O dönemde ülkemizde yalnızca İstanbul’da bir tıp
fakültesi vardı, ama Anadolu’nun yoksul öğrencileri 6 yıllık
eğitimi göze alamayıp İstanbul’a gelemedikleri için öğrenci
bulunmasında zorluk çekiliyordu. Ülkede çok az olan hekim
sayısını arttırmak için Dr. Refik Saydam 1932 yılında açtığı
yurtlarda tıp ve eczacılık öğrencilerini barındırdı ve ücretsiz
eğitimlerini sağladı. Mezun olanlar yurtlarda kaldıkları sürenin 2/3 kadarı kadar süre devlete hizmetle yükümlü oluyorlardı (6 yıllık eğitime karşılık 4 yıl hizmet yükümlülüğü).
Bu yol ile Türkiye’de hekim ve eczacı sayısı önemli oranda artış göstermiştir. Ülkemizde zorunlu hizmetin bir diğer

örneği ebeler için uygulanmış olanıdır. 1937 yılında Balıkesir ve Konya’da ilk Köy Ebesi Okulları açılmıştı. Bir yıllık
eğitim sonunda mezun olan ebeler, kendi köylerinde ya da
çevre köylerde dört yıl süreyle zorunlu hizmet yaparlardı. O
dönemlerden sonra ücret ödemeden yatılı olarak eğitim gören
bütün sağlık elemanları zorunlu hizmet uygulamasına tabi olmuşlardır.
Hekimler açısından zorunlu hizmet uygulaması 1981 yılında yeniden gündeme geldi. O tarihte çıkartılan 2514 Sayılı
“Bazı Sağlık Personelinin Devlet Hizmeti Yükümlülüğüne
Dair Kanun” ile tıp fakültesinden mezun olur olmaz bütün
hekimlere pratisyen hekim olarak 2 yıl, uzman olan hekimlere ise 2 yıl zorunlu hizmet uygulaması getirildi. Kanun, diş
tabibi, eczacı, veteriner, kimyager, kimya mühendisi, biyolog
ve psikologlar ile bunlardan Tababet Uzmanlık Tüzüğünde
sayılan ve tıbbın ana dallarından birinde uzman oldukları
ilgili mevzuat hükümlerine göre Sağlık Bakanlığınca tescil
edilenler ve bunlardan doktora aşamaları ile öğretim üyeliği
unvanını kazananları da kapsıyordu. Danıştay ve Anayasa
Mahkemesi tarafından bazı hükümlerin iptal edilmesi ve bu
hükümlerle ilgili değişiklilerin yapılmasına karşın söz konusu zorunlu hizmet uygulaması devam etmektedir.
Türkiye’de sağlıkta dönüşüm programı adı altında başlatılan politika değişikliği çerçevesinde 2000 ‘li yılların başında sağlık personelinin istihdamı konusunda da değişiklikler
oldu. Devlet memuru statüsünde çalışmakta olanlar için farklı sözleşmeli statüler ortaya çıktı, sağlıkta taşeronlaşma (geçici personel) uygulamaları yaygınlaştırıldı; memur, dört farklı türde sözleşmeli personel, taşeron personel, vekil ebe ve
hemşire ile yabancı sağlık personeli istihdamı olarak parçalı
bir istihdam yapısı ortaya çıktı. Geçici personel statüsü, bir
yıldan az süreli ve geçici nitelikteki kamu hizmetlerinin yerine getirilmesini sağlamak üzere oluşturulmuş bir istihdam
türüdür. “Özelleştirme Uygulamaları Sonucunda İşsiz Kalan
ve Bilahare İşsiz Kalacak Olan İşçilerin Diğer Kamu Kurum
ve Kuruluşlarında Geçici Personel Statüsünde İstihdam Edilmelerine İlişkin Esaslar” çerçevesinde yürütülür.
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Ücret Politikaları
Sağlık personeline ödenen ücret ülkenin sağlık sistemine, personel sayısına, sosyal ve ekonomik durumuna göre
farklılık gösterir. Bu bölümde hekimleri ücretlendirilme sistemleri üzerinde durulacaktır.
Hekimlerin ücretlendirme modelleri: Dünya genelinde
hekimlerin ücretlendirilmeleri modeli dört grupta toplanabilir. Her ülkede bu modellerin birisi seçilebileceği gibi karma
modeller de uygulanabilir. Bu modeller şunlardır:
1. Hizmet Başına Ödeme (Fee-for-service, FFS): Her
bir yapılan hizmet için ayrı ödeme yapılır. Hekim yapacağı
her uygulama için (muayene, tetkik, müdahale vb.) ayrı ücret alacağı için, bu uygulamada hekim daha fazla ve gereksiz
tetkik ve müdahale yapma eğilimindedir. O nedenle pahalı
bir sistemdir. Çok sıkı denetim ve müeyyide mekanizmalarını
gerektirir. Bu sistemde eğer para hastalar tarafından (cepten
yapılıyorsa) toplumun pek azı bu masrafa katlanabilir. Eğer,
söz konusu ödeme bir sigorta kurumu tarafından yapılıyorsa,
sigorta primlerinin yükseltilmesi ya da bazı tıbbi uygulamaları ödeme dışı bırakılması gündeme gelir. Tercih edilen bir
model değildir.
2. Vaka Başına Ödeme (Case Payment, CsP): Hekime
hastanın yapılan bütün bakımı için önceden belirlenmiş bir
miktar (paket ödeme) ödenir. Hizmet başına ödemeye alternatif olarak geliştirilmiş bir modeldir. Bu modelde, hekim
hastaya yaptığı uygulamaların toplamı için sigorta kurumu
tarafından belirlenmiş bir “paket fiyat” alır. Bu modelde, bir
öncekinin aksine, ne kadar tetkik ve işlem yaparsa yapsın
aynı ücreti alacağından hekim mümkün olduğu kadar az tetkik ve müdahale yapma eğilimi gösterir. Modelin sakıncası,

gerektiği halde yapılmaktan kaçınılan tıbbi müdahalelerdir. O
nedenle, hastaların mağdur olmaması için sigorta kurumları
bazı pahalı müdahaleleri paket dışına çıkartır ve o işler için
paket ödemeye ek olarak hizmet başına ödeme yapar.3
3. Kişi Başına Ödeme (Capitation Payment, CpP): Hekime listesindeki her birey için (hizmet vermekle yükümlü
olduğu her birey için) önceden belirlenmiş bir miktar düzenli
aralıklarla (aylık) ödenir. Bu model daha çok aile hekimliği
gibi birinci basamak tedavi hizmetlerinde uygulanır; hastalar hekime ne kadar başvurursa başvursun, hekimin alacağı
aylık ücret değişmez. Bu modelde çalışan hekimler, kronik
hastalığı olan, gebe, bebek, yaşlı gibi hekime sık başvuran
kişileri listelerine almaktan kaçınabilirler. O nedenle, modelde bir düzeltme yapılarak, hekime böyle kişiler için diğer
kişiler için ödenen miktarın üzerinde ödeme yapılması yoluna gidilir. Modelin temel ilkesi kişi memnuniyetidir. Çünkü
hekiminden memnun olmayan kişi başka hekimin listesine
kayıt olmayı ister. Böyle olunca da listesindeki kişiyi kaybeden hekimin geliri azalır. O halde, hekim listesindeki kişileri
memnun etmek durumundadır.
4. Maaş (Salary): Hekimin işine ya da çalıştığı süreye
göre aylık ödeme yapılır. Bu modelde hekimin her ay aldığı
ücret değişmez. Modelin sakıncası, hekimlerin verimliliklerin düşmesi, mutsuz ve isteksiz davranmalarıdır. Öyle olunca,
hizmet alanlarda memnuniyetsizlikler ortaya çıkar. Bu modelde bazı iyileştirmeler yapılarak, mahrumiyet bölgelerinde
ve zor koşullarda görev yapanlara ya da personel bulunmasında güçlük çekilen işlerde çalışanlara ek tazminatlar ödenmesi yoluna gidilir.
Bu modellerin olumlu ve olumsuz yönlerinin karşılaştırılması Tablo 4’de, uygulandığı bazı ülkeler ise Tablo 5’de
gösterilmiştir.

Tablo 4: Ödeme Modellerinin Karşılaştırılması
Maliyet kontrolü
Hizmet kalitesi
Ödeme modeli
Maaş
Zayıf
Zayıf
Kişi başına
İyi
Fena değil
Hizmet başına
Çok zayıf
Çok iyi
Vaka başına
İyi
İyi
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Modelin idaresi
Kolay
Çok kolay
Çok zor
Zor

Hekim tatmini
Zayıf
İyi
Çok iyi
İyi

Hasta tatmini
Zayıf
Çok iyi
İyi
İyi
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Tablo 5: Bazı Ülkelerdeki Hekim Ücret Modelleri
Ücret Modeli

Ülke

Hizmet başına

Danimarka, Japonya, Almanya, Belçika, Kanada, İtalya, İngiltere, Türkiye

Vaka başına

Avusturya, İrlanda, Finlandiya, Portekiz, İspanya, İsveç, Almanya, Türkiye

Kişi başına

Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Macaristan, İrlanda, İtalya, Hollanda, İngiltere, Türkiye

Maaş

Yunanistan, İspanya, Portekiz, Finlandiya, İsveç, Türkiye
Sağlık Hizmetlerinde Dr. Refik Saydam
Prof. Dr. Nusret Fişek; Toplum ve Hekim, Sayı:45,
Aralık 1987

Refik Saydam Bakan iken, hükümetin hekimlere uyguladığı ücret politikasından günümüzün devlet adamları ders
almalıdır. Koruyucu hekimlik hizmetlerinin ancak tam süre
çalışan hekimler eliyle yürütülebileceğini kabul eden Refik
Saydam, sıtma, trahom ve frengi savaşında çalışan hekimlere o zamanın maaş ödeme esaslarına göre çok yüksek ücret ödeme ilkesini hükümete kabul ettirmişti. Bir Vali 60-70
lira aylık alırken, sıtma savaş hekimlerinin aylığı 100 liradan
başlardı. Trahom savaş örgütünü kuran Dr. Nuri Fehmi Ayberk, bir gün bana kendi öyküsünü anlatmıştı. Nuri Fehmi
Bey, İstanbul’un tanınmış göz hastalıkları uzmanlarındandı.
Refik Saydam, Nuri Fehmi Bey’i Ankara’ya çağırmış, “Nuri,
Ayıntap’a (Gaziantep) gidecek ve trahom savaşını yürüteceksin” demiş. Nuri Bey’in kararsızlığını görünce “Sana 750
lira aylık vereceğim” demiş. O zamanlar Milletvekillerinin
maaşı 250 lira imiş. Sağlık müdürleri ve müfettişler, Refik
Saydam’ın en çok onurlandırdığı hekimlerdi. Bir hastane uzmanının erişeceği en yüksek maaş derecesi 7 iken, sağlık müdürü kadroları 6’ıncı dereceden başlardı. Bakanlıkta dört kişi,
Müsteşar, Teftiş Kurulu Başkanı, Hıfzısıhha Enstitüsü Müdürü ve Hıfzısıhha Okulu Müdürü ikinci derece kadrodaydı.
Refik Saydam›ın bu maaş politikasını iyi değerlendirebilmek
için kendisinin kişisel yaşamında cimri denecek kadar çok
tutumlu olduğunu bilmek gerekir.
…

Performans Modeli: Bu model ilk kez 2003 yılında İngiltere’de uygulanmaya başlanmıştır. Modelin temel yaklaşımı,
personelin verimliliğini ölçmek ve ona göre ücretlendirmektir. Buna göre verimli çalışan personel yüksek ücret, verimi
düşük olan personel düşük ücret alacaktır. Bu yolla, personel
daha verimli çalışmaya teşvik edilmiş olacak, hizmet kalitesi
ve hasta memnuniyeti artacaktır.
İlk bakışta mantıklı ve uygun gibi görünmesine karşın
performansa dayalı ücretlendirme modelinin bazı ciddi
sorunları vardır. En önemli konu, performansın hangi
ölçütlerle değerlendirileceğidir. Bu modelin uygulandığı
ülkelerde ve Türkiye’de ölçütler olarak bakılan hasta sayısı,
yapılan tetkik ve tıbbi girişim sayısı, kuruluşun gelirlerine
yapılan katkı payı gibi “girdiler” kullanılmaktadır. Buna göre,
çok hasta bakan, çok kazanç sağlayanın performansı yüksek
kabul edilmekte ve kendisine yüksek ücret ödenmektedir. Bu
yaklaşım eleştiriye açıktır. Çünkü
a. Verimlilik (performans), bakılan hasta sayısı gibi hizmet girdileri ile değil, bakılan hastanın kaçı tedaviden yararlandı, kaç tanesi ölümden kurtuldu, kaçı hastane enfeksiyona
yakalandı gibi hizmet çıktıları ile ölçülmelidir.
b. Sağlık hizmeti bir ekip işi olduğuna göre, hizmetin verimliliğinde ekip üyelerinin paylarının nasıl ölçüleceği belli
değildir. Yani, verimlilik ağırlıklı olarak ekibin başındaki hekime bağlı kabul edilmekte, diğer çalışanlar göreceli olarak
ihmal edilmektedir.
c. Hekim, yüksek ücret alabilmek uğruna çok hasta bakmaya, çok parasal girdi yapmaya gayret etmektedir. Bunun
anlamı, gereksiz tetkik ve tıbbi girişimlerin artacağıdır.
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d. Performans modelinde hastane yönetimleri daha fazla
hasta bakabilmek için çaba göstermekte ve tıp etiğine ve Tıbbi Deontoloji Tüzüğüne aykırı olarak diğer sağlık kuruluşları
ile rekabete girerek onlara gidecek hastaları kendi kuruluşlarına çekmeye çalışmaktadırlar. Bu yaklaşım, meslek barışını
bozan bir uygulamadır.
e. Halk sağlığı görüşüne göre birinci basamak kuruluşlar
kalabalık, ikinci basamak kuruluşlar (hastaneler) tenha olmalıdır. Oysa performans uygulaması sonucunda hastaneler gereksiz yere hastalarla dolmakta ve kalabalık hasta nedeniyle
hizmetin kalitesi olumsuz etkilenmektedir.
f. Performans modeli uygulayan hastane yöneticileri
hastaların birinci basamak kuruluşlarına gitmemesini, kendi
hastanelerini tercih etmelerini isterler. O nedenle, bu modelde
birinci basamak kuruluşlar, hastanelerin rakibidir ve bu sistemde gerçek anlamda hasta sevki işletilemez.
Ülkemizde performansa dayalı ek ödeme sistemi
12.05.2006 tarihli Resmî Gazetede yayınlanan (Sayısı:
26166) “Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek
Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik“ çerçevesinde Sağlık
Bakanlığı’na bağlı bütün sağlık kuruluşlarında uygulanmaya
başlamıştır. Bakanlıkça belirlenen kriterler arasında yapılan
muayeneler, ameliyat, anestezi, girişimsel işlemler, özellik
arz eden riskli bölümlerde çalışma gibi unsurlar yer almaktadır.
Türkiye’de performansa dayalı ek ödeme sisteminin diğer ülkelerden önemli bir farkı bulunmaktadır. Ülkemizde
hastalar istedikleri hekime ve sağlık kuruluşuna başvurmakta
serbest olduklarından ve ayrıca birinci ve ikinci basamak sağlık kuruluşları arasında hasta sevk zinciri de etkili çalışmadığı için hastaneler yukarıda sözü edilen rekabet unsurunu daha
da ön plana çıkartmaktadır.

Hamurabi Yasalarında Hekime Ödeme
(Kaynak: Eren N. Çağlar Boyunca Toplum, Sağlık ve İnsan, Somgür Yayıncılık, 1996)
Babil Kralı Hamurabi (M.Ö. 1810 – 1750) tarafından çıkartılan ünlü yasada hekim ücretleri ve malpraktis ile ilgili şu
hükümler yar almaktaydı (Madde 215 – 223):
* Eğer bir cerrah bronz bıçağı ile özgür bir adamda bir
kesi yapar, adamın yaşamını kurtarır ya da apsesini açıp iyileştirirse, bronz bıçağı ile girişimde bulunup özgür adamın
gözünü iyileştirirse ona 10 şekel gümüş verilecektir.
* Eğer adam köylü ise 5 şekel gümüş alınacaktır.
* Eğer hasta özgür bir adamın kölesi ise köle sahibi cerraha 2 şekel gümüş verecektir.
* Bir cerrah bronz bıçağı ile özgür bir adama derin bir
kesi yapıp ölümüne neden olursa ya da bir gözünü kör ederse,
cerrahın sağ eli kesilecektir,
* Eğer cerrah aynı işi bir köylünün kölesine yaparsa, bu
köle yerine başka bir köle verilecektir.
* Eğer cerrah bir kölenin gözüne bronz bıçağı ile girişimde bulunur ve gözü kör ederse, kölenin değerinin yarısını
gümüş olarak ödeyecektir.
* Eğer cerrah bir özgür adamın kırık bir kemiğini onarır
ya da bir kas ağrısını iyileştirirse, hasta kişi cerraha 5 şekel
gümüş verecektir.
* Hasta kişi bir köylü ise cerraha 3 şekel gümüş verecektir.
* Hasta, eğe öğür bir adamın kölesi ise cerraha 2 şekel
gümüş verilecektir.

Sağlık İnsangücünde Sayısal Durum
Sağlık insangücünün sayısı, dağılımı ve niteliği o ülkenin sağlık sisteminin gücünü gösterir. Ama insangücü sayısı
ne kadar olmalıdır sorusunun herkes tarafından kabul edilen
ortak bir standart yanıtı yoktur. İnsangücü göstergeleri ülkede
sağlığı etkileyen diğer koşullarından ve kültüründen bağımsız düşünülmemelidir. Bununla birlikte uzmanlar bazı göstergelerin ne olması gerektiği hakkında aşağı yukarı bir fikir
vermektedirler.
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Sağlık çalışanlarının toplam sayısı denildiğinde genel
olarak hekimlerin, hemşirelerin ve ebelerin 10.000 nüfus başına sayısı anlaşılır. Bu toplamda ebeleri hariç tutan ülkeler
de vardır. Bu sayıların ülkeler arasındaki karşılaştırılması
her ülkenin dünyadaki konumu hakkında fikir verir. Bu karşılaştırma yapılırken ülkeler arasındaki personel tanımlarının
farklı olabileceği unutulmamalıdır.

Dünya Sağlık Örgütü kaynaklarına göre 2013 yılında
dünyada toplam 43.5 milyon sağlık personeli vardı; bu sayının 2030 yılında yüzde 55 kadar artarak 67.3 milyon olacağı tahmin edilmektedir. Tablo 6’da görüldüğü gibi hekimler
için artış oranı yüzde 40 iken hemşire ve ebeler için yüzde 60
dolayında olacaktır.

Sağlık İnsan Kaynakları 2004 Müşterek Öğrenme Girişimi Raporu sağlık insangücü yoğunluğunu üç grupta ele
almaktadır: 10.000 nüfusa karşılık 25’ten az; 25-49 arası; 50
ve üzeri.

Ülkeler arasındaki sağlık insangücü karşılaştırması açısından Şekil 3, 4 ve 5’teki rakamlar bir fikir verebilir. Bu
şekillerde görüldüğü gibi ülkeler arasında personel sayıları
açısından on kata varan farklılıklar vardır.

Dünyada durum

Tablo 6: DSÖ Bölgelerine Göre Potansiyel Sağlık Çalışanları Sayısı
(2013 yılı ve 2030 yılı projeksiyonu) (Milyon)
DSÖ
Bölgeleri
Afrika
Amerika
Doğu Akdeniz
Avrupa
G. Doğu Asya
Batı Pasifik
TOPLAM

HEKİM
2013
2030
Sayı
Sayı
0.2
0.5
2.0
2.4
0.8
1.3
2.9
3.5
1.1
1.9
2.7
4.2
9.8
13.8

HEMŞİRE / EBE
2013
2030
Sayı
Sayı
1.0
1.5
4.7
8.2
1.3
1.8
6.2
8.5
2.9
5.2
4.6
7.0
20.7
32.3

DİĞERLERİ
2013
2030
Sayı
Sayı
0.6
1.0
2.6
3.4
1.0
2.2
3.6
4.8
2.2
3.7
3.0
6.1
13.0
21.2

TOPLAM SAĞLIKÇILAR
2013
2030
% Fark
Sayı
Sayı
1.9
3.1
63
9.4
14.0
50
3.1
5.3
72
12.7
16.8
32
6.2
10.9
75
10.3
17.3
68
43.5
67.3
55

Kaynak: Global Strategy on Human Resources for Health: Workforce 2030. Geneva: World Health Organization;
2016 (http://www.who.int/hrh/resources/pub_globstrathrh-2030/en/, accessed 8 July 2016).

189

HALK SAĞLIĞI Kuramlar ve Uygulamalar

Şekil 3: 100.000 Kişiye Düşen Toplam Hekim Sayısının Uluslararası Karşılaştırması, 2016

Kaynak: OECD Health Data 2018, EUROSTAT veritabanı; (Türkiye verisi 2017 yılına aittir)
Şekil 4: 100.000 Kişiye Düşen Toplam Diş Hekimi Sayısının Uluslararası Karşılaştırması, 2015

Kaynak: Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) 2015
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Şekil 5: 100.000 Kişiye Düşen Toplam Hemşire ve Ebe Sayısının Uluslararası Karşılaştırması, 2016

Kaynak: OECD Health Data 2018, EUROSTAT veritabanı; (Türkiye verisi 2017 yılına aittir)
Hemen bütün ülkelerde sağlık hizmetlerinin yüzde 80’ini
hemşire ve ebeler yapmaktadır. Ama DSÖ’ye üye ülkelerin
yüzde 20 kadarında hekim ile hemşire ve ebe sayıları yaklaşık olarak eşittir; ülkelerin yüzde 20’inde hekim başına hemşire ve ebe sayısı 6’dan fazladır; ülkelerin yüzde 30 kadarında ise bu sayı 2’den azdır.

Türkiye’de Durum
Türkiye’de Cumhuriyetin ilk dönemlerinde gerek hekim
gerekse diğer sağlık personelinin sayısal olarak çok yetersiz
olduğu daha önce belirtilmişti. 1920’li yıllardan başlayarak
bu sayıların arttırılması konusunda yapılan girişimler sonunda sağlık insangücü sayılarında çok ciddi artışlar sağlandı.
Şekil 6 ve 7’de hekimlerin yıllar boyunca artışı görülmektedir. Tablo 7’de ise ülkemizdeki sağlık personelinin 2018 yılı
itibariyle çalıştıkları kurumlara göre dağılımları vardır.

Şekil 6: Türkiye’de Hekim Sayısındaki Artış
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Şekil 7: Türkiye’de Yıllara Göre Hekim Başına Düşen Kişi Sayısı

Tablo 7: Türkiye’de Sağlık Personelinin Çalıştıkları Kurumlara Göre Dağılımı (2018)
Personel

Sağlık Bakanlığı

Üniversite

Özel

Toplam

Uzman hekim

43.347

14.438

25.109

82.894

Pratisyen hekim

39.442

291

4.320

44.053

Araştırma görevlisi

8.770

17.411

-

26.181

TOPLAM HEKİM

91.559

32.140

29.429

153.128

Diş hekimi

10.814

4.224

15.577

30.615

Eczacı

3.064

691

28.277

32.032

Hemşire

126.891

29.263

34.345

190.499

Ebe

52.495

789

3.067

56.351

Diğer sağlık personeli

121.206

16.493

39.710

177.409

Diğer sağlık personeli ve hizmet alımı

236.155

48.377

91.835

376.367

TOPLAM

642.184

131.077

242.240

1.016.401
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Türkiye’deki sağlık personeli sayısının, özellikle hekim
sayısının yetersiz olduğu uzunca süredir tartışılmaktadır. Bu
tartışmaların ciddi olarak ele alınması 5. kalkınma planı çalışmalarının yapıldığı 1984 yılına rastlar. O tarihte ülkemizde
1490 nüfusa bir hekim düşmekteydi. Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) bu oranı Avrupa ülkeleri ile karşılaştırıldığında hayli yüksek bulmaktaydı ve tıp fakültelerine daha fazla öğrenci alınarak muzun olacak hekim sayısını arttırmayı
öneriyordu. DPT, yılda 8000 hekim mezun edildiği takdirde
2024 yılında hekim sayısının 177.000 dolayında olacağını ve
508 nüfusa bir hekim oranına erişileceğini, bu oranın bile yetersiz olacağını savunmaktaydı (Bkz. Tablo 8). DPT’nin bu
yaklaşımı zamanın hükümeti tarafından da kabul gördü ve
tıp fakültelerine alınan öğrenci sayıları arttırıldı. Tıp fakültelerinin sayısı 2003 yılında 50 iken 2018 yılında 106’ya, tıp
fakültelerine kabul edilen (kontenjan) öğrenci sayısı ise 2003
yılında 4941 iken 2018 yılında 14.647’ye yükseltildi.
DPT’nin öngördüğü orana 2013 yılında çok yaklaşılmıştı. O tarihte ülkemizde 583 kişiye bir hekim düşmekteydi. Ancak, bu oranın da yetersiz olduğu savunularak Sağlık
Bakanlığı Cumhuriyetin 100. yılı hedefleri çerçevesinde hekim ve diğer bazı sağlık personeli ile ilgili hedefleri açıkladı
(Bkz. Tablo 9). Buna göre Türkiye’deki hekim sayısı yüzde
56 oranında arttırılarak 2023 yılında 200.000 hekime erişmek
gerekiyordu.
Tablo 8: DPT’nin Hekim Başına Nüfus Oranını Arttırmak
İçin Alternatifli Hedefleri (1984)
Yıllar Yılda 6000 Yılda 7000 Yılda 8000 mezun
mezun
mezun
1984
1490
1490
1490
1994

1005

1005

1005

2004

728

675

637

2014

657

588

535

2024

645

567

508

Tablo 9: Türkiye’de Bazı Sağlık Personeli İçin 2023 Yılı
Hedefleri
Meslek
Hekim
Diş Hekimi
Eczacı
Fizyoterapist
Ebe
Hemşire

2014 işgücü
128.121
21.268
26.642
3.069
52.471
152.254

2023 hedefi
200.000
38.000
31.300
10.000
70.000
315.000

Artış (%)
56.1
78.6
17.5
225.8
33.4
106.9

Sağlık hizmetlerinin kullanımı
Toplumun sağlık hizmetlerini kullanımı hem hizmetlerin genel planlaması hem de sağlık insangücü planlaması için
dikkate alınması gereken bilgilerdir. Bu bilgiler arasında personel-hasta temas sıklığı (hekime başvuru sayısı gibi), başvuruların yaş gruplarına, cinsiyete, yerleşim yerlerine, sosyal
durumlarına, hastalık türlerine göre durumları, hastaların ilk
başvurmayı tercih ettikleri personel ya da kuruluşlar, sevk
oranları, muayene, tetkik ve ameliyat için bekleme süreleri,
hastaneye yatış oranları, hizmetlerden memnuniyet düzeyleri
gibi ölçütler sayılabilir.
Bu bilgilerin bir kısmı rutin hizmet kayıtlarından elde
edilebilmekle birlikte, toplumun hangi personeli tercih ettiği ve bunun ayrıntıları ancak epidemiyolojik araştırmalarla
ortaya konulabilir. Ülkemizde yukarıda sayılan hususları
kapsayan ve Türkiye’yi temsil eden yaklaşık 30.000 kişide
yürütülen bir araştırma 1992 yılında yapılmıştı.
Bu çalışmada ülkemizde hekime yıllık başvuru ortalaması (hekimle temas) kişi başına 2.44 ± 0.14 olarak bulunmuştu.
Araştırmada toplumun ilk başvuru olarak hekimden başka
hemşire, ebe, eczane gibi yerleri de tercih ettikleri de görülmüştü. Önemli bir bulgu, mutatabbiplere (diplomasız halk
hekimleri) başvuru ortalamasının 0.27 kez ile ebelere eşit
olduğunun anlaşılması olmuştur. Başka bir deyişle, toplumdaki yaklaşık her 4 kişiden birisi yılda bir kez mutatabbiplere
başvuruyordu. Araştırmada saptanan ilk başvuru yerleri ve
ortalamaları Tablo 10’da gösterilmiştir.
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Adı geçen araştırmada hekime yıllık ortalama başvuru
sayısının kentlerde kırsal bölgelerin yaklaşık iki katı fazla olduğu, kadınların erkeklerden, çocukların erişkinlerden, eğitimi yüksek olanların düşük eğitimlilerden daha çok hekime
başvurduğu ortaya konulmuştu. Ayrıca, halkın yüzde 48.7
kadarının ilk başvuru yeri olarak hastaneleri tercih ettikleri
anlaşılmıştı. Bu oran kentte yaşayanlarda yüzde 57.6, kırsalda yaşayanlarda yüzde 36.8 idi. Buna karşılık kırsal bölgede
yaşayanların yüzde 41.5’inin, kentlerde yaşayanların ise yalnızca yüzde 14.1’inin ilk başvuru yeri olarak birinci basamak
(sağlık ocağı) sağlık kuruluşlarını tercih ettikleri görülmüştü.

Tablo 10: Personele Yıllık Ortalama Başvuru Sayısı
(1992)
Personel

Yıllık ortalama

Hekim
Diş Hekimi
Hemşire
Ebe
Sağlık Memuru
Fizyoterapist
Eczacı
Lab. elemanı
Mutatabbip

başvuru sayısı
2.44 ± 0.14
0.72 ± 0.10
0.80 ± 0.16
0.26 ± 0.06
0.11 ± 0.04
0.06 ± 0.04
045 ± 0.08
0.09 ± 0.04
0.27 ± 0.06

Kaynak: Toros A, Öztek Z (ed): Health Services Utilisation
Survey in Turkey,
Health Project Unit, Ministry of Health, Ankara 1996
Yukarıda belirtilen araştırmanın yapıldığı dönemde gelişmiş batı ülkelerinde hekime başvuru ortalamaları 8 – 10
dolayında, hatta Japonya’da 12,8 idi. İşte, böyle bir durumda
verilerin değerlendirilmesinde bir hususun irdelenmesi gerekir. Hekime başvuru sayısının azlığı çokluğu hangi etmenlere
bağlıdır? Ülkenin kültürel yapısı, hekime başvurma alışkanlığı mı etkili olmaktadır, yoksa hekim sayısındaki yetersizlik
ya da hekime ulaşmadaki sorunlar mı hekimle teması etki-

lemektedir? Bu etmenlerin irdelenmesi o ülkede daha fazla
hekime ihtiyaç olup olmadığının da yanıtı olacaktır. Eğer,
başvurunun azlığı hekim sayısındaki yetersizlikten kaynaklanıyorsa kuşkusuz hekim sayısını arttırmak gerekecektir; eğer
neden, hekim dağılımındaki bozukluk ise o konuda önlemler
alınmalıdır; eğer kültürel etmenler hekime başvurmayı etkileyen temel etmenler ise sosyolojik bazı önlemler gerekecektir.
Nitekim ülkemizde 1990’lı yılları izleyen yıllarda hekime yıllık ortalama başvuru sayısı hızla arttı ve 2017 yılında
8,9 düzeyine erişti (Şekil 9). O döneme yakın yıllarda OECD
ülkelerinde kişi başı hekime yıllık ortalama başvuru sayısı
6,8 ile Türkiye’nin gerisindeydi. Öte yandan, bazı ülkelerde
bu rakam Türkiye’nin hayli üzerinde idi (Kore 17,0; Japonya
12,8 vb.). Sosyoekonomik durumları son derece farklı olan
İsveç ve Meksika gibi ülkelerin birbirine yakın değerlere
sahip olmasını açıklamak ne kadar güç ise, Yeni Zelanda’da
kişi başı hekime başvuru sayısı 3,7 iken G. Kore’de 14,9
olmasını açıklamak da güçtür. Dolayısıyla, hekime başvuru
sıklığı değerleri insangücü planlamasında önemli bir gösterge
olmakla birlikte diğer etmenlerden bağımsız ve tek başına ele
alınmaması uygun olacaktır. Başka bir deyişle sağlık hizmetlerini kullanma sıklığını etkileyen birden çok etmen vardır;
sağlık personeli ihtiyaçlarının belirlenmesi bu etmenlerinin
tümünün dikkate alınmasını gerektirmektedir.
Ülkemizde hekime başvuru sayısının artışındaki etmenler
çeşitlidir. Bunlar arasında toplumun hizmet talebinin giderek
artması ve tıbbi hizmetlerin sosyal güvenceye kavuşmuş
olması sayılabilir. Bir diğer önemli etmen de ülke düzeyindeki
hekim dağılımındaki iyileşmedir. Örneğin, 2002 yılında Ağrı
ilinde Sağlık Bakanlığı kadrolarında çalışmakta olan uzman
hekim başına 26.883 kişi düşerken bu rakam 2018 yılında
2.837 kişiye kadar düşürülmüştür. Bunun anlamı, daha önce
hekim bulunmadığı için az sayıdaki başvurular hekim sayısının artışına paralel olarak artmıştır (Şekil 10)
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Şekil 8: OECD Ülkelerinde Hekime Yıllık Ortalama Başvuru Sayılıları (2016)

Kaynak: Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2018
Şekil 9:Türkiye’de Kişi Başına Yıllık Hekime Başvuru Ortalama Sayısındaki Gelişme
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Şekil 10: Sağlık Bakanlığı Kadrolarında Çalışan Uzman Hekimlere Düşen Nüfusun İllere Göre
Dağılımı (2002 – 2018)

Kaynak: TC Sağlık Bakanlığı
Ülkemizde sağlık hizmeti almak üzere başvurulan
yerlerin dağılımı da insangücü (ya da genel sağlık hizmeti)
planlaması için yol gösterici olabilir. 2017 verilerine göre kişi
başına yıllık ortalama hekime başvuru sayısı 8,9 idi. Ancak
bu değer içinde hastanelerin payı 6,0 iken, birinci basamak
sağlık kuruluşlarına yapılan başvurular yalnızca 2,9 düzeyin-

de kalmıştı. Kuşkusuz bu durumun temel nedeni ülkemizde
birinci ve ikinci basamak arasındaki sevk zincirinin etkili biçimde uygulanamaması ve kişilerin hekim seçme özgürlüğü
anlayışı çerçevesinde istedikleri hekime istedikleri kademedeki sağlık kuruluşlarına başvurabilme serbestlikleridir.

Tablo 11: Türkiye’de Yıllık Kişi Başına Ortalama Başvurul Sayılarının Kurumlara Göre Durumu (2017)
Kuruluş
Hekime Başvuru
Kişi Başı
Sayısı
Hekime Başvuru
Aile hekimliği
228.098.527
2,8
Verem Savaş Dispanseri
1.391.817
Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezi
646.856
0,1
Toplum Sağlığı Merkezleri Tarafından Yapılan Diğer Muayeneler
4.496.425
Özel Poliklinikler
501.993
BİRİNCİ BASAMAK TOPLAMI
235.135.618
2,9
Özel Tıp Merkezi
18.912.829
0,2
Hastaneler
464.876.362
5,8
Sağlık Bakanlığına Bağlı
353.703.814
4,4
Üniversitelere Bağlı
38.963.933
0,5
Özel Sektöre Bağlı
72.208.615
0,9
2 ve 3. BASAMAK TOPLAMI
483.789.191
6,0
GENEL TOPLAM
718.924.809
8,9
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Sağlık Çalışanlarının Uluslararası Göçü – Beyin
Göçü
Beyin göçü, büyük kaynaklar harcanarak yetiştirilen hekim, mühendis gibi nitelikli meslek mensuplarının ve bilim
insanlarının, bulunduğu ülkedeki itici ve başka bir ülkedeki çekici nedenlerle daha gelişmiş bir ülkeye göç etmesidir.
Beyin göçü, gelişmiş ülkelere insan kaynağı aktarımı olarak
tanımlanabilir.
Sağlık personeli açısından beyin göçünü tetikleyen itici
ve çekici nedenler şöyle sıralanabilir:
Terk edilen ülkedeki itici nedenler:
İlgisizlik
Araştırma yapabilme olanaklarının kısıtlılığı
Rutin hizmetlerde boğulma
Yaşam koşullarının yetersizliği
Kişinin niteliklerine uygun işte çalışamaması
Eşdeğer nitelikteki kişilerden oluşan çalışma ekibinin
kurulamaması
Mesleğini istediği gibi yapamaması
Eğitim ve kendini geliştirme koşullarının yetersizliği
Yasal düzenlemelerdeki karmaşıklık
Sosyal ve siyasal baskılar
Mesleksel gelecek konusunda umutsuzluk
Alıcı ülkedeki çekici nedenler:
Bilimsel ortamın daha uygun oluşu
Mesleksel uygulamalardaki niteliğin yüksek oluşu
Araştırma olanaklarının uygunluğu
Daha bağımsız çalışma olanakları
Eğitim ve kendini geliştirme olanaklarının uygunluğu
Yaşam koşullarının daha iyi olması
Dünya genelindeki beyin göçü genel olarak, ABD, Kanada, Avrupa ülkeleri, Japonya, Avustralya gibi gelişmiş ülkelere doğrudur ve uluslararası sağlık politikası gündeminde giderek daha fazla önemli bir konu haline gelmektedir. Bunun
farkında olan başta DSÖ olmak üzere sağlıkla ilgili uluslararası kuruluşlar beyin göçü konusuna ciddi şekilde eğilmeye
başlamışlardır. 2004 yılında Dünya Sağlık Asamblesi, bağla-

yıcılığı olmamakla birlikte bütün ülkeler tarafından benimsenen bir dizi etik kural geliştirilmesini istemiştir. Bunu izleyen
yıllarda, 193 üye ülkenin de yer aldığı görüşmeler sonucunda “Uluslararası İstihdam Küresel Uygulama Kodu” (WHO
Global Code of Practice on the International Recruitment of
Health Personnel -the “Code) kabul edilmiştir.
Uygulama Kodu içinde yer alan bazı temel noktalar ve
öneriler şunlardır:
1. Uluslararası istihdam etiği: Beyin göçü, göç veren
ülkelerdeki personel açığını daha da arttırmaktadır. O nedenle, zaten kritik personel açığı olan ülkelerden yapılan göçler
teşvik edilmemelidir. (Madde 4.2; 5.1)
2. Sağlık insangücü kapasitesinin geliştirilmesi ve
sağlık sistemlerinin sürdürülebilirliği: Ülkeler, kendi gereksinmelerini ve özel alanlar için gereken personeli karşılamak
için sürdürülebilir bir planlama ile sağlık insangücü yetiştirmeli, başka ülkelerin sağlıkçılarına dayanan bir istihdam modelinden uzak durmalıdır. (Madde 5.4)
3. Göçmen sağlık personeline adil davranma: Sağlık personeli, çalışabilecekleri işlerin zorlukları, riskleri ve
olumlu yönleri hakkında zamanında ve doğru şekilde bilgilendirilmelidir. (Madde 4.3) Ülkelerdeki, göçmen sağlık personeli yerli personelle eşit haklara (işe girme, mesleksel gelişim, ücret koşulları, yasal haklar ve sorumluluklar, kariyer
planlaması ve mesleksel eğitim teşvikleri vb) sahip olmalıdır.
(Madde 4.4; 4.5; 4.6)
4. Uluslararası işbirliği: Beyin göçü ile ilgili etik kuralların amacı, göçü alan ve veren ülkelerdeki sağlık sistemlerine olan olumsuz etkilerini en aza indirirken olumlu etkilerini en yüksek düzeye çıkartabilmektir (Madde 3.2). Personel
göçünü alan ve veren ülkeler işbirliğine teşvik edilerek her iki
tarafın da göçten kazançlı çıkmaları sağlanabilir (Madde 5.1).
Uluslararası düzenlemeler ya da göçü alan ve veren ülkeler
arasında uzmanlık eğitimlerine erişebilme, teknoloji transferi,
göçün geri döndürülebilmesi gibi alanlarda yapacakları
anlaşmalar göç veren ülkelerin göçten yararlanabilmesinin
yolunu açacaktır (Madde 5.2; 3.8).
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5. Gelişmekte olan ülkelerin desteklenmesi: Uluslararası kuruluşlar, finans ve kalkınma örgütleri ve ilgili diğer
kurumlar, kritik düzeyde sağlık personeli eksikliği bulunan
ülkelere, parasal ve teknik olarak destek verme konusunda
özendirilmelidir (Madde 10.2; 10.3).
6. Veri toplama: Ulusal ve uluslararası düzeyde, etkili
bir veri toplama mekanizması oluşturulmalı; göç etmiş personelin başarıları paylaşılmalıdır. Böylece göçle ilgili uygun
politikalar oluşturulabilmesi için gereken kanıtlar derlenmiş
olacaktır (Madde 3.7). Bu anlamda Üye Ülkeler, sağlık personeli göçünü de içerecek şekilde, sağlık personeli bilgi sistemlerini kurmalı ya da güçlendirmelidir (Madde 6.2; 6.3;
6.4).
7. Bilgi alış verişi: Her ülke, bir otorite belirlemeli ve
bu otorite sağlık insangücü göçü ve Küresel Uygulama Kodunun uygulanmasına ilişkin bilgileri ulusal ve uluslararası
düzeyde paylaşmalıdır (Madde 7.2).

Gelişmiş ülke, bazı kriterlere göre yüksek düzeyde gelişme göstermiş ülkeler için kullanılan bir terimdir. Hangi
kriterlerin kullanılacağı ve hangi ülkelerin gelişmiş olarak
tanımlanması gerektiği büyük bir tartışma konusu olmaya
devam etmektedir.

Şekil 11: Yabancı Bir Ülkede Eğitim Görmüş Hekimlerin En Çok Çalıştığı Ülkeler (2017) (Yüzde)

Kaynak: OECD; statista
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OECD ülkelerinin hepsinde, sağlık personeline fazla
miktarda gereksinin vardır ve nüfusun yaşlanmasına paralel
olarak bu gereksinim giderek artmaktadır. OECD ülkelerinde
çalışan hekimlerin % 18’i, hemşirelerin % 11’i, çalıştıkları
ülkeden başka bir ülkede doğmuşlardır. Yabancı bir ülkede
eğitim görmüş en fazla hekimin çalıştığı ülke 2017 rakamlarına göre İsrail’dir (%57.8). Bu oran Birleşik Krallıkta
%28.7, ABD’de % 25 dolayındadır. Türkiye’de çalışan hekimlerin binde 2 kadarı yabancıdır (Şekil 11).
Türkiye açısından sağlık insangücü göçü: Cumhuriyetin ilk yıllarında, özellikle üniversite reformunun yapıldığı
1930’lı yıllarda Türkiye beyin göçü veren değil alan bir ülkeydi. Almanya’da Hitler zulmünden kaçan ve içlerinde hekimlerin de bulunduğu birçok Yahudi bilim insanı o yıllarda
İstanbul ve Ankara’daki tıp fakültelerinde ve hastanelerde
görev almış ve ülkemizdeki tıbbın gelişmesine çok değerli
katkılar sağlamışlardır.
O yıllarda sayıları yirmiyi aşkın yabancı profesör tıp fakültesi ve diğer sağlık kuruluşlarında görev yaptı. Bu kişiler
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinin başlıca anabilim dallarının (kürsülerinin) kuruluşuna harç koydular. Bunlar arasında yıllarca Türkiye’de kalan, Türk vatandaşı olan, hatta
bu ülkede son nefeslerine kadar yaşayıp bu ülke topraklarına
gömülenler oldu.
Yahudi asıllı profesörlerin Türkiye’ye gelmesinde öncü
ve koordinatör rolü oynayan Profesör Phillipp Schwartz bir
patolog idi ve 1933 ile 1953 yılları arasında 20 yıl gibi oldukça uzunca bir süre İstanbul Üniversitesi Tıp fakültesinde
Patoloji Bölüm Direktörü olarak çalıştı. Ülkemizdeki çağdaş
patoloji eğitiminin ve özellikle otopsiler üzerindeki uygulamalı eğitimin temellerini attı.
Profesör Erich Frank iç hastalıkları alanında bir otorite
idi. Türkiye’ye 1933 yılında geldi; kısa bir süre sonra Türkiye
Cumhuriyeti vatandaşı oldu; 1957 yılında öldü ve İstanbul’da
devlet töreni ile toprağa verildi. Frank, Türkiye’den
ayrılmasını önerenlere şu cevabı vermişti : “… Şaşarak kederle memleketimden sürgün edildiğimi anlamak zorunda
kalınca, sadece Türkiye bana kucak açarak kabul etti. Bura-

sı benim memleketim. Buradan gidemem ve bana gösterilen
iyiliğe karşılık nankörlük edemem…”
Hugo Braun hijyen ve bakteryoloji profesörü idi; 1933
ile 1949 yılları arasında 15 yıl üniversitede hizmet verdi ve
kendi alanlarındaki bilimsel çalışmaların temellerini attı.
Profesör Albert Eckstein bir çocuk hastalıkları uzmanıydı. 1935 – 1949 yılları arasında Ankara Numune Hastanesinde ve Ankara Üniversitesinde çalıştı; sayısız araştırmaya
imza attı ve uzmanlar yetiştirdi. Prof. Dr. İhsan Doğramacı
ile yakın çalıştı ve onun sonraki yaşamını etkileyen bir kişi
idi. Hacettepe Çocuk Sağlığı Enstitüsünün kuruluşunda danışman olarak çalıştı. Ankara’da çocukluk dönemini geçiren
oğlu Herbert Eckstein daha sonra ürolog olarak geri döndü ve
1958 – 1961 yılları arasında Türkiye’de çalıştı.
Jinekolojinin öncülerinden Profesör Wilhelm Liepman,
1957 yılında öldüğünde tabutu Türk bayrağına sarılarak devlet töreni ile İstanbul’da Aşiyan Mezarlığına defnedildi. Hans
Winterstein, 1933 yılından 1956 yılına kadar Tıp Fakültesinde görev yaptı ve fizyoloji bölümünün kurulmasına emek
verdi.

Nissen ve Atatürk

Ülkemizde 25 yılı aşkın süre hizmet vermiş olan Tıp Fakültesi
profesörlerinden ünlü cerrah Rudolf Nissen anılarında Atatürk ile karşılaşmasını şöyle aktarıyor: “1933 yılıydı. Atatürk’ün kız kardeşi Makbule Hanım’ı tedavi ediyordum. Hastaneye ziyarete geldi. Durumu hakkında benden bilgi aldıktan
sonra (Bu arada mükemmel bir Fransızcayla konuşuyordu)
bana sordu: Herr Professor, Hitler hakkında ne düşünüyorsunuz? Söylediklerimi gözlerini yere dikmiş bir vaziyette son
derece dikkatle dinledi. Sonra elini omzuma koyarak: Biliyor
musunuz Herr Professor, dünya tarihi kendini bütün zamanların en yetenekli ve en kahraman kumandanları farz eden,
insanların, hatta Hitler gibi çavuşların, insanlığı sürükledikleri felaketlerin örnekleri ile doludur. Hitler de bunlardan
farklı değildir ve büyük bir ihtimalle o da toplumunu ve dünyayı büyük bir felaketin içine sürükleyecek ve tarih de onu
öyle anacaktır. Sonra bana teşekkür edip ayrıldı”.
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Üniversite reformunun ve yabancı profesörlerin
Türkiye’ye gelmelerinin üzerinden çok fazla zaman
geçmeden, 1940’lı yıllardan başlayarak önce eğitim görmek,
daha sonra da çalışmak üzere üniversite mezunlarımız yurt
dışına gitmeye başladılar. Bu akım 1960’lı yıllardan sonra
hız kazandı ve giderek bir beyin göçüne dönüştü. Özellikle,
hekimlerimiz başta ABD, Kanada, Almanya, İsviçre, İngiltere
gibi ülkelere gittiler. Çok sayıda Türk hekimi bu ülkelere
yerleşti ve çalıştıkları kurumlarda üst düzeylere yükseldiler.
Aralarında seçkin tıp fakültelerinde ve sağlık kuruluşlarında
öğretim üyesi, araştırıcı ve yönetici olarak çalışanların sayısı
giderek artıyor. Yaptıkları araştırmalar ve buluşları nedeniyle
ödül alanları, kendi adlarına kürsü kuranları, çok izlenen
televizyon kanallarında program yapanları, uluslararası kuruluşlarda uzman ve yönetici olarak çalışanları, birçok ülkede
hükümetlere danışmanlık yapanları, yurt dışına davet edilerek cerrahi müdahaleler yapanları duymak artık olağan bir
durum. Tıpkı 1933 yılında Türkiye’ye gelmiş yabancı bilim
insanları gibi, günümüzde Türk bilim insanları dost ülkelerdeki üniversiteleri kurmak ve geliştirmek için o ülkelerde bulunuyor. Birçok hastanemiz turizm sağlığı çerçevesinde diğer
ülkelerden hasta kabul ediyor; yabancılar tedavi olmak için
Türkiye’yi ve Türk hekimlerini tercih eder oldular. Öyle ki,
artık beyin göçünü tersine çevirmekten söz ediyoruz ve diğer
ülkelerdeki Türk hekim ve bilim insanlarının ülkemize dönmeleri için yollar araştırıyoruz.
Türkiye’den Avrupa’ya göç süreci yoğunlukla 1960’lı
yıllarda yaşanmıştı. OECD 2007 Uluslararası Göçe Bakış
Raporuna göre, Türk hekim ve hemşirelerin en çok göç ettikleri ülkeler ABD (%63), Almanya (%28) ve Birleşik Krallıktır (%6).
Yurt dışındaki Türk hekimlerinin kesin sayısını bilmiyoruz. Ankara Ticaret Odasının bir raporuna göre Amerika’da
3.600 Türk hekimi çalışıyor. Rapora göre Amerika’daki
hekimlerin 1150 tanesi “Türk Doktorları Birliği”ne kayıtlı.
Harvard, Cornell, Yale, Johns Hopkins, Tulane, CDC gibi
tanınmış tıp fakültelerinde ve enstitülerde görev yapıyorlar.
Yani, bir zamanlar yabancı bilim insanlarını ülkeye ithal edip
onlardan yararlanmaya muhtaç olan Türkiye, artık yurt dışına
bilim insanı ihraç eder duruma gelmiştir.

Başbakan İsmet İnönü’nün
Albert Einstein’ın mektubuna yanıtı
Ankara, 14 Kasım 1933
Sayın Profesör A. Einstein
“OSE” Cemiyeti Başkanı 4. Rue Roussel, 4 Paris ( XVIIe)
Sayın Profesör,
17 Eylül 1933 tarihli, Almanya’da bilimsel ve tıbbi çalışmalarını, bu ülkede yürürlüğe giren son kanunlar nedeni ile
sürdüremeyen kırk profesör ve doktorun Türkiye’ye kabulünü talep eden mektubunuzu aldım. Aynı şekilde bu Beyefendilerin hükümetimiz emrindeki kurumlarda bir yıl boyunca
maddi bir karşılık beklemeksizin çalışmayı kabul ettiklerini
de dikkate almış bulunuyorum.
Teklifinizin gayet ilgi çekici olduğunu kabul etmekle birlikte, bu teklifi memleketimizin kural ve kanunları dahilinde
kabul etmemin mümkün olmadığını size iletmek durumundayım.
Sayın Profesör,
Bildiğiniz üzere kırktan fazla aynı nitelik ve özelliklere
sahip ve birçoğu mektubunuz konusunu teşkil eden politik
şartlarda bulunan profesör ve doktoru sözleşme ile istihdam
ettik. Bu profesör ve doktorlar memleketimizde çalışmayı bugün yürürlükte olan kanun ve yönetmeliklere uymak kaydı ile
kabul etmişlerdir.
Şu sıralar, dilleri, kültürleri, tabiiyetleri açısından çok
farklı üyeleri bünyesinde barındıran bir oluşumu meydana
getiren hassas yapıyı sağlamak ile meşgul olduğumuzu
belirtmek isterim. Bu sebepten ve içinde bulunduğumuz
şartları da dikkate alarak bu Beyefendilerin birçoğunu istihdam edemeyeceğimizi üzülerek belirtmek isterim.
Talebinizi yerine getirememenin üzüntüsü ile Sayın Profesör en içten dileklerimi kabul etmenizi rica ederim.
(İmza)
Kaynak: Türkiye’ye gelen çoğu Yahudi kökenli Alman
profesörler ve Albert Einstein, http://arsiv.salom.com.tr/
news/print/4066
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Sağlık Meslek Kuruluşları

korumayı, mesleksel bilgi ve becerilerini arttırmayı ve dayanışmayı sağlamak amacıyla kurulmuş dernekleri mevcuttur.

Yürürlükteki 1982 Anayasasının 135 inci maddesinde
şöyle denilmektedir:
“Madde 135 – Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları; belli bir mesleğe mensup olanların
müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleri ile ve halk
ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlakını korumak maksadı ile kanunla
kurulan ve organları kendi üyeleri tarafından kanunda gösterilen usullere göre yargı gözetimi altında, gizli oyla seçilen
kamu tüzel kişilikleridir.”
Bu hükümden de anlaşıldığı gibi, ülkemizde önde gelen
bazı mesleklerin gelişmesinin önünün açılması, o mesleğe
mensup kişilerin özlük haklarının korunması, hizmetlerinin
iyileştirilmesi amacıyla bir araya gelerek dayanışma içinde
çalışmaları öngörülmektedir. Bu meslek birlikleri arasında
Baro, Mimar ve Mühendisler Birliği, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği gibi kurumlar sayılabilir. Sağlıkla ilgili olarak
kanunla kurulmuş 4 meslek birliği vardır (Tablo 13).
Kuşkusuz, sağlık alanında faaliyet gösteren meslekler
yalnızca bu dört meslek değildir. Kanunla kurulmuş birlikleri
bulunmayan bazı meslek mensupları ise dernekler kurup benzer faaliyetleri sürdürmeye çalışmaktadırlar. Bunlar Arasında
“Türk Hemşireler Derneği” (1943), Ebeler Derneği, Türkiye Diyetisyenler Derneği, Türkiye Fizyoterapistler Derneği
(1969) sayılabilir. Ayrıca, tıp alanındaki hemen bütün uzmanlık gruplarının kendi üyelerinin haklarını ve ortak çıkarlarını

Ülkemizde bir de 1947 yılında çıkartılmış olan İşveren
Sendikaları ve Sendika Birlikleri Hakkında Kanun çerçevesinde faaliyet gösteren sendikalar vardır. Bu sendikalar da
tıpkı meslek birlikleri gibi üyelerinin ortak çıkarlarını korumayı ve mesleklerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Sayıları
yirmiden fazla olan bu sendikalar arasında en fazla üyeye sahip olanları şunlardır:
1. SES (Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası)
2. SAĞLIK-SEN (Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları
Sendikası)
3. GENEL SAĞLIK-İş (Genel Sağlık ve Sosyal Hizmet
Kolu Kamu Çalışanları Sendikası)
4. UFUK SAĞLIK-SEN (Ufuk Sağlık ve Sosyal Hizmet
Görevlileri Sendikası)
5. DAYANIŞMA SENDİKASI (Birinci Basamak Sağlık
Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası)
Yukarıda adları belirtilen melek birliklerinin yapılanmaların ortak özelliği “odalar” biçiminde örgütlenmeleridir.
Kendi yasalarında belirtilen sayıda meslek üyesinin bulunduğu illerde yerel odalar kurulur. Bu sayının altındaki iller
komşu iler ile bir arada ortak oda kurabilirler. Odalar, Birlik
merkezinden bağımsız hareket ederler ve Birlik çalışmalarının asıl yürütüldüğü yerler odalardır. Birlik merkezi, odalar
arasındaki eşgüdümü sağlar ve ulusal düzeyde mesleği temsil
eder. Öte yandan, meslek birliklerine üye olmak zorunlu olmadığı için bu birliklerin o mesleği ne kadar temsil ettikleri
bir tartışma konusudur. Ülkemizde 1983 yılına kadar, örneğin

Tablo 12: Türkiye’de Kanunla Kurulan Sağlık Meslek Birlikleri
Meslek Birliği

Kuruluş Kanunu

Türk Tabipleri Birliği (TTB)

Kanun No.:6023; Resmî Gazete: 31.01.1953, Sayı: 8323

Türk Diş Hekimleri Birliği (TDB)

Kanun No.: 3224; Resmî Gazete 25.06.1985, Sayı: 18792

Türk Eczacıları Birliği (TEB)

Kanun No.: 6643; Resmî Gazete 02.02.1956, Sayı: 9223

Türk Veteriner Hekimler Birliği (TVHB)

Kanun No.: 6343; Resmî Gazete 18.03.1954, Sayı: 8661
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bütün hekimlerin Türk Tabipleri Birliğine üye olmaları zorunlu idi. Bu tarihten itibaren yalnızca serbest faaliyet gösterenlerin üyelikleri zorunlu kılınmış, diğerlerinin ise isterlerse
üye olabilecekleri şeklinde bir düzenleme yapılmıştır. Söz
gelimi 2016 yılı itibari ile ülkemizdeki hekimlerin yüzde 80
kadarı TTB üyesidir, geri kalanı değildir.
Meslek birliklerinin temel görevleri meslek ahlakını en
iyi şekilde korumak, meslek üyelerinin çıkarını her platformda dile getirmek, mesleklerin eğitimlerinin - özellikle sürekli
eğitimlerinin – en iyi şekilde yapılması için çaba göstermek
olmakla birlikte, bir de ülkemizde yaşayanların sağlığını korumak, geliştirmek ve herkesin kolay ulaşabileceği kaliteli ve
uygun maliyetli sağlık hizmeti için çalışmak görevleri vardır.
Dolayısıyla, meslek birlikleri yalnızca üyelerinin çıkarlarını
kollayan değil, aynı zamanda halkın çıkarlarını kollayan kuruluşlardır.
Meslek birliklerinin önemli işlevlerinden birisi de o meslekle ilgili etik değerlerin geliştirilmesi ve bunlara uyulmasını sağlamalarıdır. Bu amaçla, her meslek odasında birer

“onur kurulu”, birlik merkezinde ise “yüksek onur kurulu “
adıyla görev yapan birimler kurulur. Bu kurullar meslek üyeleri arasında etik kurallara uymayanlar hakkında soruşturma
yaparak meslekten belli süre men edilmeye kadar varan yaptırımlar uygulayabilirler. Söz gelimi, hekimler ve diş hekimleri için uyulması gereken etik kurallar 1960 tarihli “Tıbbi
Deontoloji Tüzüğü”nde, eczacılar için ise 1968 tarihli “Türk
Eczacılar Deontoloji Tüzüğü”nde yer almaktadır.
Tıbbi Deontoloji Tüzüğünün temel ilkesi şudur: Tababet ticaret değildir; bir kamu hizmetidir. Dolayısıyla ister bir
kamu kurumunda isterse serbest olarak mesleğini uygulasın,
hekimler ticaretin başlıca unsuru olan rekabet, reklâm, damping gibi yollara başvuramazlar; hastalarından TTB’nin belirlediği fiyatların üstünde para alamazlar; tabelaları büyük,
renkli, ışıklı, müşterileri çekici özellikte olamaz; hekimler
akademik unvanlarını tabelalara yazdıramazlar; basında ya
da başka yollarla reklam yapamazlar; meslektaşları aleyhinde
ifadeler kullanamazlar. Kısacası, Tüzüğe göre hasta müşteri
değil, hizmet almaya muhtaç bir kişidir ve bu kişiye hizmet
vermek bir görevdir.

HEKİMLİK ANDI
(Dünya Tabipleri Birliği Cenevre Bildirgesi, 2006)
Hekimlik mesleğinin bir üyesi olarak kabul edildiğim şu anda;
Yaşamımı insanlığın hizmetine adayacağıma,
Mesleğimi bana öğretenlere, hak ettikleri saygıyı ve minnettarlığı göstereceğime,
Mesleğimi vicdanımla ve onurumla uygulayacağıma,
Önceliği her zaman hastamın sağlığına vereceğime,
Hastamın bana açtığı sırları, yaşamını yitirdikten sonra bile gizli tutacağıma,
Tıp mesleğinin yüce geleneklerini ve saygınlığını, bütün gücümle koruyacağıma,
Meslektaşlarımı kardeşlerim sayacağıma,
Yaş, hastalık ya da engellilik, inanç, etnik köken, cinsiyet, milliyet, politik düşünce, ırk, cinsel yönelim, toplumsal konum
ya da başka herhangi bir özelliğin, görevimle hastam arasına girmesine izin vermeyeceğime,
İnsan yaşamına en üst düzeyde saygı göstereceğime,
Bana gözdağı veriliyor olsa bile, tıbbi bilgimi, insan haklarını ve birey özgürlüklerini çiğnemek için kullanmayacağıma,
Kararlılıkla, özgürce ve onurum üstüne,
Ant içerim.
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NOT: HİPOKRAT Andı olarak bilinen hekimlik andının günümüz koşullarına uygun olmadığı için yalnızca tarihi değeri vardır. Hipokrat
andında, hekim-cerrah ayırımı vardır ve yeminde hekimler, cerrahlık yapmayacaklarına, apse açmayacaklarına söz vermektedir. Yine, bu
anda, hekim, meslektaşlarının çocuklarından başkasına bu mesleği öğretmeyeceğine yemin etmektedir.

HİPOKRAT ANDI
Hekim Apollon, Aesculaptos, Hygiena, Panacea ve bütün Tanrı ve Tanrıçalar adına and içerim, onları tanık tutarım ki,
bu andımı ve verdiğim sözü gücüm kuvvetim yettiğince yerine getireceğim.
Bu sanatta hocamı, babam gibi tanıyacağım, rızkımı onunla paylaşacağım. Paraya ihtiyacı olursa kesemi onunla bölüşeceğim, onun ailesini kardeş bileceğim. Öğrenmek istedikleri takdirde, onun çocuklarına bu sanatı bir ücret veya senet
almaksızın öğreteceğim. Reçetelerin örneklerini, ağızdan bilgileri ve başka dersleri evlatlarıma, hocamın çocuklarına, hekim andı içenlere öğreteceğim. Bunlardan başka bir kimseye öğretmeyeceğim. Gücüm yettiği kadar tedavimi hiçbir vakit
kötülük için değil, yardım için kullanacağım. Benden zehir isteyene onu vermeyeceğim gibi, böyle bir hareket tarzını bile
tavsiye etmeyeceğim. Bunun gibi, bir gebe kadına çocuk düşürmesi için ilaç vermeyeceğim fakat hayatımı, sanatımı tertemiz
bir şekilde kullanacağım.
Bıçağımı mesanesinde taş olan mustariplerde bile kullanmayacağım. Bunun için yerimi ehline terk edeceğim. Hangi
eve girersem gireyim, hastaya yardım için gireceğim. Kasıtlı olan bütün kötülüklerden kaçınacağım. İster hür, ister köle
olsun erkek ve kadınların vücudunu kötüye kullanmaktan sakınacağım. Gerek sanatımın icrası sırasında, gerek sanatımın
dışında insanlarla münasebette iken etrafımda olup bitenleri, görüp işittiklerimi, bir sır olarak saklayacağım ve kimseye
açmayacağım.
VERORUM ARCANA VISA, AUDITA, ENTELLECTA NEMO ELILIMINET
Bu andımı yerine getirirsem ve verdiğim sözden dönmezsem bütün hayatım süresince, sanatım için insanlar arasında iyi
ad kazanacağım, yeminimden dönersem bunun zıddına uğrayayım.

“DİŞ HEKİMLİĞİ ANDI”
Diş hekimliği mesleği üyeleri arasına katıldığım şu anda hayatımı
bütün insanlık hizmetine adayacağıma açıkça söz veriyorum.
Hocalarıma karşı beslediğim saygı ve borçluluğumu sürdüreceğim.
Mesleğimin gereklerini vicdanım ve onurumla yerine getireceğim.
Hastanın sağlığı baş kaygım olacaktır.
Kendini bana emanet eden hastaların sırlarını saklayacağım.
Diş hekimliği mesleğinin şerefini, yüksek geleneğini sürdüreceğim.
Meslektaşlarım, kardeşlerim olacaktır.
Din, ırk, parti ve toplumsal sınıf kaygılarının görevimle hastam arasına girmesine izin vermeyeceğim.
İnsan hayatına, ana karnına düştüğü andan başlayarak kesinlikle saygı göstereceğim.
Baskı altında bile olsa diş hekimliği bilgilerimi insanlık yasalarına karşı kullanmayı kabul etmeyeceğim.
Yukarıda saydığım ve üzerime aldığım görevleri yapmağa, açıkça ve özgürce ant içiyorum.
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ECZACILIK ANDI
Eczacılık mesleği üyeleri arasına katıldığım bu andan itibaren,
hayatımı insanlık hizmetine vakfedeceğime,
sanatımı hakkaniyetle icra edeceğime ve bilgilerimi insanlık aleyhinde kullanmayacağıma,
mesleğim dolayısı ile öğrendiğim sırları saklayacağıma,
hastanın sağlığını baş kaygım olarak telakki edeceğime,
meslektaşlarıma saygı göstereceğime,
düşkünleri her hususta gözeteceğime ve onlara yardım edeceğime,
din, milliyet, ırk, parti ve sosyal sınıf farklarının vazifemle vicdanım arasına girmesine müsaade etmeyeceğime,
hocalarıma karşı hürmet ve minnettarlığı ömrüm boyunca muhafaza edeceğime,
namusum ve vicdanım üzerine ant içerim.
VETERİNER HEKİM ANDI
(Türk Veteriner Hekimler Birliği – 1997)
Yaşamımı insanlık yoluna adayacağıma;
Meslek sahibi olmamda emeği geçenlere saygı ve minnettarlığımı koruyacağıma;
Sanatımı doğrulukla yapacağıma, mesleğimi onurlandıracağıma;
Mesleğimin dünya ölçüsünde geliştirilmesini hedefleyeceğime;
Bu amaçla meslektaşlarımla tam bir anlayış ve işbirliği içinde çalışacağıma;
Hayvan ve insan sağlığına çağdaş anlamda bir hizmet sunmayı ilke edineceğime;
İnsan ve hayvanların ortak malı olan çevrenin korunması ve olanaklarından tüm canlıların yararlanması için çaba
harcayacağıma;
Hasta sahiplerinin duygu ve düşüncelerine saygı duyacağıma;
Onların sosyal durumlarını, siyasal eğilimlerini ve dini inançlarını gözetmeksizin, mesleki bilgimin gereğini yapacağıma;
Sanatımı uygularken öğreneceğim sırları asla açıklamayacağıma;
Bilimsel yöntemlerden sapmadan, deontolojik kurallara uyarak ve etik ilkeleri gözeterek tedavi ve araştırma yapacağıma;
İnsanlığın değerleri, bilimin gerçeği, mesleğimin onuru önünde şeref sözü verir, ant içerim.

ULUSLARARASI HEMŞİRELİK ANDI
Yüklenmiş olduğum sorumlulukların bilincinde, geliştirdiğim anlayış ve becerilerimle, herhangi bir ırk, inanç, siyasal veya
sosyal düzen ayrımı gözetmeksizin, hastalarıma bakacağıma, hayatı korumak, ıstırabız hafifletmek, sağlığı yüceltmek için
gereken her türlü çabayı göstereceğime;
Bakımım altındaki hastaların, bütün değer ve dini inançlarına saygı duyacağıma, bana birileriyle ilgili olarak verilen tüm
bilgileri saklayacağıma, hayatı ya da sağlığı tehdit edebilecek her türlü girişimlerden sakınacağıma;
Mesleki bilgi ve becerilerimi en üst düzeyde tutmaya çalışacağıma, sağlık ekibinin bütün üyeleri ile işbirliği yapacağıma
ve onları destekleyeceğime;
Bunların tümünü yaparken, uluslararası hemşirelik ahlak yasasının onurunu korumak için gerekecek bütün çabaları sarf
edeceğime ve hemşireliğin bütünlüğünü koruyacağıma
ant içerim.
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EBELİK ANDI
Yaşamın temel değer olduğunun bilincinde insanlığın yararına her türlü girişimi destekleyeceğime;
Bireye kendi sağlığı için öz sorumluluk kazandıracağıma;
Anne, yeni doğan ve toplum sağlığının geliştirilmesi, korunması tedavi ve rehabilitasyonunda
din, renk ve ırk ayırmaksızın en iyi bakımı sunacağıma;
Yaşam boyu öğretmeyi hedefleyerek bakımın kalitesini arttıracağıma;
Meslektaşlarımı, ekip üyelerini ve diğer bireyleri, mesleki rollerim içinde destekleyeceğime
ve onlarla işbirliği yapacağıma;
Mesleki yasal ve etik ilkelere bağlı kalacağıma;
Ant içerim
GÜNÜMÜZDE GENEL OLARAK HEKİMLER
TARAFINDAN UYULMASI GEREKTİĞİ KABUL
EDİLEN ETİK İLKELER

HEKİMLİK UYGULAMALARINA İLİŞKİN
MEVZUAT
Ülkemizde hekimin sorumluluğunun hukuki ve cezai
sonuçlarını düzenleyen başlıca mevzuat
Anayasa
38 sayılı Tababeti Adliye Kanunu
1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına
Dair Kanun
1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
2219 sayılı Hususi Hastaneler Kanunu
2238 sayılı Organ Doku Alınması, Saklanması ve Nakli
Hakkında Kanun
2659 sayılı Adli Tıp Kanunu
6023 sayılı Türk Tabipler Birliği Kanunu
2721 sayılı Türk Medeni Kanunu
818 sayılı Borçlar Kanunu
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu
Hasta Hakları Yönetmeliği
Tıpta Uzmanlık Tüzüğü
Tıbbi Deontoloji Tüzüğü

Yararlı olma
Zarar vermeme
Adalet ve eşitlik
Özgürlük ve özerkliğe saygı
Gerçeği söyleme ve aydınlatılmış onam
Kötü davranmama
Gizliliğe saygı ve sır saklama
Sadakat, dürüstlük ve sözünde durma
ULUSLARARASI DÜZEYDE KABUL GÖREN
HEKİMLERİN HAKLARI
Yeterli eğitim elemanına sahip bir tıp fakültesinde, standart
bir tıp eğitimi alma hakkı
Mezuniyet sonrası bilimsel gelişmeleri izleyebilme hakkı
Temiz ve çağdaş sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışma
ve çağdaş tıp kurallarını uygulayabilme hakkı
Çalıştığı kurum ve hastalardan, kendisine saygılı
davranılmasını isteme hakkı
Gereğinden fazla hastaya bakmama hakkı
Sağlığını koruma hakkı
Mesleki birikiminin hastayı tedavi etmeye yetmeyeceğini
belirlediğinde uygun koşullarda hastayı sevk etme hakkı
Mesleki özlük hakları
Kendine ait bir iş yerinde bireysel olarak da çalışma hakkı

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamında hekimleri doğrudan ya da dolaylı olarak ilgilendiren maddeler
Kasten öldürme (m. 81)
Kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi (m. 83)
Taksirle öldürme (m. 85)
İntihar yönlendirme (m. 84)
Kasten yaralama (m. 86)
Kasten yaralamanın ihmali davranışla işlenmesi (m. 88)
Taksirle yaralama (m. 89)
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İnsan üzerinde deney (m. 90)
Organ ve doku ticareti (m. 91)
Çocuk düşürtme, düşürme ya da kısırlaştırma (m. 99, 100,
101)
Kişisel verilerin kaydedilmesi (m. 135)
Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar (m. 102 ve devamı)
Özel yaşamın gizliliğinin ihlali (m. 134)
Verileri hukuka aykırı olarak verme ya da ele geçirme (m.
136)
Çevreye karşı suçlar (m. 181)
Kamunun sağlığa karşı suçları (m. 187 ve devamı)
Görevi kötüye kullanma (m. 257)
Belgede sahtecilik (m. 210)
Sağlık mesleği mensuplarının suçu bildirmemesi (m. 280)
Genital muayene (m. 287)

Temasla bulaşan enfeksiyonlar açısından hemşireler, cerrahlar ve diş hekimleri ile kan bankası, diyaliz servisleri, acil
servis ve laboratuarlarda çalışan personel en fazla risk altında
olan sağlıkçılardır. Kuşkusuz bu hastalıkların görülmesinde
personelin görev süresi ve kan ile temas süresi önemlidir.
Hava yolu ile bulaşma: Hastalardan damlacıklar yolu ile
ortama saçılan ve hava yolu ile sağlıkçılara bulaşan etkenlerin başında nezle, grip, tüberküloz, kızamık, kızamıkçık, suçiçeği, meningokok, difteri, boğmaca, SARS, Covid-19 gibi
etkenler gelir.

Sağlıkçıların Sağlık Riskleri
Sağlık hizmetlerinde çalışanlar ciddi riskler ve meslek
hastalıkları tehdidi altındadır. Bu risklerin başlıcaları şunlardır:
A. Biyolojik riskler
Sağlık hizmetlerinde görev yapan kişileri tehdit eden
faktörlerin başında enfeksiyon etkenleri ile çok yakın temas
etmeleri gelir. ABD’de yapılan bir çalışmada sağlık çalışanlarının diğer sektörlerde çalışanlardan on kat daha fazla enfeksiyon hastalıklarına yakalandığını göstermiştir. Sağlıkçıları
tehdit eden enfeksiyon etkenleri iki ana grupta toplanabilir:
Temasla bulaşan etkenler: Bu grupta kan, kanlı vücut
sıvıları, tükürük, perinatal, plevral, perikardiyal, sinoviyal,
amniyotik sıvılar, vajinal sekresyonlar, semen, doku ve organlar ile temas sonucu (açık yaradan, mukozalardan veya iğne
batması ile ciltten) bulaşan mikroorganizmalar vardır. Bu
yolla otuz dolayında mikroorganizma bulaşabilir. Bunlar arasında en önemlileri Hepatit B, Hepatit C ve HIV virüsleridir.
Ayrıca Güney Amerika kanamalı ateşi, Kırım Kongo kanamalı ateşi, Lassa ateşi, Hanta virüs pulmoner sendromu ve Ebola
da bu grupta sayılabilir.

Bu konuda yeterli veri bulunmamakla birlikte, bu gruptaki risklerin yüksek olduğunu gösteren bazı ipuçları mevcuttur. ABD’de sağlık çalışanlarında her yıl 600 000 iğne batması
ya da kesi yaralanmaları olmaktadır. Bu tür yaralanmalar sonucunda özellikle hepatit B ve C ve HIV bulaşabilir. Hava
yolu ile bulaşan hastalıklar içinde tüberküloz özel bir yer tutmaktadır. Ülkemizde yapılan çalışmalarda toplumda tüberküloz insidans hızı 100 000’de 34 iken sağlık çalışanlarında 100
000’de 96 olarak bulunmuştur.
Enfeksiyon etkenlerinden korunmada ilk akla gelen kan
ve kanlı vücut sıvılarıyla bulaşan etkenlerden korunmak için
eldiven, önlük, maske ve siperlik kullanımıdır. Damlacık çekirdeği aracılığıyla bulaşan tüberküloz, kızamık, suçiçeği,
SARS, Covid-19 gibi hastalıklardan korunmanın yolu özel
maskeler yanı sıra hastanın negatif basınçlı odada tutulmasıdır.
B. Kimyasal riskler
Hastaneler başta olmak üzere, bütün klinikler ve laboratuarlar çok sayıda kimyasal maddenin kullanıldığı yerledir.
Kimyasallar içinde anestetik maddeler, sitotoksik maddeler
ve sterilizasyonda kullanılan maddeler en önemlileridir ve çalışanlar için başta gelen risklerdir.
Anestetik maddeler: Anestetik gazlara (nitröz oksit, halotan, izofloran gibi) kronik maruziyetin, spontan düşükleri ve
konjenital malformasyonları arttırdığı, prematüre doğumlara
neden olduğu, kanserlere, karaciğer ve böbrek hastalıklarına yol açtığı, mental fonksiyonları gerilettiği, baş ağrısı, yorgunluk ve irritabilite gibi yakınmalara neden olduğu birçok
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araştırma ile gösterilmiştir. Bu tür riskler başta anestezi veren
elemanlar olmak üzere ameliyathanelerde çalışanlar açısından
ciddi boyutlardadır. Bu risklerden korunmak için kullanılan
teknolojinin uygun ve güvenli olduğundan emin olmak, gerekli olmadıkça ameliyathanelerde kalmamak, sık izin kullanmak önerilir.

pdf/48.pdf
2. Çevre Sağlığı – Dezenfektanlar, Milli Eğitim Bakamlığı, 2011.
Sterilizasyonda kullanılan maddeler: Sterilizasyon
her türlü mikroorganizma ve sporların fiziksel ve kimyasal
yollarla yok edilmesidir. Basınçlı buhar, kuru ısı, etilen oksit
gazı ve kimyasal maddeler sterilizasyon amacıyla kullanır.

Sitotoksik maddeler: Sağlık çalışanları antineoplastik
ilaçların hazırlanması, depolanması, taşınması, uygulanması ve bu ilaçların atıklarının yok edilmesi sırasında solunum
yolu ile, ağızdan ya da doğrudan deriye temas yoluyla maruz
kalabilirler. Sitotoksik ilaçlarla çalışan eczacı ve hemşirelerin
söz konusu ilaçlara maruziyetinin etkilerini inceleyen çalışmalarda yeterli önlem alınmadığında bu personelin idrarında
mutajenik aktivitenin arttığı ve lenfositlerde kromozomal kırıklar oluştuğu, idrarla atılan tiyoeter bileşiklerinin yüksek olduğu bulunmuştur. Antineoplastik ilaçların hazırlandığı odalarda ve hatta bu odalara yakın odaların havasında söz konusu
ilaçların belli düzeylerde bulunduğu ölçülmüştür.

Sterilizasyon amacıyla kullanılan etilen oksit patlayıcı
ve yanıcı bir gazdır. Bu özelliğini en aza indirmek amacıyla
bazı gazlar (CFC, HCFC, CO2) ile kombine edilerek de kullanılır. 1996 yılında “Çevre Koruma Kurumu” (Environmental Protection Agency -EPA)” ve “Mesleki Güvenlik ve Sağlık İdaresi” (Occupational Safety and Health Administration
- OSHA) atmosferdeki ozon tabakasını korumak için %12
etilen oksit, %88 CFC sterilizatörler üretimlerini durdurdu.
Bir süre sonra etilen oksit, HCFC karışımının kullanılması
da durduruldu. Etilen oksit, HCFC ve etilen oksit ile CO2
karışımları halâ kullanılmaktadır. Etilen oksit gazının konsantrayonu yüzde 3’e ulaştığında patlayıcı özellik kazanır. Bu
gazlarla çalışan personelde akut solunum sıkıntıları ve nörolojik bulgular görülebilir; yüksek oranda maruziyet katarakta
neden olabilir. Ayrıca, bu gazların mutajenik ve karsinojenik
olduğunu gösteren çalışmalar da vardır.

Tablo 13: Yüksek, Orta ve Düşük Seviyeli Dezenfektanlar
Dezenfektan
Kullanım konsantrasyonu
Yüksek Seviyeli
Etilen oksit
<%3
Gluteraldehit
% 2 – 3.2
Formaldehit
%6–8
Sodyum hipoklorit
100 – 1000 ppm serbest klor
Perasetik asit
≤%1
Hidrojen peroksit
% 6 – 25
Orta Seviyeli
Etil veya isopropil alkol % 60 – 95
Fenol ve fenol bileşikleri % 4.4 – 5
İyodoforlar
30 – 50 ppm serbest iyot
Glikoprotamin
%4
Düşük Seviyeli
Etil veya isopropil alkol < % 50
Fenol ve fenol bileşikleri % 0.4 – 5
İyodoforlar
30 – 50 ppm serbest iyot
Sodyum hipoklorit
100 ppm serbest iyot
Kuarterner amonyum
% 0.4 – 1.6
bileşikleri
Kaynak: 1. Cennet GÜDER, http://guncel.tgv.org.tr/journal/4/

Gluteraldehit ise hem asit hem de bazik ortamda aktiftir. Pratikte kullanımı sınırlı olmasına rağmen dezenfeksiyonu 60 dakikada, sterilizasyonu 10 saatte sağlar. Maruz kalan
sağlık çalışanlarında; boğaz ve akciğer irritasyonu, astım,
astım benzeri semptomlar, nefes darlığı, burun kanaması,
konjonktivit, dermatit, baş ağrısı ve bulantı gibi semptomlar
görülebilir. Gluteraldehit, COSHH: Gluteraldehit, sağlığa zararlı maddelerin kontrolü tüzüğü (COSHH) kapsamına alınan
maddelerdendir. Sağlık ve güvenlik kurulu milyonda 0.2 parça oranında bir mesleki maruz kalınmasına izin vermektedir.
Bu nedenle iş yerlerindeki gluteraldehit düzeyini ölçecek dosimetreler bulundurulmalıdır.
Formaldehit kimyasal sterilizasyon ve doku fiksasyonu
amacıyla kullanılan bir gazdır. Kısa süreli maruziyet göz, burun ve boğaz tahrişine neden olabilir. Maruziyetin dozu arttıkça öksürük, nefes darlığı, aritmi yapar, dozun daha da artması
ise akciğer ödemi, hatta ölüme neden olabilir. Uzun süreli
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maruziyet ise kanserojendir. “Mesleki Güvenlik ve Sağlık
İdaresi” OSHA (Occupational Safety and Health Administration); formaldehitin iş yerinde potansiyel bir kanserojen olarak kullanılmasını şart koşmuş ve çalışanlar için maruziyet
sınırını 0,75 ppm olarak belirlemiştir. Bu nedenle çalışanlar
formaldehitle doğrudan temasta bulunmamalıdırlar.
Yukarıda belirtilen kimyasallar dışında hastane ortamında bulunan civa ve diğer ağır metallerin, plastiklerin ve bazı
ilaç ve farmasötiklerin de çalışanların sağlığı üzerine olumsuz etkileri bulunmaktadır. Sıklıkla görülen durumlardan birisi de gerek kimyasallara karşı, gerekse eldiven gibi maddelere karşı olan alerjilerdir.
C. Fiziksel riskler
Sağlık kuruluşları kimyasal yönden olduğu gibi fiziksel
yönleri ile de kendine özgü koşulları olan yerlerdir. Bu koşullarda çalışan sağlık personelinde fiziksel koşullarının da bazı
etkileri olabilir.
Kanserojenler: Kanserojenlere mesleksel maruziyet
nedeniyle meydana gelen malignitelerin başlıcaları akciğer kanseri, lösemi ve malign mezotelyomadır. Uluslararası
Kanser Araştırmaları Kurumu (The International Agency for
Research on Cancer) 150 ajanı, kesin ya da olası kanserojen
olarak sınıflandırmıştır. Sağlık çalışanları için önemli kanserojenler iyonizan radyasyon ve asbesttir. Asbest hastanelerdeki borular, binalardaki çelik altyapı, ısı izolasyon materyalleri
ve zırhlamada kullanıldığında sağlık çalışanları için risk oluşturmakta ve mezotelyamaya neden olabilmektedir.
Radyasyon: Radyolojik tetkik, radyoterapi, nükleer tıp
alanlarında çalışan sağlıkçılar mesleki ışınlanma yoluyla radyasyon riski ile karşı karşıyadır. Dünyada radyasyona maruz
kalan yaklaşık 2,3 milyon sağlık çalışanı bulunduğu tahmin
edilmektedir. En büyük risk altında bulunanlar radyoloji, radyasyon onkolojisi ve nükleer tıp dallarında çalışanlardır. Ayrıca diş klinikleri, kardiyoloji klinikleri ve ameliyathanelerde
çalışanlar da radyasyon riski ile karşı karşıyadır. Bu arada,
örneğin uzunca bir süre angiografi yapan hekimlerde katarakt
riskinin yüksek olduğunu belirtmek gerekir. Radyasyon ile
çalışanlarının korunmak için dikkat etmesi gereken üç kural

vardır: (a)Kaynak yanında gereğinden uzun süre kalmamak,
(b) mümkün olabildiğince kaynağa uzak bir mesafede çalışmak, (c ) kaynak ile aralarına engelleyici bir zırh malzemesi
(kurşun önlük gibi) koymak.
Tıbbi uygulamalar sırasında görevi gereği radyasyona
maruz kalan personelin, radyasyon dozu ölçen cihazlar kullanmaları ve bu cihazlarda maksimum maruziyet sınırlarını
aşanların görevlerinden uzaklaşmaları ve vücutlarındaki
radyasyon ölçümü kabul edilen sınırlara ininceye kadar görevden uzak kalmaları sağlanmalıdır. Solunum, sindirim ve
derideki çizik ya da yaralar vasıtasıyla vücuda alınacak bir
iç radyasyon tehlikesine karşı, solunum cihazlı özel giysiler
ya da maskeler kullanılabilir. Radyasyon korunması ulusal ve
uluslararası yasalarla sağlanmaktadır. Ülkemizde adı geçen
mevzuat Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) tarafından
hazırlanır. Bu mevzuata göre radyasyon üreten ve radyoaktif
madde içeren tesis ya da cihazlar, TAEK’ten izin alınmadan
herhangi bir amaç için kurulamaz, bulundurulamaz ve kullanılamaz. Buna göre sağlık kurumlarında röntgen, radyoterapi, nükleer tıp gibi birimlerin bu kurumun belirlediği koşulları yerine getirmesi ve çalışma izni alması şarttır.
Aydınlatma: Özellikle ameliyathanelerde aydınlatma
yetersiz ise görüş kısıtlanır, aşırı ve keskin ise yorgunluk nedeni olabilir. Ayrıca ışığın ve elektromanyetik alanların pineal bez fonksiyonunu etkilediği bilinmektedir ve bu durum
uzun dönemde meme kanserine, üreme fonksiyonlarında sorunlara ve depresyona neden olabilmektedir. Gece ışığa maruz kalma ise pineal bezin melatonin üretimini azaltıp overlerden östrojen üretiminin artmasına ve böylece meme epitel
hücrelerinde malin transformasyona yol açabilmektedir. Bu
durum, özellikle gece nöbet tutan ve yoğun bakım ünitelerinde çalışan sağlık personeli açısından önemlidir.
Gürültü: Çalışmalar sağlık kuruluşlarında gürültünün
giderek hastaları ve çalışanları rahatsız edecek düzeyde arttığını ortaya koymaktadır. Sağlık kuruluşlarındaki gürültü kaynakları genellikle tıbbi ve diğer cihazlardır. Çevre Koruma
Kurumu (EPA - Environmental Protection Agency) hastanelerde gürültü düzeyi için gün boyunca 45 dB, gece 35 dB sınır
değerleri belirlemiştir. Yapılan çalışmalar, ameliyathanelerde
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özellikle ameliyata hazırlık esnasında ve ameliyat esnasında
gürültü düzeylerinin izin verilen sınırları aştığını, hastanelerde genellikle 55 dB’in üzerinde olduğunu göstermektedir.
Ses düzeyinin bu sınırları aştığı ortamlarda çalışanlarda kan
basıncında yükselme, çalışma performansında azalma, uyku
bozuklukları, stres, tinnitus (kulak çınlaması), gürültüye bağlı işitme kaybı ya da geçici eşik değişiklikleri olabilir.
Beyaz Önlük
Bazı meslek üyeleri özel giysiler giyerler. Bunun amacı, çalışanı iş ortamındaki çevrenin tehlikelerinden korumak, işyeri ile dış ortamı birbirinden ayırmak, dışarıdaki
tehlikeleri işyerine, işyerindeki tehlikeleri dışarıya taşımamaktır. Bütün sağlık personelinin, laboratuvarda çalışanların, ameliyathane personelinin giydikleri giysilerin amacı
budur. Bu kişiler özel giysilerini çalıştıkları ortamın dışına
çıkarken çıkartırlar. Örneğin, ameliyathanede çalışan bir
kişi özel giysisini dış ortamda giyerse, tekrar ameliyathaneye girdiğinde dış ortamda giysisine bulaşan zararlı
mikroorganizmaları iç ortama taşır. Aynı şekilde, hastane
içinde giyilen beyaz önlükle hastane dışında, özellikle bir
lokantada bulunmak hiç hijyenik olmayan bir davranıştır.
Hatta bu davranış hekimin lokanta ortamına bazı mikroorganizmaları taşıması nedeniyle sakıncalı bir davranış olur.
Ayrıca, hekimlikle özdeşleşmiş, adeta bir üniforma olarak
algılanan bir giysi ile uluorta dolaşmak hekimlerin göstermesi gereken alçakgönüllülük davranışına da uymaz. Sağlık
Bakanlığı, Covid-19 salgını döneminde 24.Temmuz. 2020
tarihinde bir genelge yayınlayarak sağlık çalışanlarını iş kıyafetleri ve üniformalarını iş yerlerinde bırakmalarını ve iş
dışına çıkarken günlük kıyafetlerini giymeleri konusunda
uyarmıştır. (Tıbbi Deontoloji Tüzüğü Madde 7: Tabip ve diş
tabibi sanat ve mesleğinin icrası dışında dahi olsa, meslek
ahlâk ve adabı ile telif edilemeyen hareketlerden kaçınır.)

nöbetleri, karanlık ameliyathane ortamları, hızlı ve hayat kurtarıcı kararlar verme zorunluluğu, hata yapma kaygısı, hızla
yenilen yemekler, iş yoğunluğu, yorgun günler ve geceler,
sürekli olarak kendilerini bilgi ve beceriler yönünden güncelleme çabası, günlük yaşamlarından yapılan fedakârlıklar
sağlık çalışanlarının genel karakteridir. Böyle bir ortamda,
sağlık çalışanları da her insan gibi ruhsal sorunlar geliştirebilirler. Bunların bazıları geçici olmakla birlikte bazıları ciddi
boyutlara erişebilir.
Tükenmişlik sendromu: Tükenmişlik sendromu
çalışma koşullarının kişide fiziksel ve duygusal bitkinlik
yaratması, çalışanın mesleğinden soğuması ve kopması, çalışma arkadaşlarına ve işine karşı olumsuz tutumlar geliştirmesidir. Tükenmişlik sendromu olan kişide çaresizlik, öfke,
yaşama küsme, hayal kırıklığı ortaya çıkar. Tükenmişlik
sendromu görev yerinin değiştirilmesi, çalışma koşullarının
iyileştirilmesi, görev tanımlarının yeniden yapılması, kararlara çalışan kişinin de katılımı, daha uzun süreli tatiller gibi bir
dizi yönetsel ve çalışanı güçlendirici önlemlerle giderilebileceği gibi daha ciddi durumlarda psikolojik, hatta psikiyatrik
desteği gerektirebilir.
Şiddet: Sağlık kuruluşlarında ve sağlık personeline şiddet, üzerinde durulması gereken öncelikli bir halk sağlığı sorunudur. İşyerinde şiddet türleri çeşitli biçimlerde gruplanır.
1. Şiddetin Kaynağına göre: İşyerinde şiddet, saldırgana
göre aşağıdaki gibi sınıflanır:
Tip I: Kuruluşla ilişkisi bulunmayan bireylerce gerçekleştirilen hırsızlık, gasp gibi suç eylemleridir.

D. Psikolojik riskler ve şiddet
Sağlık çalışanları genellikle mutsuz, huzursuz, endişeli,
gergin, asabi, tek umutları olarak kendilerini gören, yaşamla
ölüm arasında olduklarını düşünen, karamsar hastalarla ve
ailelerle ilgilenmek durumundadırlar; haftanın her gününde,
günün her saatinde hizmet vermeye hazır olmalıdırlar; gece

Tip II: Hasta ve/veya hasta yakınları gibi kurumla bir
ilişkisi bulunan kişiler tarafından gerçekleştirilen fiziksel ve/
veya psikolojik saldırıyı kapsar.
Tip III: Eski ya da mevcut çalışanların işyerindeki amirlerine, meslektaşlarına, iş arkadaşlarına uyguladığı şiddeti
kapsar.
Tip IV: Yakınların (aile bireylerinin ya da arkadaşların)
gösterdiği şiddet türüdür.
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2. Şiddetin Oluş Şekline göre: Oluş şekline göre şiddet
iki grupta incelenebilir:
a. Fiziksel Şiddet: Kişilerde fiziksel, cinsel ya da psikolojik zarara neden olacak şekilde fiziksel kuvvet uygulanmasıdır.
b. Psikolojik Şiddet (Duygusal Şiddet): Bir kişi veya
grup üzerinde onların fiziksel, zihinsel, ruhsal, ahlaki ya da
sosyal gelişimine zarar verebilecek şekilde kasıtlı baskı oluşturmaktır. Bu şiddet türü, sözel şiddet, bezdiri, cinsel taciz ve
tehditi kapsar.
i. Tehdit: Kişi ya da grupları, fiziksel güç kullanılabileceği hissettirilerek korkutmak.
ii. Sözel Şiddet: Bireyi aşağılayan, küçük düşüren, itibar ve değerine saygı duyulmadığını gösteren hakaret, sövme,
azarlama, aşağılama gibi sözlü ifadelerdir.

de olmuş hissetmesine neden olan, kişi tarafından istenmeyen,
karşılık verilmeyen, hoş karşılanmayan cinsel nitelikteki davranıştır. Sözlü olarak, fiziksel olarak, jestlerle, beden diliyle
ve görsel materyallerle yapılabilir.
Topluma hizmet veren sektörler, işyerinde şiddete maruziyetin en çok görüldüğü sektörlerdir. Bunlardan birisi de
sağlık sektörüdür.
Sağlık sektöründe görülen şiddet, diğer sektörlerdekine
göre farklılık gösterir. Sağlık çalışanları, hizmetlerinin özelliği nedeniyle hasta ve aileleri ile zor koşullar altında ve çok
yakın ilişki içindedirler. Yabancı biriyle bu kadar yakın ilişki
kurmak ve üstelik fiziksel ve duygusal ilişki içinde olmak şiddet açısından ciddi bir risktir. Böyle olmakla birlikte, sağlık
ve sosyal hizmetler sırasında sıkı güvenlik önlemleri hoş karşılanmaz. Bu durum, sağlık çalışanlarını şiddet riskine karşı
daha da korumasız hale getirmektedir.

iii. Bezdiri (mobbing): Bezdiri, bir çalışanın amaçlı biçimde amirleri ya da iş arkadaşları tarafından psikolojik şiddet, baskı ve kuşatma altına alınarak taciz edilmesi, rahatsız
edilmesi, sıkıntıya düşürülmesi anlamlarına gelir. Özellikle
ast-üst ilişkilerin çok belirgin olduğu hiyerarşik ve kontrolün
zayıf olduğu örgütlerde, gücü elinde bulunduran kişilerin,
diğerlerine psikolojik yollardan, uzun süreli sistematik baskı uygulamasıdır. Yani kişiye, mesleksel şiddet uygulanarak,
işinde huzursuz ve mutsuz olması sağlanır. Bezdirinin en sık
görüldüğü meslek gruplarından birisi sağlık çalışanlarıdır.
Son dönemde bezdiri konusu sosyolojik olarak çok araştırılan
ve hukuksal önlemlerin alındığı bir sorundur.

Sağlık çalışanları yalnızca hastane gibi sabit kuruluşlarda
hizmet vermezler; ev ziyaretleri yaparlar, iş yerlerinde çalışırlar, savaş ortamlarında, salgın olan yerlerde, okullarda, afet
bölgelerinde hizmet verirler. Bu koşullar altında sağlık personelinin karşı karşıya olduğu şiddet riski daha da artar.

iv. Ters bezdiri (reverse mobbing): Bir astın ya da grup
olarak astların üstler tarafından kendilerine yapılan bezdirinin
karşılığı olarak, kişisel anlaşmazlıklar ya da politik oyunlar
sonucunda kasıtlı olarak psikolojik tacizde bulunması, üstün
hiyerarşik konumunu bozmayı hedefleyen bir yıldırma eylemidir. Ters bezdiri uygulanmasında asttan üste sabote etme,
talimatlara uymama, bilerek yanlış işlem yapma, asılsız söylentiler çıkarma ve bilgi saklama gibi eylemler gerçekleştirilmektedir.

b. Personel yetersizliği ve acemiliği, aşırı kalabalık, iş
yükünün fazlalığı, hastaların uzun süre beklemelerine ve bu
nedenle huzursuz olmalarına yol açan uygulamalar, hastalara
yeterli bilgi verilmemesi, hizmet kalitesinin düşüklüğü gibi
yönetsel faktörler.

v. Cinsel Taciz: Bir kişiye saldırı niteliğinde yapılan,
onun korkmasına, aşağılanmasına, utanmasına, kendini renci-

d. Suç oranı yüksek, yoksul ve eğitimsiz bölgelerde
hizmet vermek gibi toplumsal faktörler.

Sağlık personeline karşı şiddeti tetikleyen birçok faktörden söz edilebilir:
a. Çalışma ortamındaki koşulların kötülüğü (aydınlatma, gürültü, sıcaklık, vs), güvenlik yetersizliği, yaralamalara
yol açabilecek araçlara (bisturi, makas vb) erişim kolaylığı
gibi örgütlenmeye ait faktörler.

c. Personelin iş güvencesinin olmaması, düşük ücret,
çalışma süresinin uzunluğu, nöbetlerin sıklığı gibi özlük sorunları.
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DÜNYA TABİPLER BİRLİĞİ AÇIKLAMASI
CİDDİ KRİMİNAL SALDIRILAR İÇİN HEKİMLERİN DAVACIDAN KORUNMASININ
BELGELENMESİ
49’uncu Dünya Tabipler Birliği Genel Kongresinde Benimsenmiştir.
Hamburg, Almanya, Kasım 1997
ÖNSÖZ
Hekimler hastalarının iyiliği için çalışmak üzere tıp ahlakı kuralları ile bağlıdırlar. Hekimlerin, şiddet suçları veya insana
karşı işlenen suçlarla ilgilenmesi tıp ahlakı kurallarına insan haklarına ve uluslararası yasaya aykırıdır. Bu tip suçlara yönelen
bir hekim tıp uygulamasına uymaz.
Tanımlama: Herhangi bir ülkede çalışması gereken hekimler o ülkenin lisans düzenlemelerine tabidir. Uygulamaya
uygunluk gösteren görev onay gerektiren kişi ile ilgilidir. Bazı ülkelerdeki lisans kurumları ulusal tabip birliğinden ayrıdır.
Lisans Yetkilileri tarafından, suçlu bulunduktan sonra veya bir suç nedeni ile mahkûm olmasını takiben bir ülkedeki lisanslarını yitiren hekimler, ikinci bir ülkede uygulama için başvurursa genellikle başarısız olacaktır. Bunun sebebi lisans otoritelerinin çoğunun yalnızca yeterlilik kanıtına değil aynı zamanda bir göçmen olan başvuru sahibinin kendi ülkesinde iyi bir
mesleki konumu devam ettirmesi konusunda kanıtlara da gerek duymasıdır. Uluslararası kurumlar tarafından şiddet, savaş
suçları veya insanlığa karşı işlenen suçlarla suçlanmış olan hekimler bazen bu suçların işlendiği ülkeden kaçabilmiş ve bir
başka ülkedeki lisans kurumundan tıp uygulaması için izin alabilmiştir. Bu kesinlikle kamu yararına aykırıdır ve hekimlerin
saygınlığına zarar verir.
ÖNERİ: Ulusal Tabip Birlikleri haklarında şiddet, savaş suçları veya insanlığa karşı işlenen suçlara katıldığı yolunda
ciddi suçlamalar bulunan hekimlerin bu suçlamaları tatmin edici şekilde cevaplayıncaya kadar lisans alamamasını sağlamak
için kendi güçlerini kullanmalıdır. Lisans gücüne sahip olmayan ulusal tabip birlikleri şiddet, savaş suçları veya insanlığa
karşı suçlarda yer aldığı ile ilgili ciddi suçlamalar bulunan hekimler konusunda almış olduğu bilgileri uygun lisans yetkililerine iletmeli ve lisans yetkililerinin uygulama lisanslarını vermeden önce bu tip hekimlerin suçlamaları tatmin edici şekilde
yanıtlamalarını sağlayan uygun eylemler gerçekleştirmesini teşvik etmelidir. Suiistimal ile ilgili kanıtların bulunması halinde, ulusal üye birlikler veya lisans kurumları bu kanıtları uygun yetkililerin dikkatine sunmalıdır.

Hastane acil kodları:

Hastane Acil Kodları bütün dünyada acil durumları hastane
personeline iletebilmek ve uzman kişilerin hızla müdahale
edilmesini sağlayabilmek için kullanılan bir sistemdir.
Kod durumları olarak genellikle renk isimleri kullanılır.
Ülkemizde, bütün kamu hastanelerinde kullanılmak üzere
Sağlık Bakanlığı tarafından kod uygulamaları standartları
hazırlanmıştır.

Mavi kod (Hayati risk)

Acil müdahale gerektiren kalp durması gibi durumlarda

kullanılır. Mavi kod durumlarında hastanın yaşamsal fonksiyonlarının zarar görmeden geriye dönüşü için 2-5 dakikalık
süre içinde müdahale edilmesi gerekir. Böyle bir olayı ilk
fark eden sağlık görevlisi 2222 numaralı dahilî telefonu tuşlayarak mavi kod sisteminden çağrıyı başlatır ve resesütasyon
ekibinin en kısa sürede gelmesini sağlar.

Pembe kod (Çocuk güvenliği)
Hastanede bulunan bebek veya çocuk hastayı kaçırma
girişiminin tespit edilmesi halinde uygulanan acil durum kodudur. Hastanede tedavi amacıyla bulunan, doğum sırasında
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ya da ameliyata alınan bebek ve çocukların kollarına bileklikler takılır. Hasta güvenliği konusunda ailelere bilgi verilir.
Klinikler 24 saat kapalı devre kamera sistemi ile izlenir. Bebek kaçırma olaylarında olayı ilk fark eden kişi 3333 numaralı dahilî telefonu tuşlayarak pembe kod sisteminden çağrıyı
başlatır. Sistem üzerinden güvenlik görevlisi olan müdür yardımcısında ve sorumlu hemşiresinde bulunan çağrı cihazına
pembe kod sinyali gelir. Bütün çıkışlar güvenlik görevlileri
tarafından kapatılır. Emniyet güçlerine haber verilir ve gerekli işlemler başlatılır.

Beyaz Kod (Saldırı, taciz)
Sağlık Bakanlığı Hukuk Müşavirliği tarafından 2016 yılında “Hukuki Yardım ve Beyaz Kod Uygulaması” hakkında
bir genelge yayımlanmıştır. Buna göre, Sağlık Bakanlığı
Personeline Karşı İşlenen Suçlar Nedeniyle Yapılacak Hukuki Yardımın Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında Beyaz Kod Uygulamasına başlanılmış, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarını takip etmek üzere 7 gün 24
saat hizmet verecek şekilde 113 Beyaz Kod Çağrı Merkezi
kurulmuş, ayrıca http://www.beyazkod.saglik.gov.tr internet
adresi oluşturulmuştur. Bu telefona ya da internet adresine
yapılan başvurular için hangi hukuksal desteğin ve nerelerden sağlanacağı bu genelgede ayrıntısı ile açıklanmaktadır.
Bir hastanede bir sağlık personeline saldırı ya da taciz
olduğunda ise olayın muhatabı ya da görgü tanığı 1111 numaralı acil durum telefonundan arayarak ‘Beyaz Kod ……
poliklinik/servis/kat ‘ cümlesini 2 kez tekrarlar. Durumdan
haberdar olan yönetim ve güvenlik görevlileri olay yerine
hızla intikal eder.

yönünden yüksek risk altındaki kişilerdir. Bazı yayınlarda
sağlık sektöründe kaydedilen kazaların % 40’ının hasta
kaldırma, % 10’unun yük taşıma, % 10’nun düşme ve %
8’inin şiddet nedeniyle olduğu bildirilmektedir.
b. Hayvan ısırıkları: Özellikle deney hayvanları ile çalışan veteriner, teknisyen ve araştırıcılar ısırılma ve hayvanlardan geçen hastalıklara yakalanma riski altındadır.
c. Ergonomik riskler: Özellikle diş hekimleri gibi ayakta,
eğilerek, kaslarını zorlayarak çalışan sağlıkçılarda varis,
vertebra sorunları, kramplar, çabuk yorulma, baş dönmesi
gibi sorunlar görülebilir. Hastaların taşınması, yük kaldırma,
hasta yatağının yapılması, başta cerrahlar olmak üzere ayakta
uzun süre çalışılması sık karşılaşılan ergonomik risklerdir.
Bu durumlar bel ve sırt ağrıları, varisler gibi sağlık sorunlarına yol açabilir. Erişkin bir erkek için maksimum kaldırılabilir
yük 22 kg, kadın için ise 16 kg dır. Buna göre, 70-80 kg olan
bir hasta en az 4 kişi tarafından kaldırılıp taşınması uygun
olur.

SONSÖZ

Sağlık hizmetleri bir ekip işidir. Ekip içinde önemli ya da
önemsiz işler ayrımı yapılmaz. Her iş önemlidir ve ekipteki
üyelerin her biri işlerini en iyi biçimde yapmalıdır. Bu anlayışı Aziz Nesin “Çocuklarıma” adlı öğüt şiirinde çok güzel dile
getiriyor: Ne iş yaparsan yap, iyi yap.

E. Diğer Riskler
Sağlık personeli yukarıda belirtilen riskler dışında kalan
birçok risk faktörü ile karşı karşıyadır. Bunlar arasında şunlar
sayılabilir:
a. Kazalar: Özellikle laboratuvarlarda çalışan personel
korozif madde yanıkları, parlayıcı ve patlayıcı maddelerle yaralanmalar gibi riskler altındadır. O nedenle, laboratuvar güvenliği konusundaki yönetmeliğe titizlikle uyulması
gerekir. Ayrıca, ambulanslarda görev yapanlar trafik kazaları
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ÇOCUKLARIMA
Diyelim ıslık çalacaksın ıslık
Sen ıslık çalınca
Ne ıslık çalıyor diye şaşacak herkes
Kimse çalmamalı senin gibi güzel
Örneğin kıyıya çarpan dalgaları sayacaksın
Senden önce kimse saymamış olmalı
Senin saydığın gibi doğru ve güzel
Hem dalgaları hem saymasını severek
De ki sinek avlıyorsun sinek
En usta sinek avcısı olmalısın
Dünya sinek avcıları örgütünde yerin başta
Örgüt yoksa seninle başlamalı
Diyelim zindana düştün bir ip al
Görmediğin yıldızları diz ipe bir bir
Sonra yıldızlardan kolyeyi
Düşlerindeki sevgilinin boynuna geçir
Say ki hiçbir işin yok da düşünüyorsun
Düşün düşünebildiğince üç boyutlu
Amma da düşünüyor diye şaşsın dünya
Sanki senden önce düşünen hiç olmamış
Dalga mı geçiyor düşler mi kuruyorsun
Öyle sonsuz sınırsız düşler kur ki çocuğum
Düşlerini som somut görüp şaşsınlar
Böyle dalgacı daha dünyaya gelmedi desinler
Dünyada yapılmamış işler çoktur çocuğum
Derlerse ki bu işler bişeye yaramaz
De ki bütün işe yarayanlar
İşe yaramaz sanılanlardan çıkar
Aziz Nesin
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Sağlık İnsangücü Planlaması
Sağlık insangücü planlaması coğrafik, ekonomik, sosyal
ve kültürel özellikleri bilinen bir bölgede yaşayan bir topluma sağlık hizmetlerini maliyet-etkin biçimde sunabilecek
sağlık insangücünün üretimi, kullanılması ve yönetimi ile
ilgili bütün eylemlerin sistematik olarak koordine edilmesi
için plan yapmaktır. Bu planlama yapılırken mevcut sağlık
gereksinimlerin karşılanmasının yanı sıra, kısa, orta ve uzun
vadede ortaya çıkabilecek diğer ihtiyaçların da öngörülmesi
esastır.
Sağlık insangücü planlaması için Dünya Sağlık Örgütü
tarafından dört klasik yöntem tanımlanmıştır: (a) gereksinime dayalı yaklaşım, (b) hizmet kullanımı ya da talebe dayalı
yaklaşım, (c) sağlık işgücü nüfus oranı ve (d) hedef belirleme
yaklaşımı. Bu yöntemlerin birbirlerine göre üstün oldukları
alanlar ve kısıtlılıkları bulunmaktadır. Bu bölümde bu dört
yöntemin avantaj ve sınırlılıkları incelenecektir.

Yukarıdaki formülün kullanılışı aşağıdaki örneklerle
daha iyi anlaşılacaktır:
Örnek 1:
Bir hastane polikliniğinde yılda 10.000 hasta muayene
edilmektedir (P); muayene edilenlerin yüzde 25’ne akciğer
grafisi çekilmektedir (I); akciğer grafisi çekilen hastaların
her birinden 1 adet grafi çekilmektedir (N); bir grafinin çekilmesi 6 dakika sürmektedir (T); röntgen laboratuvarındaki
teknisyen yılda 1320 saat mesai yapmaktadır (S). Bu hastane
polikliniğindeki röntgen laboratuvarında kaç teknisyen çalışmalıdır?
10.000 x 0.25 x 1 x 0.1
M = ------------------------------------- = 1.8
1320

1. Gereksinime dayalı yaklaşım (need method)
Dünya Sağlık Örgütü tarafından 1980 yılında tanımlanan bu yöntemde, toplumun sağlık alanındaki eksikliklerine
dayalı olarak gelecekteki insangücü ihtiyaçlarının tahminine
çalışılmaktadır. Gereksinime dayalı planlama, hizmetin özelliklerine ve toplumdaki hastalık örüntüsüne dayalı olarak yaş
ve cinsiyete özgü olarak yapılır; verimlilik normları kullanarak saptanan hizmet ihtiyaçları “personel ihtiyacına” dönüştürülür. Gereksinime dayalı yaklaşımda hesaplamalar şu
formül ile yapılır:
P x I x N x T
M = ---------------------------S
M: İnsangücü
P: Risk altındaki nüfus
I: İnsidans hızı
N: Kişi başına alınan hizmet sayısı
T: Hizmetin tahmini süresi
S: Yıllık mesai (saat)

Hesaplamaya göre bu hastanede 1.8 (daha doğrusu 2)
röntgen teknisyeni gerekmektedir.
Örnek 2:
Bir hastane polikliniğinde yılda 50.000 hasta muayene
edilmektedir (P); muayene edilenlerin yüzde 50’sine tam idrar muayenesi (I), yüzde 75’ine kan yayması incelemesi (I)
yapılmaktadır; tetkik yapılan her hastada idrar muayenesi de
kan muayenesi de 1 kez yapılmaktadır (N); bir idrar muayenesi 1 dakika, kan muayenesi 2 dakika sürmektedir (T); hem
idrar hem de kan incelemesini aynı teknisyen yapmaktadır ve
bu teknisyenin yıllık mesai saati 1320 saattir. (S). Bu hastane
polikliniğinde kaç laboratuvar teknisyenine ihtiyaç vardır?

50.000 x 0.50 x 1 x 0.01
M 1 = ---------------------------------- = 0.19
1320
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3. İnsangücü nüfus oranı yöntemi (manpower / population ratio method)

50.000 x 0.75 x 1 x 0.02
M 2 = ----------------------------------- = 0.57
1320
M = M 1 + M 2 = 0.19 + 0.57 = 0.78
Yukarıdaki hesaba göre bu hastanede idrar muayenesi
için 0.19, kan muayenesi için ise 0.57 teknisyen yetecektir.
İki işi de aynı kişi yapacağı için bu iki rakamın toplamı 0.78
yapmaktadır. Yani, bu poliklinikte 1 teknisyenin çalışması idrar ve kan tetkikleri için yetecektir.
Gereksinime dayalı hesaplama yöntemine “iş yükü tabanlı” hesaplama yöntemi de denilir. Bu yöntemin temelinde
kabul edilen varsayım, sağlık ihtiyaçlarının tümünün (röntgen çekimi, idrar ve kan muayenesi gibi) mutlaka yapılacak
olacağının varsayılmasıdır. İş yükü tabanlı personel ihtiyacı
hesaplamasında “P”, “I”, “N” ve “T” değerleri artarsa personel ihtiyacı artar, “T” değeri küçülürse personel ihtiyacı
azalır. Eğer, gelişen teknolojilerle tetkik süresi kısaltılırsa ya
da personelin mesai süresi uzatılırsa personel ihtiyacı azalır.
Gereksinime dayalı yaklaşım daha çok “tek amaçlı” personel (teknisyen gibi) için uygundur. Çok amaçlı personel
için (hekim gibi) her zaman uygun olmayabilir.
2. Hizmet kullanımı ya da talebe dayalı yaklaşım (demand method)
Hizmet kullanımı ya da talebe dayalı yaklaşımda temel ilke mevcut hizmet talebinin gelecekte de aynen devam
edeceğidir. Örneğin, “hekime yılda ortalama 5 kez başvurulan 10.000 nüfuslu bir bölgede 4 hekim yeterli ise, nüfusun
12.500 olması durumunda kaç hekim gerekecektir?” sorusunun yanıtı 5 hekim olmalıdır. Peki, kişilerin hekime başvuru
sayısının yüzde 50 oranında artarak yılda 7.5 olması durumunda 12.500 nüfuslu bölgede kaç hekim gerekecektir? Bu
sorunun yanıtı 5 x 1.5 = 7.5 olarak bulunur ki, 8 hekimin
istihdamının yeterli olacağı anlaşılır.

Kaba, fakat uygulaması kolay bir yöntemdir. Bu yaklaşımda genellikle ülkenin gelişmiş bir bölgesindeki ya da benzer yapıda ancak daha gelişmiş ve daha iyi sağlık çıktılarına
sahip başka bir ülkedeki insangücü nüfus oranları temel alınır
ve o ülkeye benzer düzeye gelebilmek için gereken insangücü hesaplanır. Bu yaklaşımda sayısal planlama yapılır, personelin niteliği göreceli olarak dikkate alınmaz.
Örneğin, ABD’de 10.000 kişiye 245 hekim düşerken,
Türkiye’de 170 hekim düşüyorsa ve Türkiye Hükümetinin
amacı ABD’deki orana erişmek ise, Türkiye’nin gelecekteki
nüfus artışı da dikkate alınarak belli bir süre içinde kaç hekim
yetiştirilmesi durumunda ABD düzeyine erişilebileceği hesaplanır. Daha önceki bölümlerde açıklandığı gibi ülkemizde
gerek Devlet Planlama Teşkilatının gerekse Sağlık Bakanlığı
ve YÖK’ün hekim planlamasında kullandığı yöntem budur.
Başka bir örnek de şöyle verilebilir: Türkiye’de bir hekime karşılık 1.5 hemşire düşüyorsa, ama Kanada’daki gibi
bir hekime 3 hemşire düşmesi isteniyorsa, hemşire sayısını
gelecekteki on yıl içinde o düzeye çıkartabilmek için yılda
kaç hemşire mezun edilmesi gerektiği planlanır.
Ancak, bu yaklaşım hizmet kullanımı ile ilgili bir yoruma olanak vermemektedir; sağlık insangücü sayısı, kompozisyonu, dağılımı (coğrafik ve kurumsal) ve verimliliği ile
sağlık çıktıları arasındaki etkileşiminin incelenmesine olanak
sağlamaz.
Bu yöntemle, örneğin öğretmen planlaması yapılabilir.
Çünkü, bir öğretmenin optimum olarak kaç öğrenciye eğitim
verebileceği bellidir, çünkü, öğretmenin yaptığı işler ve her
birinin ne kadar zaman alacağı bellidir. Ama sağlık hizmetlerinde halkın talebi ve verilecek hizmetler değişken olduğundan personel/nüfus oranı yöntemi daha az kullanılmalıdır.
4. Hedef belirleme yaklaşımı (service target method)
Gereksinime dayalı planlama yöntemine benzer; aradaki
fark, bu yöntemde hedefin kesin olarak belirlenmiş ve sonuç
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odaklı olmasıdır. Örneğin, bir bölgede doğumların tamamının
hastanelerde yaptırılabilmesi için ne kadar uzman hekime gereksinim olduğu; bir bölgede uygulanan kampanya aşılaması
programı çerçevesinde, 0-2 yaş grubundaki çocukların yüzde
95’ini bir ay içinde aşılayabilmek için kaç aşıcıya (hemşire
vb) gereksinim olduğu; 5000 gencin bulunduğu bir ilde asker alma muayenelerinin bir ay içinde tamamlanabilmesi için
kaç hekime ya da muayene ekibine gereksinim olduğu şeklindeki planlamalar bu yöntemle yapılabilir. Yöntemin uygulanmasında PERT tekniği (program evaluation and review
technique) kullanılabilir. (Bu teknik “Sağlık Hizmetlerinde
Planlama Teknikleri” bölümünde açıklanmıştır.)
Eğer belirlenen hedefler gerçekçi değilse, bu yöntemle
hesaplanan personel sayıları da gerçekçi olamaz. O nedenle,
bu yöntem, hedefle ilgili kararların doğruluğuna ve hedeflerin
erişilebilirliğine bağlıdır.
Kaynaklar
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BÖLÜM - 5

SAĞLIK HİZMETLERİNİ
PLANLAMA TEKNİKLERİ
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Planlamaya Giriş
Derin olan kuyu değil, kısa olan iptir.
Konfüçyüs
Yönetim, uygulandığı alana ve kademeye göre farklı biçimlerde tanımlanmakla birlikte, bu tanımlar arasındaki ortak
nokta, yönetimin saptanan amaçlara varmak için işleri planlayıp uygulamak olduğudur. Bu nedenle, planlama, yönetimin
vazgeçilemez bir öğesidir. Yönetimin ve yöneticilerin temel
görevi, hizmet ettikleri toplumun ihtiyaçlarını belirlemek ve
bunları karşılamaktır. Bu ihtiyaçların tamamını karşılamak
çoğu zaman mümkün değildir. Önemli olan, bu ihtiyaçlar
arasından öncelikli olanlarını seçip, eldeki kaynakları bu önceliklere göre kullanmak ve mümkün olan en yüksek hizmet
verimliliğine ulaşmaya çalışmak, toplumun isteklerini, ihtiyaçlarını ve hizmete dönüştürülebilecek bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından izleyebilmek ve hizmetleri bunlara
göre yeniden biçimlendirebilmektir.

İstek – İhtiyaç – Hizmet Dengesi
Hangi alanda olursa olsun, yönetim toplum içindir. Yönetimin ve yöneticinin görevi, toplumun ihtiyacı olan şeyleri
karşılamaktır. O nedenle, yöneticinin başlıca becerisi, hizmet
ettiği toplumun ihtiyaçlarını belirleyebilme ve bu ihtiyaçları
giderebilmedir.
Toplumun ihtiyaçlarını belirlemek genellikle güç bir
iştir. Toplum tarafından belirtilen isteklerin bazıları onların
gerçek ihtiyaçları olmayabilir; onların istekleriyle hizmeti
sunanların görüşleri her zaman benzeşmeyebilir; toplumun
arzu ettiği işlerin önceliği ile uzmanların ya da hizmeti verenlerin öncelikleri aynı olmayabilir; toplumun ihtiyaçları, en
gerçekçi biçimde saptanmış olsa da, bunları karşılamak her
zaman mümkün olmayabilir; ihtiyaçlar karşılanmış olsa bile,
toplum, kendi beklentilerine cevap vermeyen bu hizmetleri
benimsemeyebilir, o hizmetlerden tatmin olmayabilir.
Önemli olan, toplumun istekleri, ihtiyaçları ve onlara götürülecek hizmetler arasında kabul edilebilir bir denge sağlayabilmektir.

Sağlık hizmetleri göz önüne alındığında, toplumun istekleri, gerçek ihtiyaçlarından daha fazladır. İhtiyaçların tamamını hizmetlerle karşılamak ise genellikle mümkün olamaz.
O nedenle, bu üçlü arasında şöyle bir görünüm vardır:

İstek > İhtiyaç > Hizmet
Hizmetlerin sınırını belirleyen bir faktör de sunulan
hizmetlerin halk tarafından kullanılmasıdır. Sunulan her
hizmet halk tarafından kullanılmayabilir. Bazı hizmet
türlerinin kullanım oranları yüksek olsa da, sunulan hizmetlerin tamamı dikkate alındığında “kullanım oranı”
genellikle sunulan hizmet miktarından azdır. Bu durumda şöyle bir dengeden söz edilebilir:

İstek > İhtiyaç > Hizmet > Kullanım
Yönetim için ideal olan, halkın ihtiyaçlarının
tamamını karşılayabilmek, sunulan hizmetlerin mümkünse tamamının halk tarafından kullanılmasını sağlamaktır. Ancak uygulamada, bu imkânsız denilecek
kadar güçtür. Çünkü özellikle sağlık çok değişken ve dinamik bir kavramdır Zaman içinde, halkın sağlıkla ilgili
beklentileri de ihtiyaçları da değişir Bu değişiklik, fizik
ve kültürel değişmelere bağlı olabileceği gibi, tıptaki
gelişmelere de bağlıdır. Bugünkü toplumun beklentileri ve ihtiyaçlarıyla bundan otuz yıl öncesinin toplumsal
beklentileri ve ihtiyaçları aynı değildir. Günümüzdeki tıp
uygulamaları da çok farklılaşmıştır O nedenle, bundan
otuz yıl önceki uygulama ve hizmetlerle günümüzdeki hizmetlerin de farklı olması doğaldır. İlerideki hizmetler de bugünkünden farklı olacaktır. Önemli olan,
toplumun isteklerini, ihtiyaçların ve hizmete dönüştü-

221

HALK SAĞLIĞI Kuramlar ve Uygulamalar

rülebilecek bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından
izleyebilmek ve hizmetleri bunlara göre yeniden biçimlendirebilmektir.
Bu nedenle, değişen koşullara, isteklere ve ihtiyaçlara
paralel olarak hizmetlerin de sürekli gözden geçirilmesi ve
güncelleştirilmesi gerekir. Bu amaçla, birçok ülkede (ABD,
Almanya, Hollanda gibi), bakanlık içinde ya da diğer kurumların bünyesinde “senaryo hazırlama birimleri” kurulmuştur.
Bu birimlerin görevi, değişiklikleri izlemek ve bunlara uygun
olarak yeni hizmet modelleri düşünüp önermektir. Senaryo
birimleri, danışman niteliğindeki birimlerdir. Karar vericinin
(bakan vb.) emirlerini beklemeden, gelecekte olabilecek değişiklikleri düşünerek (senaryolar geliştirerek) ortaya çıkabilecek sorunları (hipotetik sorunları) ve gelişmeleri önceden
tahmin etmeye ve bunlara uygun yeni planlar üretmeye çalışır. Daha sonra bu düşünceler ve planlar karar vericiye aktarılarak ileride karşılaşılabilecek ihtimaller hakkında bilgilendirilir ve gereken önlemlerin alınması böylece sağlanmış olur.
Özetle, planlama işleri bir sistem içinde sürekli olarak yapılır.
Senaryo tekniği diğer planlama tekniklerine ve işlemlerine bir alternatif değildir. Onlarla birlikte kullanılabilecek bir
yardımcı yöntemdir. Senaryoların bir yararı da toplum tarafından tartışılabilmeleridir.
Yönetimlerin hedefi, verilen hizmetlerin mümkün olduğu kadar toplumun ihtiyaçlarını karşılayabilmesidir. Tanımlanan ihtiyaçlar toplumun beklentilerine ne kadar yakın olursa
ve verilen hizmetler toplumun ihtiyaçlarının ne kadar çoğunu
karşılarsa toplum o kadar tatmin olur. Bu aynı zamanda, hizmetlerin topluma uygunluğunun da bir göstergesidir. (Bkz.
Şekil 1)

Şekil 1: Hizmetin Geliştirilmesinde Öncelikler

Yukarıda açıklanan denge dikkate alındığında, hizmetlerin geliştirilmesi için yöneticinin yararlanabileceği bazı ipuçları görülebilir. Şekil 1’de (1) numara ile belirtilen alan, hem
toplumun isteklerini, hem onun ihtiyaçlarını, hem de verilmekte olan hizmetleri temsil etmektedir. Bir diğer anlatımla,
bu alanda ifade edilen işlerin yapılması en uygun olanlarıdır.
Bu işler toplumun isteklerine cevap verdiği için onlar tarafından benimsenir, ihtiyaçlarına cevap verdiği için de yararlı sonuçlar elde edilebilir. Bu alandaki işlere örnek olarak,
poliklinik hizmetleri verilebilir. Toplum, hastaların muayene
olmasını ister; Buna ihtiyaçları da vardır; Bu ihtiyaç hizmet
olarak da karşılanmaktadır.
(2) numara ile belirtilen alan ise, toplumun ihtiyacı olup
karşılanan hizmet alanını ifade etmektedir. Fakat bu hizmetler toplumun beklediği işler değildir. Daha doğrusu, toplum
bu hizmetlere ihtiyacı olduğunun farkında değildir. Burada
yapılması gereken, bu hizmetlere devam etmek, aynı zamanda, toplumun bu hizmetleri benimsemesi için eğitim yapmaktır. Bu alandaki hizmetlere örnek olarak içme sularının klorlanması verilebilir. Klorlama bir ihtiyaçtır, fakat toplumun
bir kesimi klorlu suyun tadını beğenmediği için bu işlemi
istememektedir.
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Şekil 1’de (3) numara ile gösterilen alanda verilmekte
olan hizmetler toplumun isteklerine cevap vermektedir. Fakat
bu hizmetler toplumun gerçek ihtiyaçlarına yönelik değildir.
Toplum tatmin olmaktadır, ama bu hizmetlerin toplumun sağlık düzeyini yükseltici bir amaç taşıdığı söylenemez. Bu durumda, kaynakların yersiz kullanımından söz edilebilir. Olsa
olsa, toplumun tatmin olması bir yarar olarak kabul edilebilir.
Eğer, bu hizmetleri almak toplum için vazgeçilemez ise, bu
alandaki hizmetlerin verilmesine devam edilmesi düşünülebilir. Değilse, bu hizmetlerden vazgeçmek akılcı olacaktır.
Ancak, bu yapılırken toplum eğitilerek inandırılmalıdır. Bu
tür hizmetlere örnek olarak, gerekmediği halde, hastanın aşırı
isteği üzerine yapılan hasta şevkleri ya da nüfusu çok az olan
yörelere sağlık kuruluşları açmak, personel sayısını sırf toplum istediği için arttırmak gösterilebilir.
Şekil 1’de (4) numara ile gösterilen alan, toplumun gerçekten ihtiyacı olan, aynı zamanda onlar tarafından verilmesi
istenildiği halde verilmeyen hizmetleri tanımlamaktadır. Bu
hizmetlerin verilmeyişi bir eksikliktir. Hizmetlerin geliştirilmesi için birinci derecedeki öncelikli işler bunlar olmalıdır.
Üstelik bunların toplum tarafından benimsenmesi ve yüksek
oranlarda kullanılma olasılığı da yüksektir. Bu alanda kalan
işler, yönetimin en fazla eleştiriye uğradığı ve bir an önce gerçekleştirilmesi için baskı yapılan işlerdir. Bu konuda birçok
örnek verilebilir. Ülkemiz için, ödeme gücü olmayan toplum
kesimlerinin sağlık hizmetlerinden yeterince yararlanamamaları en çarpıcı olanıdır. Muayene için beklenen sürelerin
kısaltılması, her köye bir ebe atanması, evde hasta bakımı
hizmetlerinin verilmesi gibi örnekler de verilebilir.

(6) numara ile belirlenen alan ise, toplumun ihtiyacı olduğu halde karşılanamamış olan işleri göstermektedir. Bu
alanda kalan hizmetlerin verilmeyişi, toplum tarafından dile
getirilmemektedir, çünkü toplum bu hizmetlere ihtiyacı olduğunun da farkında değildir. Eğer, yöneticiler de bu hizmetlerin gerekliliğinin farkında değillerse, bu işler hiç bir zaman
yapılmayacak demektir. Bu alandaki hizmetleri düşünebilmek ve önerebilmek uzmanlık ister. İşte, yönetim kadrolarında görev alan teknik kadroların ve aydınların üzerine düşen
önemli görevlerden biri de bu hizmetlere dikkatleri çekmek
ve verilmelerini sağlayabilmektir.
Şekil 1’de (7) numara ile gösterilen alan ise, toplum tarafından istenilen, fakat gerçekte ihtiyacı olmayan işleri kapsamaktadır. Aslında, bu alandaki hizmetler verilmediği için bir
sorun yok gibi görülmektedir. Ancak, bunlar politik baskılara
son derece uygun isteklerdir. Yalnızcı toplumu tatmin etmek
isteyen ya da bu yolla politik çıkar uman çevreler bu işlerin
gerçekleştirilmesi için baskı yapabilirler. İyi yöneticilerin, bu
baskılar karşısında mantıklı bir direniş göstermeleri gerekir.
Aksi durumda, şekil 1’de (3) numara ile gösterilen alanda kalan ve kaynakların israfına neden olan işler artar.
Şekil 2: İstek – İhtiyaç – Hizmet Dengesi

Şekil 1’de (5) numara ile gösterilen alanda verilen hizmetler gereksiz yere kaynak israfının örneğidir. Bu alandaki
işler, ne toplum tarafından istenilmektedir, ne de onların ihtiyaçlarına cevap vermektedir. Muhtemelen, bu hizmetler ya
geçmiş dönemlerde gerekli olan, fakat zaman içinde gereği
kalmayan işlerdir, ya da yanlış verilmiş kararların sonuçlarıdır. Bu hizmetlerden bir an önce vazgeçmek en akılcı yoldur.
Örneğin, gereksiz bürokratik işlemler ne bir ihtiyaçtır ne de
halk tarafından istenilmektedir. Çiçek hastalığının eradike
edildiği halde aşı yapılmasına devam etmek gereksiz bir eylem olur.
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İşte, yukarıda açıklananlar doğrultusunda yönetimden
ve planlamacılardan beklenen şey Şekil 1’de (1) numaralı
alan olarak gösterilen bölgeyi, yani toplumun ihtiyacı olan
ve toplum tarafından benimsenen hizmet bölgesini mümkün
olduğu kadar genişletmektir (Şekil 2). Aslında ideal olan, bu
alanı Şekil 2’nin alt kısmındaki gibi bütün ihtiyaçları karşılayacak duruma getirmektir. Ancak, bunun gerçekleştirilmesi
mümkün olamayacağına göre, Şekil 2’nin sağ üst kısmında
gösterdiği gibi (1) numaralı alanı mümkün olduğu kadar genişletip tatmin edici duruma getirmek uygun bir hedef olarak
kabul edilmelidir.

Şekil 3: Sağlık Yöneticilerinin Planlama Ağırlıkları

Plancılar
Geleceğe kahve telvesinden bakıyorsan karanlık olmasına
şaşmamalısın.
Arap Atasözü
Planlama, her düzeydeki yöneticinin yapması gereken bir
iştir. Ancak, yönetim kademelerine göre yöneticilerin planlama
ile ilgili işlevlerinin ağırlığı farklılık gösterir. Üst düzeydeki
yöneticiler (müsteşar, genel müdür gibi) daha çok örgütün uzun
vadeli hedeflerini düşünmek ve planlamak durumundadırlar.
Ara kademedeki yöneticiler (il sağlık müdürü gibi) orta vadeli,
alt kademedeki yöneticiler (aile hekimi gibi) ise daha çok kısa
vadeli planlar yaparlar. Ara ve alt kademedeki yöneticiler, aynı
zamanda, bir üst kademe tarafından yapılan planların uygulama
ve değerlendirilmelerinde de görev alırlar. Bilinmesi gereken,
her kademedeki yöneticinin, uzak ya da yakın vadeli olsun plan
yapmaları ya da planlama – uygulama ve değerlendirme sürecinde yer aldıklarıdır.
Yönetim kademelerine göre planlama: Planlama denilince
bazı kişilerin aklına ülke düzeyinde yapılan planlar, geniş kitleleri ilgilendiren kararlar gelebilir. Oysa bir ebenin ya da aile hekiminin haftalık gezilerini planlamasıyla, büyük projeleri planlamak arasında temelde bir fark yoktur. Bir görev yapan herkes,
planlama da yapmak zorundadır. Planların, mutlaka yazılı olması da gerekmez. Çalışan kişi, aklından geçirerek de planlama
yapabilir. Planlama, her düzeydeki yöneticinin yapması gereken bir iştir. Ancak, yönetim kademelerine göre, yöneticilerin
planlama ile ilgili işlevlerinin ağırlığı farklılık gösterir (Şekil 3)

Üst düzey yöneticiler, daha çok örgütün uzun vadeli hedeflerini düşünmek ve planlamak durumundadırlar. Söz gelimi, gelecekteki beş yıl içinde hangi hizmetlerin verilmesi
gerektiği, bu hizmetlerin nasıl olmasının iyi olacağı, bu işler
için hangi kaynaklara gerek duyulacağı ve bunların nerelerden sağlanacağı gibi konuları düşünmek ve planlamak üst
düzey yönetimlerin işidir. Bu kademedeki kararlar, örgütün
yapılandırılması ve hizmetin şekillendirilmesi ile ilgili kararlardır. Alınan kararlar uygulayıcılara iletilir ve uygulatılır.
Bir yönetici ne kadar üst düzeyde olursa olsun, bazı günlük
işlerle de ilgilenmek durumundadır. Yönetimin alt kademelerine inildikçe, yöneticiler günlük işlerle daha fazla ilgilenmek
durumunda kalırlar (Şekil 4).
Üst düzey yöneticilerin uzun vadeli planlar yapmasına
karşılık, ara kademedeki yöneticiler (il sağlık müdürleri gibi)
kısa vadeli planlar yaparlar. Ara ve alt kademelerdeki yöneticiler, daha çok üst kademelerce yapılmış planların ve alınmış
kararların uygulanmaları, koordinasyonu ve kontrolleri ile
meşgul olurlar.
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Şekil 4: Yönetim Kademelerine Göre Planlama İşlerine
Ayrılan Süre

Planlamanın Yararları ve Güçlükleri
Plan yapmanın başlıca yararları şunlardır:
• Hedefe (amaca) varma süresi kısalır
• Çalışanlar arasında uyum ve standardizasyon sağlanır
• Hizmetteki belirsizlikler ortadan kalkar
• Denetimlere yön verir
• Kaynakların verimli kullanımını sağlar
• Gereksiz işlerin yapılması önlenir
• Hizmetin kalitesi artar
• Yetki devrini kolaylaştırır
• Çalışmaları önemli ölçüde basitleştirir
• Keyfi yönetimleri engeller
• Çalışanların iş doyumunu sağlar

Bilinmesi gereken, her kademedeki yöneticinin, uzak ya
da yakın vadeli olsun, plan yapmaları gerektiğidir. Üst düzeyde yapılan planlar daha çok stratejik planlardır. Alt kademelerde ise daha çok uygulama programları (operational plans)
yapılır. Tablo 1’de yönetim kademelerine göre planlama işlevleri ve türleri gösterilmiştir.
Tablo 1: Yönetim Kademelerine Göre Planlama İşlevleri

Planlamanın yararları yanısıra bazı güçlükleri ve hatta sakıncalı yönleri de vardır. Plan yapanlar bu sakıncaları dikkate
alarak gerekli önlemleri düşünmelidirler:
1. Planlamaya karar veren otorite, planın yapılması konusunda “kararlı” olmalıdır. Tereddütlü tutum planın hazırlanmasını ve başarısını olumsuz etkiler.
2. Planlamaya temel oluşturan başlangıç verileri yanıltıcı
olacak derecede yanlış ise, plan gerçekçi olamaz.
3. Planlama değişim için yapılır. Oysa her toplumda ve
örgütte değişime karşı olanlar vardır. Bu kişilerin tutumları için
önlem alınmazsa, planlama aşamalarında güçlüklerle karşılaşılır.
4. Hükümetlerin sağlık hizmetlerine öncelik vermemeleri
sağlıkla ilgili planlamalar için bir güçlüktür.
5. Planlar, onları yapanlar tarafından uygulandıklarında daha başarılı olunur. Oysa çoğu zaman, planı uygulayacak
olanlar planın hazırlama aşamalarına alınmazlar ya da planlama
bitmeden görevlerinden alınmış olurlar.
6. Planlamaya esas olan toplum ihtiyaçları yanlış belirlenirse, gerçekçi ve işe yarar planlar yapılamaz.
7. Planın hazırlama süresi uzatılırsa, güncelliği ve geçerliği kaybolur.
8. Uzun vadeli planlarda, toplum koşullarının değişmesi
ve teknolojik gelişmeler nedeni ile planın bazı bölümlerini uygulama imkanı ortadan kalkar.,
9. Uygulama aşamasında karşılaşılacak beklenmedik durumlara uyum sağlayamayan katı planların başarıları sınırlı olur.
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Plan Türleri
Planlar, amaçları, kapsamları, süreleri, uygulanış biçimleri gibi özelliklerine göre değişik adlarla bilinirler.
Sürelerine göre planlar, kısa, orta, uzun vadeli olabilirler.
Kısa vadeli olanlar, yıllık, aylık, haftalık, hatta günlük olabilir. Orta vadeli planlar genellikle 1-5 yıllık dönemler için yapılır. Beş yıldan daha uzun dönemleri kapsayanlara ise uzun
vadeli planlar denir. Bu terimler, görecelidir. Bir kurum için
orta vade olarak kabul edilen bir süre, bir başka kurum için
uzun sayılabilir. Çok uzun vadeli (15 yıl gibi) planlara genellikle “master plan” (perspective plans) denilir. Bu planlar, bir
ülkenin, sektörün ya da kurumun temel ilkelerini ve yaklaşımlarını açıklayan dokümanlardır.
Kapsamlarına göre planlar, özel ya da genel (comprehensive) olarak sınıflandırılırlar. Genel planlar, bir kurumun
ya da sektörün bütün birimlerini kapsayan planlardır. Bir ya
da bir kaç birimin işlerini konu alan planlara “özel planlar”
denir.
Güçlerine göre planlar, bağlayıcı ya da ihtiyari olabilirler. Bağlayıcı planlar (command plans) emredici planlardır,
uyulması zorunludur. İhtiyari olanlar ise isteğe bağlı olarak
uygulanır; zorlamadan çok gönüllülük esasına göre uygulanmaları arzu edilen planlardır. İhtiyari planlara örnek olarak,
iki kuruluş ya da hizmet birimi arasındaki uyumu sağlamak
amacıyla bu kuruluşların birlikte yaptıkları “işbirliği planları” (corporate plans) verilebilir.
Amaçlarına göre planlar, değişik adlar alabilirler. Ekonomik planlar, kalkınma planları, sağlık planları, fiziksel yatırım planları gibi planlar bunlara örnektir.
Biçimlerine göre planlar, yazılı ya da sözlü olabilirler.
Sözlü planlar genellikle, bireysel ya da az sayıdaki kişinin
uygulayacakları kadar küçük ve kısa vadeli planlar ya da iş
programlarıdır.
Aşamalarına göre planlar, stratejik planlar (ana planlar), eylem planlan (operational plans), iş programları (work
plans) gibi adlar alırlar. Bunlar merkezden taşraya doğru, ar-

dışık olarak ve birbirini açıklayacak şekilde yapılan ve giderek ayrıntılı biçime dönüşen planlardır. Söz gelimi, merkezde
yapılan bir planın illerde uygulama planları, ilçelerde ve toplum sağlığı merkezlerinde iş programları yapılır. En ayrıntılı olanı iş programlarıdır. Burada, kimin, ne zaman, nerede,
neyi, nasıl yapacağı bütün ayrıntısıyla yer alır.
Planlama tekniklerine göre planlar, blok ya da devinimli
olabilirler. Blok planlar, belli bir süreyi kapsayan az çok katı
planlardır. Ülkemizde 1960’lı yıllardan başlayıp yaklaşık 50
yıl süreyle yapılan beşer yıllık kalkınma planları buna örnektir. Devinimli planlar (rolling plans) ise, dönemler halinde
değerlendirilip sürekli olarak güncelleştirilen planlardır.
Ülkemiz ve sağlık hizmetleri dikkate alınarak yukarıda
belirtilen plan türlerinden bazılarını açıklamakta yarar vardır.
Kalkınma planları
Birçok ülkede, özellikle gelişmekte olan ve merkezden
yönetim ilkesinin ağırlıkla uygulandığı ülkelerde kalkınma
planları yapılmaktadır. 1970’li yıllara kadar birçok ülkede,
kalkınma planları ekonomik planlar ile büyük ölçüde eş anlamlı olarak kullanılırdı. Bu tarihten sonra, kalkınma planlarına sosyal kalkınma ile ilgili bölümler de eklenmeye başlanmıştır. Türkiye’de ise, uygulandığı dönemlerde, başından
beri, sosyal ve ekonomik kalkınma yaklaşımı bir arada ele
alınmıştır. Sosyal kalkınma bölümü içinde sağlık sektörü ile
ilgili planlamalar da bulunurdu.
Kalkınma planları, bazı ilkeleri ve stratejileri belirleyen ana dokümanlardı. DPT’nin özel uzmanlık komisyonları aracılığı hazırladığı planda yer alan işlerin nasıl ve ne
zaman yapılacakları, DPT tarafından hazırlanan “yıllık icra
programları” ile belirlenirdi. Ülkemizde hazırlanan kalkınma
planları beşer yıllık dönemleri kapsayan “blok planlar” idi.
Planın temel ilkeleri ve stratejileri, hazırlık dönemindeki siyasal iktidarlar tarafından hazırlanır ve yine plan taslakları
iktidarlar tarafından kabul edilirdi. Dolayısıyla, ülkemizdeki kalkınma planları, hazırlandıkları dönemdeki iktidarların
yaklaşımlarını yansıtırlardı. Planı hazırlayan iktidarların uygulama dönemlerinde iktidarda kalamadıkları zaman planın
daha sonraki iktidarlar tarafından ya değiştirildiği ya da hiç
uygulanmadığı için anlamlarını yitirirdi.
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Kalkınma planlarına yapılan bir diğer eleştiri de, plan
uygulamalarının yeterince izlenemediği, ara sonuçlarının
değerlendirilmediği ve gerekli düzeltmelerin yapılmadığı
yönündeydi. Gerçekten de, ülkemizde, hiçbir plan, orijinal
dokümanda yazıldığı biçimi ile uygulanamamıştı. Bu aksaklıkların düzeltilmesi blok plan yerine, devinimli planlama
(rolling plan) yöntemi ile olabilirdi.
Blok ve Devinimli Planlar
Kalkınma planları açıklanırken de belirtildiği gibi, blok
planlar (fixed term plans), beş yıl ya da daha uzun dönemleri
kapsayan uzun dönemli planlardır. Bu tür planların en önemli özellikleri, uzun süren yatırımların planlanmasına uygun
olmalarıdır. Söz gelimi, bir hastanenin yapımı kısa dönemli
planların süresine sığamayacağı için, blok planlarda yer alması daha uygun olur.
Öte yandan, blok planlarla ilgili çok önemli eleştiriler
yapılmaktadır. Her şeyden önce, bu planların hazırlıkları,
uygulama döneminin başlamasından bir ya da iki yıl önce
başlamak zorundadır. Dolayısıyla, planla ilgili ilkeler planın
uygulanmaya başlamasından oldukça önceki bir dönemde
belirlenecek demektir. Ayrıca, planın da en az 5 yıl gibi uzunca bir süreyi kapsayacağı dikkate alınırsa, bu ilkeler, planın
bittiği dönemden 6-7 yıl önce belirlenmiş olacak demektir.
Günümüzün hızlı değişen toplumsal ve ekonomik koşulları
göz önüne alındığında bunun uzun bir süre olduğu söylenebilir. Bir başka deyişle, blok planlar, uygulama dönemlerinin sonuna gelmeden güncelliklerini yitirmektedirler. Bu tür
planlar genellikle esnek olamadıklarından, değişen koşullara
uyarlanmaları da zor olmaktadır.
Bu sakıncaları giderebilmenin bir yolu, devinimli plan
(rolling plan, rolling horizon plan) yapmaktır (Bkz. Şekil 5).
Devinimli planlar da uzun vadeli planlardır. Burada da,
uzun vade için ilkeler ve stratejiler belirlenir. Ancak, planın
uygulamaları her yılsonunda değerlendirilip bir sonraki yılın
programlarında değişiklikler ve düzenlemeler yapılır. Yani,
devinimli planların blok planlardan farkı, sürekli değerlendirme ve sürekli yenilenme içinde olmalarıdır. Devinim (rolling-yuvarlanma) deyimi de buradan kaynaklanmaktadır. Bir

önceki yılın sonuçları bir sonraki yıla yuvarlanmakta ve sonraki yılda değişikliklere neden olmaktadır. Devinimli planlama, saptanan sakıncalarını giderebilmek için blok planlara
alternatif olarak geliştirilmiştir.
Devinimli plan yapabilmek için sürekli bilgi toplayıp
değerlendiren planlama birimlerine gerek vardır. Bu koşul
devinimli plan hazırlayabilmenin güç yönüdür. Bu nedenle,
böyle birimler kurulmadan devinimli plan uygulamalarına
geçilmez.
Şekil 5. Blok ve Devinimli Planlar

Stratejik planlar
Stratejik planlar, bir kurumun temel politikalarını belirleyen çerçeve planlardır. O kurumun en yüksek yönetim
düzeyinde yapılırlar. Kurumun örgütlenmesine, işleyişine
ait temel ilkeleri belirlerler. Bu nedenle, oldukça uzun vadeli planlardır. Denilebilir ki, en uzun vadeli planlar, stratejik
planlardır. Bu plan rehber alınarak, daha sonra, ayrıntıları
içeren ve kurumun birimlerinin çalışmaları ile ilgili pek çok
sayıda taktik planlar yapılmalıdır. Tek başına stratejik planlar yeterli olamaz. Örneğin, bir hastanenin onkolojik tedavi
alanında gelişmesine karar vermek ve bu yönde planlama
yapmak; bir tıp fakültesinin birinci basamakta çalışabilecek
hekim mezun etmeye karar vermesi ve fakültenin bu yönde
gelişmesi için planlar yapması gibi.
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Taktik planlar
Stratejik planlar ile belirlenen ilkelerin, o kuruma bağlı birimlerde nasıl uygulanacağını belirleyen planlara taktik
planlar denir. Stratejik planların ikinci adımı olarak kabul
edilebilir. Taktik planlarda, stratejik planlara göre biraz daha
ayrıntıya girilerek, kaynakların, insan gücünün ve örgütün
yapısı ile ilgili düzenlemeler yapılır. Taktik planlar, 1-2 yıl ya
da daha kısa süreler için yapılabilir.
Proje ve programlar
Proje ve program terimleri farklı şekillerde anlaşılan
kavramları ifade ederler. Yabancı kaynaklarda bu terimler
bütçeleme ya da para sarfı ile ilgili düzenlemeler için kullanılmaktadır. Ülkemizde, yaygın olarak anlaşıldığı biçimiyle,
program, bir çerçeve planın (ana plan) kısa bir zaman dilimini yansıtan ayrıntılı iş planıdır. Bir başka deyişle, bir planın
yapılmasından sonra birçok programın hazırlanması gerekir.
Program, planın öngördüğü işlerin nerede, kim tarafından, ne
zaman, nasıl yapılacağını açıklayan çalışma planlarıdır.

aşamanın sonunda, bir rapor hazırlanarak planla ilgili son
kararı verecek kişiye ya da gruba, planlamanın durumu ve
o aşamaya kadar yapılmış olan işler hakkında bilgi verilmeli, karar vericinin bundan sonraki aşamalarla ilgili görüş ve
yönlendirmesi doğrultusunda çalışmalara devam edilmelidir.
Aksi halde, planlamanın yönü, karar vericinin kabul edemeyeceği bir sonuca gidebilir ve planın sonuna gelindiğinde boşuna çaba ve zaman harcandığı anlaşılır.
Planlama aşamalarını sıra ile gerçekleştirmek iyi olur.
Ancak, bu şart değildir. Bir aşama yürütülürken, bir başka
grup diğer aşama üzerinde çalışabilir. Planlama aşamalarında
geriye dönüşler kaçınılmazdır. Söz gelimi, ayrıntılı planlama yapılırken, daha önceki kaba planlama aşamasında bazı
noktalarda hatalar yapıldığı anlaşılabilir ve bir aşama geriye
dönülüp bu hatalar düzeltilebilir. Bazen, planlama çalışmaları
çok ilerlemiş olmasına karşın, en başa dönerek, planlamanın
amaçlarını ve ilkelerini dahi gözden geçirmek gerekebilir.
Şekil 6: Planlamanın Adımları

Proje ise, başlama ve bitiş tarihleri belirli olan, özel bir
amacı gerçekleştirmek için yapılan planlardır. Bunlara “özel
planlar” da denilebilir.
Uygulamada karışıklıklara neden olan bu terimleri ya hiç
kullanmamalı ya da kullanıldığı yerlerde, hangi anlamda kullanıldıklarını belirtmelidir.

Planlama Süreci
Yaratıcı bir fikir, yıldırımdan kuvvetlidir.
Prondhon
Planlama, plan yapma düşüncesi akla geldiği anda başlamış demektir. Bu süreç, plan dokümanının yazılması ile
tamamlanmaz. Planlanan işlerin uygulanması, elde edilen
ara sonuçların değerlendirilmesi ve buna göre planın gözden
geçirilip gereken yerlerinin değiştirilmesi de planlama sürecinin parçalarıdır. Bu nedenle, planlama statik değil dinamik
bir niteliğe sahiptir.
İyi bir planlamanın genellikle beş aşaması vardır. Her
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Şekil 7: Planlama Aşamalarında Geriye Dönüşler
Kaçınılmazdır

yarar vardır. Bu grup. karar verme yetkisine sahip kişilerden
oluşmalıdır. Yönetim kurulunun işi, periyodik olarak toplanmak, gelişmeleri izlemek, teknik kişilerden bilgiler almak ve
bir sonraki adımda yapılması gereken işlere karar vermektir.
Bu kurul, planın son biçimine karar verebilir de vermeyebilir de. Yönetim kurulunda karar vericilerin de yer alması
iyi olur. Bu olamayacaksa, kurulunun üyelerinin, planla ilgili son karar verecek olan otoritenin genel yaklaşımlarını,
politikalarını ve beklentilerini iyi bilmeleri gerekir. Böylece,
planlama işlemi, düzgün ve hızla yürütülebilir.
Yönetim kuruluna ve teknik kadroya dahil edilecek ekip
üyelerinin nitelikleri ve sayısı planın kapsamı ve amacı ile
ilgilidir. Ancak, planlama ekibi oluşturulurken bazı hususlara
özellikle dikkat edilmelidir.

Aşama 1: Planlamanın planlaması

Bu aşamada planlamayı yapacak ekip oluşturulur, planlamanın yöntemine karar verilir, iş ve zaman çizelgeleri hazırlanır ve planlama için gerekecek bütçe belirlenir. Planlama
grubuna planla ilgili bütün tarafların ve özellikle planı uygulayacak olanların da dahil edilmesi uygun olur. Çünkü planı
uygulayacak olanlar daha gerçekçi ve uygulanabilir önerilerde bulunabilirler; planlama sürecinde planı iyice kavrarlar;
inanırlar ve eğitilirler; karara katıldıkları için uygulama sırasında daha içten çaba gösterirler ve ayrıca uygulamacıların
eğitimi için gerekli süre kısaltılmış olur.
Planlama ekibinin oluşturulması: Plan yapılmasına karar
veren otoritenin (bakanlık, müdürlük, başhekimlik vb) yapması gereken ilk iş, planlama ekibini oluşturmaktır. Önce,
ekibin sorumluları belirlenmeli, daha sonra teknik kadro
oluşturulmalıdır.
Planlama ekibini oluşturmadan önce, planlama işleminin
nasıl yapılacağına, yani planlamanın yöntemine karar vermek
gerekir.
Kapsamlı ve uzun sürecek planlamalarda, bir yönetim
kurulu (Yönlendirme Kurulu da denilmektedir) oluşturmakta

a. Plan ile ilgili bütün taraflar, planlama ekibinde temsil
edilmelidir. Örneğin, insangücü ile ilgili bir planlamada, insangücünü eğiten ve istihdam eden kurumların ve meslek birliklerinin temsilcileri yer almalıdır. Toplumdaki baskı gruplarının da grupta temsil edilmeleri düşünülebilir. Aksi halde,
plan ile ilgili varsayımlar ve kararlar gerçeklere uymayabilir.
Planlamada yer almayan grupların eleştirileri ve dirençleri
nedeniyle uygulanamaz.
b. Planı uygulayacak olan kuruluşlar da ekipte temsil
edilmelidir. Örneğin, il düzeyinde yürütülmesi düşünülen
bir aşılama planı hazırlanırken, toplum sağlığı hekimlerinin
bazıları ya da aşılamayı bizzat uygulayacak personel arasından seçilen bir grubun planlama çalışmalarında yer almaları
uygun olacaktır. Sağlık Bakanlığının bazı illerde yapmayı
düşündüğü işlerin planlanmasında ise, o illerin sağlık müdürleri, valileri, kaymakamları ya da başka kişilerin bulunmaları
uygun olabilir. Planı uygulayacak olanların planlama çalışmalarında yer almalarının yararları şunlardır:

• Planı uygulayacak olanlar daha gerçekçi ve uygulanabilir önerilerde bulunabilirler;
• Planı uygulayacak olanlar, planlama sürecinde planı
iyice kavrarlar, inanırlar ve eğitilirler. Böylece, planın uygulanışı sırasında, planın yorumlanması ile ilgili sorunlar en aza
indirilmiş olur;
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• Karara katılanlar, o kararların uygulanması için daha
içten çaba gösterirler;
• Uygulama aşamasında, uygulayıcıların eğitimleri için
gerekli süre kısaltılmış olur.
c. Planlama bir deneyim ve uzmanlık işidir. Planlama
ekibine planın konusu ile ilgili deneyimli ve uzman kişileri
almak gerekir. Bu kişiler arasında hem konunun uzmanları
hem de planlama uzmanlarının bulunmasında yarar vardır.
Ancak, söz konusu plan küçük bir birimde ve sınırlı imkânlarla yapılmakta ise, kaçınılmaz olarak eldeki kadro ile yetinilecektir. Bu durumda bile, daha önce deneyim kazanmış
kişilere danışmakta ve ona göre davranmakta yarar vardır.
Özellikle, plan stratejisini belirlerken benzer deneyimleri yaşamış kişilerin görüşleri kararın doğru verilmesine yardımcı
olabilir. Özetle, planlama ekibi denildiğinde yalnızca tam süreli çalışacak olanlar anlaşılmamalı, danışman olarak çalışacak ya da görüşlerine başvurulacak kişiler de seçilmelidir.
Yukarıda da vurgulandığı gibi, planlama bir grup işidir.
Bu grubun oluşturulmasında dört model vardır (Bkz. Şekil 8).
Bu modellerin hangisinin en uygun olacağına karar vermek,
planlanan konuya ve planın hacmine bağlıdır.
Model 1 - Komite modeli: Bu modelde, işin sorumlusu
olan kişi (karar verici) de dahil olmak üzere bir grup kişi,
planlama ile ilgili bütün işleri yürütür ve planı hazırlar. Planlama sırasında gerekirse, bazı uzmanlara ya da kurumlara
danışılır.
Model 2 - Yönetim kurulu modeli: Bu modelde, karar
vericilerin de içinde olduğu bir yönetim kurulu oluşturulur.
Bu kurul planlama işini yürütmek üzere bir çalışma grubu
oluşturur. Çalışma grubunda, uzmanlar ve birim amirleri yer
alabilir. Çalışma grubu, gerekirse başka uzmanlara ve kurumlara danışarak plan taslağını hazırlar ve yönetim kuruluna sunar. Yönetim kurulu planı onaylar ya da değişikler isteyebilir.
Model 3: Alt komiteler modeli: Bu modelde de, bir önceki modelde olduğu gibi bir yönetim kurulu vardır; fakat
çalışma grupları birden fazladır. Yani alt komiteler oluşturulmuştur. Bu komitelerin her biri birbirinden bağımsız olarak

kendilerine verilen işleri tamamlarlar ve her komite hazırladığı raporu yönetim kuruluna sunar. Yönetim kurulu bu raporları birleştirerek plana son biçimini verir, gerekirse danışmanlardan görüş isteyebilir.
Model 4: Çalışma grubu modeli: Burada, teknik kişilerden (planlama uzmanları) oluşan bir küçük grup planı
hazırlar ve sonuçlandırır. Bu uzmanlara karar verme yetkisi verilmiştir. Gerekirse, başka kişilere de danışabilirler. Bu
modelin kötü yanı, planın dar bir kadro tarafından yapılması
ve yöneticilerin, uygulayıcıların ve geniş bir grubun görüşlerinin yeterince alınmamış olması nedeniyle, uygulamada
güçlüklerle karşılaşılabilmesidir.
Planlama grupları belirlendikten sonra, bir toplantı yapılarak plan çalışmalarının kapsamı, yöntemi, süresi, yönetimi
gibi konuları tartışmak, onların görüşlerini almak ve daha
sonra, grup üyelerinin her birinin iş tanımlarını açıklamakta yarar vardır. Bu toplantıda, çalışma grubunda yer alacak
kişilerin akıllarına takılan soruların cevaplandırılması ve
herkesin ne iş yapacağının hiç bir kuşkuya yer bırakmayacak
biçimde kesin olarak açıklanması gerekir. Mümkünse, grupta
yer alan her kişiye, görevleri ve planla ilgili çalışma esasları
yazılı olarak bildirilmelidir.
Şekil 8’de planlama gruplarının oluşturulması ile ilgili
olarak çeşitli modeller görülmektedir. Bu modellerin hangisinin uygun olacağı, planlamanın konusu, kapsamı, çalışma
süresi ve karar vericinin tutumu ile yakından ilgilidir.
İş ve zaman çizelgesi: Planlamanın optimum bir sürede
yapılması gerekir. Ne gereksiz yere telaş içinde, ne de gereğinden yavaş davranmamalıdır. Çünkü zaman geçtikçe plana
temel oluşturacak durumlar da değişebilir, planın geçerliliği
kalmayabilir.
Planlama çalışmalarının başlama ve bitiş zamanlarını belirleyen temel etken, uygulamanın ne zaman başlayacağıdır.
Eğer, uygulamanın başlayacağı zaman, kalkınma planlarında
olduğu gibi, önceden belirlenmişse, planlama çalışmalarını o
tarihe göre ayarlamaktan başka yol yoktur. Eğer, uygulamaya
bir an önce başlamanın uygun olacağı düşünülüyorsa, planlama sürecinin de hızlandırılması gerekir.
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Şekil 8: Planlama Gruplarının Oluşturulmasında Modeller

Aşama 2: Durum saptama

Bu aşamadaki çalışmaların amacı, mevcut durum hakkında bilgi edinmek, sorunları ve ağırlık derecelerini belirlemek, önlem alınmadığı
takdirde bu sorunların erişebileceği boyutla
ilgili projeksiyonlar yapmaktır. Mevcut durumun bilinmesi, sorunların öncelik sıralamasının yapılmasına ve çözüm seçeneklerinin düşünülmesine de yardım eder.

Planlamanın zaman çizelgesini yapabilmek için önce,
çalışmalarının hangi adımlardan oluşacağına karar verilmelidir. Bundan sonra her işin hangi sürede, kim tarafından, nasıl,
nerede yapılacağı kararlaştırılmalıdır. Bu yapılmazsa, çalışmaların koordinasyonu yapılamaz, kişiler arasında iş uyumu
sağlanamaz ve plan zamanında tamamlanamaz. Geniş kapsamlı planların hazırlık çalışmaları (planlamanın planlanması) PERT tekniği ile de yapılabilir.
Planlamanın bütçesi: Planlama çalışmaları bazı harcamaları gerektirecektir. Bunlar arasında, verilerin toplanması, gerekirse araştırmaların yürütülmesi, uzman ve personel
kullanımı, toplantılar, ulaşım ve haberleşme, rapor yazımı ve
basımı, öngörülecek çözüm önerilerin denenmesi (pilot çalışma) gibi işler için yapılacak harcamalar sayılabilir. Bazı sektörlerde, bu tür harcamalar için yıllık bütçeler içinde ayrılmış
ödenekler bulunabilir. Ancak, yapılması düşünülen planlama
çalışmaları, uzun sürecek ve olağan bütçelerle karşılanamayacak harcamaları gerektirecekse, planlama çalışmalarına başlarken, bu harcamaların miktarını hesaplamakta ve kaynağını
bulmakta yarar vardır.

Bütün ihtiyaçları karşılamaya yetecek
kaynaklar hiç bir zaman bulunamaz. Dolayısıyla, ihtiyaçlar arasında bir öncelik sıralaması
yapmak ve kaynakları buna göre ayırmak kaçınılmazdır. Öncelikli sorunların belirlenmesindeki önemli kriterler bu sorunlardan toplumun
ne kadarının etkilendiği, sorunun yol açtığı sonuçların ağırlığı, neden olduğu iş ve güç kaybı
ile parasal kayıpların boyutu, toplumun bu sorun ile ilgili düşüncelerinin neler olduğu, çözümlenmediği takdirde ileride erişeceği boyut,
bu sorunun çözümü ile elde edilecek yararların neler olacağıdır. Ayrıca, söz konusu sorun ile ilgili sağlık
kuruluşlarının sayıları, dağılımları ve iş kapasiteleri, verimli
çalışıp çalışamadıkları, buralarda görevli insangücünün sayı
ve nitelikleri gibi bilgilere de gerek vardır. Bu konulardaki
bilgilere durum saptama çalışmalarında yer verilmelidir.
Durum saptama aşamasında elde edilecek bilgiler, planın uygulamasının değerlendirilmesi için de gereklidir. Plan
uygulanmaya başlandıktan sonra da benzer bilgiler elde edilecek ve plan öncesindeki, yani durum saptama aşamasında
elde edilen bilgilerle kıyaslanacaktır. Plan sonrasında varılan
sonuçlar, daha önce durum saptama aşamasında yapılan potansiyel projeksiyonlarla karşılaştırılarak planın işe yarayıp
yaramadığı hakkında yorumlar yapılacaktır. O nedenle, durum saptama aşamasında, hangi bilgilere ve değerlendirmelere yer verileceği belirlenirken bu hususun da dikkate alınması
gerekir.
Planlama çalışmalarının bundan sonraki adımlarına yön
vermesi nedeniyle, durum saptama çalışmaları ve öncelikli
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sorunların belirlenmesi planlama çalışmalarının çok önemli
bir adımını oluşturur. Eğer, öncelikli sorunlar iyi ve doğru
olarak tanımlanırsa, planlama için gereken işlerin yarısı yapılmış demektir. Bu nedenle, öncelikli sorunların belirlenmesi adımında, planlama çalışmalarına katılan uzmanların
da katılacağı tartışma toplantıları yapmakta ve kararları bu
toplantılardaki tartışmaların ışığında vermekte yarar vardır.
Tablo 2: Hastalıklardan Hangisinin Öncelikle Ele Alınması
GerektiğineKarar Vermek İçin Skorlama Çizelgesi

yapılabilecek müdahalelerin etkililiği ve bu müdahalenin maliyetine göre bir skor (puan – değer) verilir. Bu üç kritere göre
bulunan toplam skor, öncelikli sorunun seçiminde bir rehber
olarak kullanılır. Bu skorlama işleminin planlama grubundaki
uzmanların katıldığı bir toplantıda (çalıştayda - workshopta)
yapılması gerekir.
Örneğin, bir bölgede sorun olan ve aşağıdaki tabloda
belirtilen altı hastalıktan hangisinin öncelikle ele alınması
gerektiğine karar vermek için skorlama ve öncelik çizelgesi
şöyle hazırlanabilir
Tablo 3’deki örnekte, kızamık hastalığının
toplam skoru diğerlerine göre yüksektir. Dolayısıyla, bu bölgede ele alınıp kontrol edilmesi
en öncelikli sorun kızamıktır. İkinci öncelikli
hastalık ishallerdir.
Durum raporu: Durum saptama aşamasına
başlarken, önce, bu aşamanın sonunda yazılması düşünülen rapor hakkında karar vermelidir.
Bu aşamadaki çalışmaların yükünü bu rapor
belirleyecektir. Yazılı bir rapor gerekmese bile,
bu aşamada elde edilmesi düşünülen bilgiler ve
yapılacak değerlendirmeler hakkında önceden
karar vermekte yarar vardır. Yapılacak işlerin
önceden düşünülmesi hem bu aşamanın süresini kısaltır, hem de toplanması gereken bilgiler
gözden kaçmamış olur.

Tablo 3: Hastalıklardan Hangisinin Öncelikle Ele Alınması
Gerektiğine Karar Vermek için Öncelik Çizelgesi

Öncelikli sorunun ya da sorunların neler olduğuna karar vermek zor bir işlemdir. Bunu yaparken önerilen bir yol da öncelik çizelgesinden yararlanmaktır. Bu yönteme göre, sorunların her birine kendi göreceli önemi (sıklığı, öldürücülüğü,
sakat bırakma oranı vb özellikleri dikkate alınarak verilir),

Durum saptama aşaması ile ilgili bir tehlike, bu aşamanın gereksiz yere uzatılmasıdır.
Durum saptama, planlamanın en kolay aşamasıdır ve çok fazla zihinsel aktivite gerektirmez.
Bu yüzden olsa gerek, planlamada yeterli deneyimi ve eğitimi olmayan kişiler, durum saptama
aşamasını uzatma eğilimindedirler. Bu aşamada
ilke, eldeki bilgilerle yetinme ve çok gerekmedikçe yeni veriler toplamak için zaman harcamamaktır. İşte, raporun kapsamının önceden belirlenmesi, çalışmaları sınırlayacağı için,
bu tehlikeyi azaltabilir.
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Her şeyden önce, durum raporunun hangi ayrıntıda yazılması gerektiğine karar verilmelidir. Bu kararda planlamanın
hangi düzeyde (ülke, il, ilçe vb.) ve hangi ayrıntıda yapılacağının bilinmesi gerekir. Planın genel amaçlarını ve hedeflerini taşan bir ayrıntıda bilgi toplamaya ve rapor hazırlamaya
gerek yoktur. Daha sonra, rakamsal bilgilerin gerekip gerekmediğine, gerekiyorsa, bunların kabaca neler olduğuna karar
verilmelidir. Bu bilgilerden hangilerinin değerlendirmeye alınacağı, daha fazla bilgiye gerek olup olmayacağı gibi kararlar bu aşamada verilemez. Bilgiler toplandıkça, başka hangi
bilgilere gerek duyulacağına karar verilebilir.

mış olması planlamayı nasıl etkileyebilir? Bebek ölüm hızı
zaten yeteri kadar yüksektir. Bu düzeydeki bebek ölüm hızına
sahip bir yer ile daha yüksek bir hıza sahip yerdeki çocuk
sağlığı sorunları arasında muhtemelen benzerlikler vardır
ve buralarda alınacak önlemler de genellikle benzer olacaktır. Çünkü, bu kadar yüksek bebek ölüm hızı olan yerlerde,
bebekler enfeksiyon hastalıkları, ishaller, bronkopnömoniler
nedeniyle ölmektedir. Yapılması gereken, enfeksiyon hastalıkları ile mücadeledir. O nedenle, daha doğru bir bebek ölüm
hızı elde etmek planlamayı çok fazla etkilemeyecektir ve bunun için çaba göstermeye gerek yoktur.

Veri toplama: Bazı yöneticiler ve planlamacılar, bilgi
kaynaklarının yetersizliğinden, mevcut bilgilerin eksik ve
yanlış oluşlarından yakınır. O nedenle de, durum saptama
aşamasında sık sık yeni bilgi toplama yollarına ve araştırmalara başvurmak isterler. Böylece, çok ve gereksiz bilgilerin
analizleri ile zaman geçirerek asıl amaçlarından uzaklaşırlar.
Bazı yazarlar bu duruma “analiz felci” (paralysis by analysis)
demektedir.

Oysa söz konusu yerde, eldeki verilere göre bebek ölüm
hızı binde 10 ise, ama bu değerin yanlış olduğu, gerçekte bu
hızın binde 60-70 dolayında olduğu tahmin ediliyorsa, durum
yukarıda açıklanan örnekten farklıdır. Çünkü bebek ölüm hızının binde 10 gibi düşük bir düzeyde olduğu yerlerde, bebekler konjenital hastalıklardan ölürler. Bu durumda, bebek ölüm
hızını daha da düşürebilmek için genetik danışma merkezleri
açmak, prematüre servisleri kurmak gibi önlemlere başvurmak gerekecektir. Eğer, söz konusu bölgede gerçek durumun
böyle olmadığı kuvvetle tahmin ediliyorsa, daha doğru bilgi
sağlamak amacıyla bir araştırma yapılması düşünülebilir.

Planlama çalışmalarının çok önemli bir kuralı, mevcut verilerle yetinmek, çok gerekmedikçe yeni veri toplama
yollarına başvurmamaktır. Bunun en geçerli nedeni, zaman
kaybetmemektir. Mevcut veriler yetersiz ya da tam doğru olmayabilir. Fakat planlamacının, başka veri kaynaklarını kullanmaya karar vermeden önce kendi kendine sorması gereken
sorular şunlar olmalıdır:

o Yeni yollarla toplayacağım bilgiler, planlamanın gidişini ve önerilecek çözüm yollarını ne kadar etkileyebilir?

Daha önce söz edildiği gibi, hangi bilgilerin, hangi ayrıntıda toplanması gerektiğine önceden karar verilmelidir. Bilgi
toplamada seçici davranmalı, gerekmeyen bilgiler toplanmamalıdır. Durumu saptamak demek, planı etkileyecek, planla
ilgili bilgileri toplayarak değerlendirmek demektir. Yoksa
amaç, bilgi arşivi oluşturmak değildir.
Niceliksel ve niteliksel olmak üzere iki türlü veri vardır.

o Ek bilgi toplamakla geçirilecek zamana, çabaya ve Niceliksel veriler rakamsaldır, ölçülebilirler. Bunlara katı

Bu iki soruya verilecek cevaplar olumlu ise, elbette, yeni
bilgi kaynaklarına başvurmalı, gerekirse araştırmalar yapılmalıdır. Ancak, çoğu zaman bu soruların cevaplarının olumlu
olmadığı görülür.

bilgiler (hard information) de denilir. Niteliksel veriler ise
rakamla ifade edilemezler. Bunlara yumuşak bilgiler (soft information) de denir. Örneğin, hastalanan kişi sayısı niceliksel
veridir. Fakat halkın hastalık anlayışları hakkındaki bilgiler
niteliksel veriye örnektir. Planlama çalışmaları için her iki
türdeki veriye de ihtiyaç vardır.

Söz gelimi, bir plan için bebek ölüm hızının bilinmesi
gerektiğini ve mevcut bilgilere göre bu hızın binde 70 olduğunu varsayalım. Bu değerin yanlış olarak düşük hesaplan-

Bilgilerin mümkün olduğu kadar son zamanlara ait olması da önemli bir konudur. Eski bilgilere dayanarak yapılan
planlar gerçeklere uymayabilir.

harcanacak paraya değer mi?
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Verilerin nerelerden toplanacağı da bir başka husustur.
Birçok durumda, her yerden ve her sağlık kuruluşundan veri
toplamak gerekmeyebilir. Önemli olan, toplanacak verilerin
toplumu, hizmetleri ya da bölgeyi temsil etmesi, planlamaya
ışık tutabilmesidir. Bu nedenle, seçilmiş bir örnekten veriler
toplamak yeterli olabilir. Bu örnek, bir grup sağlık kuruluşu,
toplumun bir bölümü, personelin bir kısmı olabilir.
Bazı durumlarda sürekli ve düzenli veri toplamak gerekebilir. Öte yandan, veri toplamanın ne kadar güç ve emek istediği de bir gerçektir. Üstelik toplanan verilerin doğrulukları
konusunda da ciddi kuşkular vardır. Bu durumda, bütün sağlık kuruluşlarından veri toplamak yerine, önceden belirlenmiş
bazı kuruluşlardan (sentinel points - nöbetçi kuruluşlar) veri
toplamak daha yerinde bir uygulama olabilir. Böylece, bütün
kuruluşlardan doğru bilgi toplamak için çabalamak yerine,
daha az sayıdaki kuruluştan, fakat doğru bilgi edinmek için
çaba göstermek daha akılcıdır. Yeter ki, bu veriler o yöreyi ve
o hizmetleri temsil etsin ve planlama için gerekli görülsün.
Doğru veri, yöneticilerin doğru karar verebilmeleri ve
uygun planlama için temel koşuldur. O nedenle, hizmetin her
anında, sürekli olarak toplanacak verilerin tam ve doğru olmaları için gereken her şey yapılmalıdır. Yoksa karar verme
durumunda kalındığında, verilerin yanlışlığından yakınmanın bir yararı olamaz. Doğru ve uygun veri toplanmasında
titiz davranmayan bir yöneticinin, daha sonra, verilerin yetersizliğinden ve yanlışlığından yakınmaya hakkı olamaz.
Genellikle kısa vadeli planlamalarda daha kesin bilgilere
ihtiyaç duyulur. Çünkü kısa vadeli plan hedefleri kesin olmayan bilgilere dayalı olarak saptanırsa gerçekte varılabilecek
hedeflerden çok sapmalar olabilir. Uzun vadeli planlamalarda bilginin kesinliği konusunda daha toleranslı davranılabilir. Öte yandan, bilgiler kesinleştikçe bunları elde etmek için
daha fazla masraf yapmak gerekecektir. Yani, kesin bilgi pahalıdır. Planlamacının yeni ve daha kesin bilgiler toplamaya
karar verirken bu hususu da dikkate almasında yarar vardır.
Kayıt tutmak ve veri toplamak bazı personel tarafından gereksiz ve yorucu bir iş gibi algılanabilir. İyi bir yöneticinin
böyle kişileri yaptıkları işin önemine inandırarak doğru ve
düzenli bilgi akışını sağlaması beklenir. Bir yöneticinin başarı kriterlerinden biri de kuruluşundan sağlanan bilgilerin
niteliğidir.

Verilerin bilgiye dönüşmesi: Veri ile bilgi arasındaki fark,
kumaş ile elbise arasındaki farka benzer. Kumaş elbiseye dönüşmezse bize yarar sağlamaz. Veri de bilgiye dönüşmezse,
bir anlam ifade etmez. Bilgi, konuşan veridir.
Verileri bilgiye dönüştürmek epidemiyoloji ve istatistik
bilimlerinin konusudur. Yöneticilerin ve planlama ile ilgili
kişilerin epidemiyoloji bilmelerinin gerekliliği bundandır.
Planlama ekibinde, bu konuların uzmanlarının bulunmasında
yarar vardır.
Elde edilen bilgiler, planlamaya konu olan sorunların
boyutu, ağırlığı, süresi, dağılımı, birbirleri ile ilişkileri, nedenleri gibi konular hakkında fikir verecektir. Ayrıca, durum
saptama aşamasında, eğer hiç bir önlem alınmazsa, mevcut
durumun (ve sorunların) nasıl bir gelişme göstereceği ve gelecekte hangi düzeye erişeceği hakkında da değerlendirmeler
(projeksiyonlar) yapılmalıdır. Böylece sorunların öncelikleri
hakkında da fikir edinilmiş olacaktır. Bu tür projeksiyonlara
“potansiyel projeksiyonlar” adı verilir.
Öncelikli sorunların belirlenmesi: Bütün ihtiyaçları karşılamaya yetecek kaynaklar hiç bir zaman bulunamaz. Dolayısıyla, ihtiyaçlar arasında bir öncelik sıralaması yapmak ve
kaynakları buna göre ayırmak kaçınılmazdır.
Öncelikli sorunların belirlenmesindeki önemli kriterler
bu sorunlardan toplumun ne kadarının etkilendiği, sorunun
yol açtığı sonuçların ağırlığı, neden olduğu iş ve güç kaybının
boyutu, neden olduğu parasal kayıpların boyutu, toplumun bu
sorun ile ilgili düşüncelerinin neler olduğu, çözümlenmediği
takdirde ileride erişeceği boyut, bu sorunun çözümü ile elde
edilecek yararların neler olacağıdır. Ayrıca, söz konusu sorun
ile ilgili sağlık kuruluşlarının sayıları, dağılımları ve iş kapasiteleri, verimli çalışıp çalışamadıkları, buralarda görevli
insangücünün sayı ve nitelikleri gibi bilgilere de gerek vardır.
Bu konulardaki bilgilere durum saptama çalışmalarında yer
verilmelidir.
Durum saptama aşamasında elde edilecek bilgiler, planın uygulamasının değerlendirilmesi için de gereklidir. Plan
uygulanmaya başlandıktan sonra da benzer bilgiler elde edilecek ve plan öncesindeki, yani durun saptama aşamasında
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elde edilen bilgilerle kıyaslanacaktır. Plan sonrasında varılan
sonuçlar, daha önce durum saptama aşamasında yapılan potansiyel projeksiyonlarla karşılaştırılarak planın işe yarayıp
yaramadığı hakkında yorumlar yapılacaktır. O nedenle, durum saptama aşamasında, hangi bilgilere ve değerlendirmelere yer verileceği belirlenirken bu hususun da dikkate alınması
gerekir.
Planlama çalışmalarının bundan sonraki adımlarına yön
vermesi nedeniyle, durum saptama çalışmaları ve öncelikli
sorunların belirlenmesi planlama çalışmalarının çok önemli
bir adımını oluşturur. Eğer, öncelikli sorunlar iyi ve doğru
olarak tanımlanırsa, planlama için gereken işlerin yarısı yapılmış demektir. Bu nedenle, öncelikli sorunların belirlenmesi adımında, planlama çalışmalarına katılan uzmanların
da katılacağı tartışma toplantıları yapmakta ve kararları bu
toplantılardaki tartışmaların ışığında vermekte yarar vardır.
Öncelikli sorunun ya da sorunların neler olduğuna karar vermek zor bir işlemdir. Bunu yaparken önerilen bir yol
da öncelik çizelgesinden yararlanmaktır. Bu yönteme göre,
sorunların her birine kendi göreceli önemi (sıklığı, öldürücülüğü, sakat bırakma oranı vb özellikleri dikkate alınarak verilir), yapılabilecek müdahalelerin etkililiği ve bu müdahalenin
maliyetine göre bir skor verilir. Bu üç kritere göre
bulunan toplam skor, öncelikli sorunun seçiminde
bir rehber olarak kullanılır. Bu skorlama işleminin
planlama grubundaki uzmanların katıldığı bir toplantıda (workshopta) yapılması gerekir.

Karmaşık tablolar yerine, sade, az rakamlı ve özet bilgileri
içeren tablolar yer almalıdır. Bazı durumlarda, grafikler tablolardan daha açıklayıcı olabilir. Unutulmamalıdır ki, bu raporu okuyarak çok önemli kararlar verecek olan kişiler, yani
karar vericiler, o raporu hazırlayanlar kadar teknik bilgilere
sahip olmayabilirler. O nedenle, karmaşık ve anlaşılmaz terimler yerine daha sade ve herkes tarafından anlaşılacak terimlerle yazılması iyi olur.
Aşağıda, aynı bilgileri gösteren iki tablo ve bir grafik örneği
verilmiştir, îlk tabloda (Tablo 4) pek çok bilgi bir arada sunulmuştur. Görüldüğü gibi bu tablo karmaşıktır ve okuyucunun
dikkatinin çekilmek istendiği odak değerler seçilememektedir. İkinci tablo ise (Tablo 5) daha sadedir, îlk tabloda yer
alan bazı değerler ayıklanmıştır. Fakat okuyucunun anlaması
ve odak değerleri görmesi açısından daha uygundur. Grafik
ise (Şekil 9) ikinci tabloda yer alan bilgileri yansıtmaktadır.
Durumun daha net olarak anlaşılmasına yardımcı olmaktadır.
Raporlar, ne kadar bilgili olduğunuzu göstermek için değil,
raporu okuyacak kişinin anlaması için yazılır. (Z.Ö.)

Raporun sunumu: Durum saptama aşaması,
planlama sürecinin en önemli aşamalarındandır.
Çünkü planlamanın ilkeleri, önceliklerin saptanması ve önerilecek önlemler, bu aşamada elde edilecek
bilgilere dayalı olacaktır.
Bu aşamada elde edilen bilgilerin çok net ve anlaşılır biçimde yazılması ve sunulması gerekir. Rapor, açık-seçik, can alıcı noktaları içeren, gereksiz
ayrıntıya girmeyen ve kısa bir biçimde kaleme alınmalı ve sunulmalıdır. Eğer, uzun olması zorunluluğu varsa, bir de özetinin yazılmasında yarar olabilir.

Bu duyuruda sağlığı bulmaya çalışınız…

235

HALK SAĞLIĞI Kuramlar ve Uygulamalar

Tablo 4: Kızamık Geçiren Çocukların Bağışıklık Durumlarının İlçelere Göre Dağılımı

Tablo 5: Kızamık Geçiren Çocukların Bağışıklık Durumlarının İlçelere Göre Dağılımı
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Şekil 9: Kızamık Geçiren Çocukların Bağışıklık Durumlarının İlçelere Göre Dağılımı

hedeftir. Rakamsal olarak ifade edilen hedeflerde ulaşılabilir
olanların ötesine geçmemeye, gerçekçi ve ulaşılabilir hedefler seçilmesine özellikle dikkat edilmelidir.
Kesin hedefler vermek her zaman mümkün olmayabilir.
Bu durumlarda hedefi alt ya da üst sınırla belirtmekte yarar
vardır. Örneğin, “bebek ölüm hızı binde 20’nin altına düşürülecektir”; “bağışıklık oranı yüzde 90’nın üzerine çıkarılacaktır”; “hasta sevk oranı yüzde 8-10 arasında olacaktır” gibi.

Raporun, karar vericilere bir kez de sözlü olarak sunulmasında ve tartışılmasında yarar olabilir. Böylece, karar verici ile teknik kadro yüz yüze tartışarak daha sağlıklı kararların
alınmasına ortam hazırlamış olurlar.

Aşama 3: Kaba planlama
Sorunların ve önceliklerin belirlenmesinden sonra sıra,
bu sorunları çözebilmenin yollarını belirlemeye gelmiştir.
İşte, planlamanın can alıcı ve kritik noktalarından birisi de bu
aşamadır. Kaba planlama aşaması, planlama çalışmalarının
tepe noktasını oluşturur.
Ancak, bu aşamaya başlamadan önce, bir önceki aşamada varılan sonuçlardan emin olmak gerekir. Çünkü öncelikli
sorunlar doğru olarak belirlenmemiş ve bu sorunların çözümünün gerekli olduğuna kesin olarak karar verilmemiş ise,
kaba planlama aşamasına başlamamakta yarar vardır. Bu nedenle, öncelikli sorunlarla ilgili karar verildikten sonra, bir
süre beklemek ve bu arada, konu ile ilgili bütün tarafların ve
sektörlerin görüşlerini soruşturmak iyi olur.
Hedeflerin (amaçların) belirlenmesi: Hedefler, planın
uygulanması sonucunda varılması düşünülen durumu anlatır.
Hedefsiz planlama yapılamaz. Her hedef rakamlarla ifade
edilemez. Ancak, rakamlarla ifade edilebilecek olan hedeflerin, bu şekilde düşünülmesi uygun olur. Örneğin, “bebek
ölüm hızını önemli ölçüde düşürmek” iyi bir hedef değildir.
Onun yerine, “bebek ölüm hızını, beş yıl içinde, şimdiki durumunun yarısına indirmek” daha anlaşılır ve ölçülebilir bir

Bazı plancılar, hedefleri yüksek tutmanın personeli motive edeceğini (güdüleyeceğini) ve hedefe ulaşabilmek için
daha fazla çaba gösterileceğini umarlar. Oysa ulaşılması güç
bir hedef, umulanın aksine personelde ümitsizlik ve isteksizlik yaratabilir. Üstelik gerçek dışı hedefleri olan planlara karşı
personelin güveni sarsılır.
Eğer plan, geniş bir coğrafik bölgeyi kapsıyorsa (ülkenin
geneli gibi) değişik bölgeler için değişik hedefler saptanabilir.
Çünkü bölgeler arasındaki koşullar farklı olabilir. O nedenle,
hedeflerin belirlenmesinde, yerel uzmanların ve yöneticilerin
görüşleri çok önemlidir. Hedefler, onların görüşleri alınarak
belirlenmelidir.
Planlamanın her aşamasında olduğu gibi, hedeflerin belirlenmesinde de, uygulayıcıların ve uzmanların görüşlerine
başvurulmalıdır. Aksi durumda, uygulanması mümkün olmayan hedefler belirlenebilir ve planlamanın bundan sonraki
aşamaları anlamını yitirir. O nedenle, hedeflerin belirlenmesi basamağına yeterli zaman ayrılmalı, düşünülen hedefler,
mümkün olduğu kadar geniş bir grupla tartışılarak (uzmanlar,
yöneticiler, planlamacılar, uygulayıcılar, halk grupları vb.)
kesinleştirilmelidir.
Her aşama sonunda “karar verici” ile görüşülmesi gereğine daha önce değinilmişti. Hedeflerin belirlenmesi basamağında, aşamanın sonu beklenmeden karar verici ile görüşmekte ve onun onayını almakta yarar olabilir. Böylece,
planlamanın bundan sonraki adımları için sağlam bir zemin
oluşturulur.
Hedefler katı ve değişmez şeyler değildir. Belirlenmiş
olan hedeflerin uygulanamayacakları anlaşılır ya da daha uy-
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gun hedeflerin varlığı ortaya çıkarsa, daha önce belirlenmiş
olan hedefler değiştirilebilir ya da bunlardan bütünüyle vazgeçilebilir. Önemli olan en gerçekçi ve uygulanabilir hedefleri tanımlayabilmektir.
Çözüm seçeneklerinin (stratejilerin) belirlenmesi:
Çözüm yollarını düşünürken, her şeyden önce ön yargılı olmamak gerekir. Bazı yöneticilerin ve planlamacıların düştükleri çok önemli hata, planlama için yola çıkarken akıllarında
bir çözüm yolunu düşünüyor olmalarıdır. Böyle yöneticiler
tarafsız olamadıkları için, sıklıkla yanılgıya düşebilirler.
Çözüm yollarını düşünürken iki yol izlenebilir:
1. Daha önce benzer planlamalar yapmış olan kişilerin
deneyimlerinden yararlanmak ve onların denenmiş çözüm
yollarını aynen ya da kendi koşullarına uyarlayarak benimsemek.
2. Özgün çözümler üretmek
Birinci yaklaşım, bazı durumlar için daha tercih edilebilecek yoldur. Böylece, fazla zaman kaybetmeden, deneyimden yararlanarak çözümler bulunmuş olur. Üstelik uygulama
sırasında yapılabilecek hatalar da en aza indirilebilir. Çünkü
daha önceki deneyimler bu hataları da ortaya koymuştur.
Bu yol tercih edilecekse, deneyimi yaşamış kişilerle ilişki kurmakta ya da o deneyimle ilgili belgeleri gözden geçirmekte yarar vardır. Kulaktan duyma bilgilerle yola çıkmak
hatalara neden olabilir. Deneyimi, birinci ağızlardan dinlemek ve öğrenmek daha iyi bir tutumdur.
Burada dikkat edilmesi gereken nokta, önceki deneyimin nerede, hangi toplumda ve hangi koşullarda yaşanmış
olduğudur. Sorunlar toplumdan topluma, yöreden yöreye, zamandan zamana değişiklikler göstereceğinden, çözümleri de
farklı olmalıdır. Örneğin, bir batı Avrupa ülkesinde başarıyla
uygulanmış bir hizmet modelini Türkiye için aynen düşünmek hata olabilir. Batı Anadolu’da başarıyla uygulanmış bir
çözümü aynen Doğu Anadolu illerinde uygulamaya kalkışmak da her zaman doğru olmayabilir. Günümüzden yıllarca
önce denenmiş bir çözüm yolu da artık başarı ile uygulana-

mayabilir. O halde, çözüm yollarının belirlenmesinde temel
ilke, koşullara uygunluk olmalıdır.
Çözüm seçeneklerinin belirlenmesinde ikinci yol olan
özgün çözümler üretmeye gelince: Bu yöntemde ilke, özgür
düşünme olmalıdır. Bu yaklaşımın en iyi uygulandığı yol
“çalıştay” (workshop) tekniğidir. (Prof. Dr. Çağatay Güler
“çatıştay” karşılığı olarak “bilimsel imece” deyişini kullanır.)
Çalıştay tekniği değişik amaçlarla ve değişik şekillerde
uygulanabilir. Planlama için yapıldığında amaç, konu ile ilgili kişilerin (uzmanların) bir arada beyin fırtınası (brain storming) diye bilinen tartışmaları yapmalarıdır. Beyin fırtınası,
tartışmaya katılan herkesin, aklına gelen her türlü çözüm yolunu, o çözümün olabilirliğini düşünmeden ortaya atmasıdır.
Akla gelen çözüm yolu, ilk bakışta saçma ve uygulanamaz
gibi görünebilir. Bu nedenle, kişi bu çözümü ortaya atmaktan
çekinebilir. İşte, beyin fırtınasında bu yapılmamalıdır. Olamayacak gibi görünse de, akla gelen her çözümün açıklanması çok önemlidir. Bu nedenle, beyin fırtınaları hızlı yapılan
toplantılardır. Böylece, katılımcılar, akıllarına gelen düşünceleri kendi kendilerine düşünmeye fazla zaman bulamazlar ve
ortaya atarlar. Böylece bir fikir havuzu oluşturulur.
Beyin fırtınası toplantılarında bir yönetici (yönlendirici
demek daha doğrudur) ve bir raportör bulunur. Çalıştayın ilk
oturumunda katılımcılar çözüm önerilerini dile getirirler; bu
öneriler raportör tarafında kayıt edilir. İlk oturumda beyin
fırtınası tekniği uygulanır; katılımcılar hızla düşünerek (beyinlerinde fırtınalar estirerek) ve akıllarına gelen fikirlerin
olabilirliklerini irdelemeden söylerler. Bu oturumda yorulan
katılımcılar verilen kısa bir arada dinlenirler. Sonraki oturum
daha sakin ve yavaş ilerler; bu oturumda katılımcılar ilk oturumda belirtilen çözüm yollarını tek tek ele alarak irdeler ve
olabilirliklerini değerlendirirler.
Beyin fırtınası toplantıları 40-60 dakika süren kısa fakat
hızlı yapılan toplantılardır. Bu toplantının özel konusu toplantı başlamadan açıklanmazsa, katılanlar daha verimli olarak fikir üretebilirler. Konu önceden açıklanırsa, katılımcılar,
ister istemez, toplantı öncesinde düşünmeye ve birbirleri ile
tartışmaya başlarlar ve bazı fikirleri açıklamaktan vazgeçebilirler.
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Toplantının, katılımcıların yüz yüze oturdukları bir masa
etrafında yapılması tercih edilmelidir.

12. Sonuçları ölçülüp değerlendirilebilir mi?

Yaratıcı olmak, yeni fikirler üretmek için çok zeki olmak
gerekmez. Ortamın buna uygun olması yeter. Yöneticinin görevi bu ortamı hazırlamaktır. Bunun için şu hususlar yerine
getirilmelidir:

14. Uygulanması kolay mı?

13. Başarısız olunduğu takdirde, vazgeçilebilir mi?
15. Uygulanmaya konulmadan önce denenmesi gerekir mi?
16. Daha önce denenmişse, sonuçları nasıl olmuş?
17. Mevzuat değişikliği gerektirecek mi?

1. Güvenilir bir yönetim,
2. Örgüt içinde iyi bir iletişim ve düşünceye saygı, yeni
fikirlere kulak veren, değişikliği isteyen bir yönetim anlayışı,
3. Diğer örgütlerle iyi bir iletişim ve olan bitenden haberdar olma,
4. Örgüt içinde, değişik kişiliklere ve niteliklere sahip kişilerin bir arada çalışmaları,
5. Personeli fikir üretmeye teşvik eden, onları hata yapmaktan ürkmelerini engelleyen bir yönetim anlayışı.
Bir çözüm yolunun olabilirliğinin değerlendirilmesinde
bazı noktalara dikkat etmek gerekecektir. Planlamacılar her
çözüm yolu önerisi için şu soruların cevaplarını araştırmalıdırlar:
Önerilen çözüm yolu (nun);
1. Politik çevreye uygun mu?
2. İlgili olduğu diğer planlara uygun mu?
3. Sağlık hizmetleri modelinin genel ilkelerine uygun mu?
4. Hizmeti alacak kişilerce (halk) kabul edilebilir mi?
5. Hizmeti verenler tarafından kabul edilebilir mi?
6. Maliyeti ne olacaktır?
7. Personel eğitimi gerektirir mi?
8. Ek personel gerektirir mi?
9. Yeni teknoloji kullanımı gerektirecek mi?
10. Ön koşulları var mı?
11. Yeni sorunlar yaratabilir mi?

18. Bu çözüm yolundan daha iyisi var mı?
Yukarıdaki hususlar dikkate alındığında, her çözüm önerisinin karşısında bazı sorunların mevcut olduğu görülecektir. Önemli olan, bu sorunların çözülüp çözülemeyeceğidir.
Bazı sorunları kontrol etmek, ortadan kaldırmak mümkündür. Bunlara “güçlük” (obstacle) denir. Kontrol edilemeyen
sorunlar ise “engel” (constraint) olarak adlandırılır.
Örneğin, çözüm önerisinin Anayasaya uygun olmaması,
ülkenin yönetim yapısına uymaması, karar vericinin dünya
görüşüne ters olması, sağlanamayacak kadar pahalıya mal
olması gibi sorunlar engellerdir. Bunları ortadan kaldırmak
planlamacının gücünün ötesindedir. Öte yandan, yeni bir
mevzuat gerektirmesi, personel eğitimine ihtiyaç duyulması
gibi sorunlar güçlük niteliğindeki sorunlardır. Bunlar çözülebilir.
Bazı planlarda, bir tek çözüm yolu değil, bazı çözüm yollarını bir arada içeren bir çözümler paketi söz konusu olabilir.
Bu durumda, paketteki her bir çözümü ayrı ayrı değerlendirmek gerekir. Eğer bu paketteki önerilerden biri ya da bazıları
için engel niteliğinde sorunlar söz konusu ise, o önerilerin
paketten çıkartılması gerekecektir Aksi halde, paketteki önerilerin diğerlerini de gerçekleştirmek mümkün olmayacaktır.
Bazı çözüm yolları (stratejiler) bir arada uygulandığında
birbirlerinin etkisini arttırırlar (sinerjistik etki). Bazı stratejiler ise birbirinin etkilerini azaltırlar ya da yok ederler (antagonistik etki). Stratejilere karar verirken aralarındaki bu
ilişkilerin de göz önünde bulundurulması gerekir. Örneğin,
pratisyen hekimler bir bölgede çalışmaya özendirilmek isteniyorsa, hekimlere ek tazminat vermek ve uzmanlık eğitimi-
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ne öncelikle alınmalarını sağlamak “sinerjistik etki” yapabilir. Fakat tazminatla birlikte zorunlu hizmet uygulanması
“antagonistik etki”ye neden olabilir. Yani, zorunlu hizmet
uygulaması, tazminatın sağlayacağı olumlu etkiyi azaltır.
Özetle, hangi stratejinin seçileceğine karar verirken,
1. Her strateji seçeneği yazılır

Diğer planlara uygunluk: Her planın ilgili olduğu bir başka plan vardır. Her plan, kendinden daha geniş bir sistemin,
daha büyük bir planın parçasıdır. Örneğin, bir ülkenin genel
sağlık planı, o ülkenin genel kalkınma planının bir parçasıdır.
Bir ilin sağlık planı, ülkenin genel sağlık planının bir parçasıdır.
Bu nedenle, planlar yapılırken, ilgili oldukları diğer planların da (diğer sektör planları da olabilir) dikkate alınması
gerekir. Bu planlar uyum içinde olmalıdır. Planlar, ilgili oldukları diğer planlara göre daha güdük ya da daha abartılı
yapılırlarsa, ya da o planlara hiç uyum sağlamayacak biçimde
hazırlanırlarsa, uygulanamazlar. (Bkz. Şekil 10)

2. Her seçeneğin karşısına
a. Muhtemel güçlükleri
b. Muhtemel engelleri
c. Muhtemel maliyeti
d. Beklenen sonuçları belirtilir ve bunlar değerlendirilerek en uygun strateji belirlenmeye çalışılır.
Politik çevreye uygunluk: Politik çevre, karar vericilerin (iktidardaki gücün) dünya görüşleri, hizmetlerle ilgili temel yaklaşımları demektir. Politik çevreye uymayan planların uygulanma şansları olamaz. Bir planlamacı hazırlayacağı
plan taslağının, o görevi kendisine veren otorite tarafından
kabul ya da reddedileceğini unutmamalıdır. Planlama uzmanları, karar verici (policy maker) adına, ona yardımcı olmak
üzere, onun danışmanı olarak çalışan, ona politikalar öneren
(policy seeker) kişilerdir. Elbette, danışman olan uzmanların
da kendi dünya görüşleri ve inandıkları çözüm yolları olacaktır. Bu inançlarını karar vericiye kabul ettirmek için çaba
göstermeleri, onu ikna etmeye çalışmaları çok doğaldır. Ancak, her şeye karşın, karar verme yetkisi danışmanda değildir.
Böyle olunca, danışmanın, yani planlamacının görevi, eğer
görevini bırakmayı düşünmüyorsa, kendisinden istenilen
yöndeki planı en iyi biçimde yapmaktan başka bir şey olamaz.
Planlamanın her aşaması tamamlandıktan sonra, karar
vericiye rapor sunmanın ve onunla planın sonraki aşamalarında neler yapılması gerektiğini tartışmanın gereği budur.
Karar verici, her adımdan sonra aydınlatılmalı, hiç bir önemli
gelişme ve çalışma kendisinden saklanmamalıdır.

Şekil 10: Sağlık Planları İlgili Diğer Planların Bir Parçasıdır,
Onlarla Uyumlu Olmalıdır

Uyumlu Sağlık Planı

Abartılı Sağlık Planı

Güdük Sağlık Planı

Uyumsuz Sağlık Planı

Kabul edilebilirlik: Bir hizmetin sunulmasında, hizmeti sunanlar ve alanlar olmak üzere iki taraftan söz edilebilir.
Hizmetin başarıya ulaşabilmesindeki faktörlerden biri de, uygulanan hizmetlerin hem verenler hem de alanlar tarafından
benimsenmiş olmasıdır. Halk benimsemediği hizmetleri kullanmaz, personel benimsemediği hizmetleri gönülden yapmaz, aksatır, hatta engelleyebilir. Planlama grubuna hizmeti
alacak ve sunacakların da katılmalarının gerekçesi budur.
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Muhtemel sonuçların değerlendirilmesi: Durum belirleme aşamasında, potansiyel projeksiyonların yapılması
gerektiğine değinilmişti. Bu projeksiyonlar, koşullar aynen
devam ettiği takdirde, durumun gelecekte nasıl bir gelişme
gösterip hangi boyuta erişeceğini gösterir. Potansiyel projeksiyon ile ortaya konulan “gelecekteki durum” tatmin edici
bulunmadığı için yeni çözüm yolları aramaya gerek duyulmuştu. Yani, plan yapmakla gelecekteki durumun daha iyi olması için hangi stratejinin uygulanmasının iyi olacağına karar verilecektir. Dolayısıyla, stratejinin “gelecekteki durumu”
daha iyi yapıp yapamayacağını anlayabilmek için, önerilen
stratejinin uygulanması ile projeksiyonda nasıl bir değişiklik
beklendiğinin de ortaya konulması (müdahale sonrası projeksiyon) ve bu iki projeksiyonun karşılaştırılması gerekir.
Bütün çözüm seçenekleri ile bu karşılaştırma yapılmalıdır. Böylece, hangi seçeneğin en iyi sonucu sağlayacağı konusunda fikir edinilmiş olur.

Kaynaklara uygunluk: Planlama, eldeki kaynakların
optimum kullanımı için yapılır. Plan, eldeki ya da sağlanması
muhtemel kaynaklarla sınırlı olmak zorundadır. Hiçbir plan,
kaynakları kesin olarak sağlanmadan uygulanmaya konulmamalıdır. “Hele bir başlasın, kaynaklar sonra bulunur” yaklaşımı, kabul edilemez.
Planlamada bir diğer kural da, aynı sonucu mümkün olduğu kadar ucuz elde edebilmenin yollarını bulmak ve uygulamaktır. O nedenle, eğer çözüm yolları arasında diğer bütün yönleri ile (uygulanabilirlik, etkililik vb) eşdeğer olanlar
varsa, maliyeti düşük olan çözümün seçilmesi doğal olanıdır.
Bu nedenle, kaba planlama aşamasında, karar vermeden önce
çözüm yollarının maliyetleri hakkında, kaba da olsa, fikir
sahibi olmak şarttır. Kesin hesaplamalar ayrıntılı planlama
aşamasında yapılabilir. Kaynak denildiğinde yalnızca parayı
düşünmemek gerekir. Personel ve fizik olanaklar da kaynaklar arasında ele alınmalıdır.
Eğer, bir çözüm yolu ek insangücü gerektirecekse, bunun önceden bilinmesi gerekir. Bu insangücünün
sayısı ve niteliği de bilinmelidir. Bu kişilerin mevcut
personel arasında olup olmadığı, yok ise nereden ve
nasıl sağlanabileceği düşünülmelidir. Uygulama için
personel eğitimine gerek olup olmadığı; gerekiyorsa,
bu eğitimin muhtemel süresi, koşulları, maliyeti de
düşünülmesi gereken diğer hususlardır.

Şekil 11: Potansiyel ve Müdahale Sonrası Projeksiyonların
Karşılaştırılmaları

Sağlık hizmetlerinin genel ilkelerine uygunluk:
Sağlık hizmetleri bir bütündür. Hiç bir plan, bu bütünlüğü bozmamalıdır. Bir sorunun çözümü için düşünülen strateji, eğer sağlık hizmetlerinin örgütlenmesi
ve sunuluşu ile ilgili genel ilkelerle bağdaşmıyorsa, o
strateji uygulamaya geçirilmemelidir. Aksi durumda,
yeni sorunların ortaya çıkmasına yol açılmış olur.
Ön koşullar: Bazı çözüm yollarının uygulamaya konulması, daha önce bazı işlerin gerçekleştirilmiş olmasına bağlı olabilir. Örneğin, bir önerinin
uygulanabilmesi için öncelikle bir yasanın çıkartılması gerekebilir. Bu durumda, yasanın çıkartılması da
planlamanın içine alınmalıdır. Ön koşulların olması,
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uygulamayı geciktiren ve uzatan faktörlerdir. Eğer zorunluluk yoksa seçilecek çözüm yolunun ön koşulsuz olması tercih
edilir.
Bazı stratejiler, ülkede mevcut olmayan ya da yaygın olarak kullanılmayan teknolojileri gerektirebilir. Bu teknolojiler
sağlanmadan söz konusu strateji uygulanamaz.
Ölçülebilirlik: Planlamanın bir öğesinin de değerlendirme olduğu daha önce belirtilmişti. Uygulama sonucunda,
önceden hedeflenen sonuçlara varılıp varılmadığı, uygulamanın başarılı olup olmadığı kesinlikle ölçülüp değerlendirilmelidir. Bu değerlendirmenin hangi kriterlere göre olacağı
önceden kararlaştırılmalıdır. Değerlendirmenin, mümkünse
rakamsal olması gerekir. O nedenle, önerilen çözüm yollarının sonuçlarının değerlendirilip değerlendirilemeyeceği ve
bu işin nasıl olacağı düşünülmelidir. Değerlendirilmesi zor
olan ya da mümkün olmayan öneriler tercih edilmemelidir.
Çünkü böyle önerilerin sonuçları spekülasyona açıktır; uygulamalar değerlendirilemezse, yeniden planlama işlemi de yapılamaz. Değerlendirme sonucunda planın düzeltilmesi söz
konusu olabileceği gibi, bu plandan tümüyle vazgeçmek de
söz konusu olabilir. Başarılı olunamayan uygulamalara devam etmenin bir anlamı olamaz.
Uygulamada kolaylık: Bir çözüm yolunun uygulanması
ne kadar kolaysa o kadar başarılı olunabilir. O nedenle, eğer
daha etkili bir yol bulunamıyorsa, uygulanması kolay olan
önerileri seçmekte yarar vardır.
Ön deneme: Bazı çözüm yolları vardır ki, denenmeden
karar verilemez. Buna çok iyi örneklerden birisi, ülkemizde
halen yürürlükte olan 2827 sayılı Nüfus Planlaması Hakkında
Kanun ile ilgilidir. Söz konusu kanundan önceki mevzuatta,
rahim içi araç (RİA) uygulama eğitimi görmüş olan hekimlerden başka hiç bir personel RÍA uygulayamazdı. Bu sınırlama önemli bir soruna yol açmaktaydı. RİA takılması gereken
kadınların çoğu kırsal yörelerde iken, RİA uygulama yetkisi
bulunan hekimlerin çoğu kentlerde bulunmaktaydı. Bu nedenle RİA uygulamaları istenildiği gibi yapılamıyordu.

Bu soruna çözüm yolu olarak kırsal kesimde çalışmakta
olan hemşire ve ebelerin RİA uygulama konusunda eğitilip
yetkilendirilmeleri önerildi. Ancak, karar verilmeden önce,
bu personelin gerçekten RİA uygulamalarında başarılı olup
olamayacakları kuşkusunun giderilmesi gerekti. Bu amaçla
bir araştırma planlandı. Önce Ankara Çubuk Eğitim ve Araştırma Bölgesinde, daha sonra da ülkenin 10 değişik bölgesinde, ebeler ve hemşireler eğitildiler ve RİA uyguladılar.
Sonuçta, eğitildikleri takdirde, bu personelin de hekimler
kadar başarılı olabilecekleri kanıtlandı. Ancak bundan sonra
söz konusu yasaya “eğitim gören ebe ve hemşirelerin RİA
uygulayabilecekleri” hükmü konuldu.
Yukarıda sözü edilen araştırma bir tür hizmet araştırmasıdır (yöneylem araştırması - operational research). Hizmet
araştırmalarının hepsi verilen örnekteki gibi karmaşık olmayabilir. Önemli olan nokta, kesin karar vermeden önce denenmesi gereken uygulamaları bilimsel yaklaşımlarla test etmek
ve elde edilen sonuçları tarafsızca değerlendirebilmektir. Pilot çalışma olarak bilinen uygulamalar bu amaçla yapılır.
Ancak, pilot çalışmalar ile pilot uygulamaları birbirinden
ayırmak gerekir. Pilot çalışmalar değerlendirilir ve sonuçlar
olumsuzsa, bu hizmetler yaygınlaştırılmaz. Pilot uygulamalar
ise, bir uygulamanın bir bölgede başlatılması ve giderek diğer
bölgelere yaygınlaştırılmasıdır. Örneğin, sağlık hizmetlerinin
sosyalleştirilmesi modelinin 1963 yılında ilk kez Muş ilinde
uygulanması bir pilot çalışma değil, bir pilot uygulamadır.
Çünkü Muş ilindeki sonuçlar değerlendirilmemiş, yasanın
uygulanması sonraki yıllarda sırayla diğer illere yaygınlaştırılmıştır. Benzer biçimde, Düzce ilinde başlatılan aile hekimliği uygulaması da bilimsel olarak incelenmediği için bir pilot
uygulama olarak kabul edilmesi gerekir.
Kaba Planın Yazılması: Her aşamanın sonunda olduğu
gibi kaba planlama aşamasının sonunda da bir rapor yazılıp
karar vericiye sunulmalıdır. Ancak, bu aşamada yazılacak raporun bazı özellikleri vardır. Bu aşama sonunda, artık planın
iskeleti ortaya çıkmıştır. Bu iskelet ne kadar sağlam olursa,
plan da o kadar gerçekçi olacaktır. Karar verici bu rapora dayanarak, artık en önemli kararını verecek ve planın temelini
oluşturan “stratejileri” belirleyecektir.
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“Kaba plan dokümanı” nın, planla ilgili bütün taraflara
sunularak görüşlerinin alınmasında da yarar vardır. Böylece,
en gerçekçi yolun bulunmasına katkı sağlanır ve planın uygulanışı ile ilgili koordinasyon için bir adım daha atılmış olur.
Kaba plan dokümanı bir özet niteliğindedir. Mümkün
olduğu kadar kısa ve açık olmalıdır. Planla ilgili bütün ayrıntılara yer verilmez. Karar vericinin kolayca anlayıp yorumlayabileceği cümlelerle kaleme alınmalıdır. Karmaşık tablolara
ve gereksiz ayrıntıdaki bilgilere yer verilmemelidir. Ancak
uzmanlar, sorulduğu takdirde ayrıntılarla ilgili bilgi vermeye
hazırlıklı olmalıdır. (Bu bilgiler raporun ekinde de yer alabilir). Durum saptama aşaması raporunun yazımı ile ilgili
olarak belirtilen hususlar, kaba plan dokümanının yazımı ve
sunumu için de geçerlidir.
Bu dokümanda şu hususlara yer verilmelidir:
a. Planlama grubuna, karar verici tarafından verilen görevin tanımlanması (işin niteliğinin açıklanması),
b. Çalışma yönteminin açıklanması,
c. Mevcut durumla ilgili özet bilgi,
d. Saptanan öncelikli sorunlar ve gerekçeleri,
e. Saptanan hedefler ve gerekçeleri,
f. Düşünülen stratejilerin neler olduğu ve bunların her
biri ile ilgili,

*
*
*
*
*
*

Uzmanlar yalnızca seçenekleri düşünmek ve bunlar arasından en uygun olabilecek olan bir ya da bir kaçını belirlemekle görevlidirler. Bu seçenekler ile ilgili kesin kararı, “karar verici” (bakan, müdür, vali vb) verecektir. Ancak, kendi
görüşlerine göre en uygun olan seçeneği karar vericiye işaret
etmek, hatta bu önerinin seçilmesi doğrultusunda etkili olmaya çalışmak da uzmanların sorumluluğudur.
Politikacılar genellikle çabuk sonuç almak isterler. O nedenle, kısa vadeli çözüm önerilerini ve böyle planları tercih
edebilirler. Uzmanların bir sorumluluğu da, karar vericiyi bu
konularda uyarmak ve doğru karar vermesine yardımcı olmaktır.
Bazı uzmanlar, kendilerinin uygun bulmadıkları stratejilerden karar vericiye hiç söz etmezler, bu stratejileri onlardan
saklama eğilimindedirler. Uzmanlar böyle davranmamalı,
bütün seçenekleri, içtenlikle belirtmelidirler. Ancak, kendilerince uygun görülmeyen stratejileri ve bunun gerekçelerini
de açıklamalıdırlar. Her şeye karşın, son karar, karar vericiye
aittir.
Karar vericinin, bütün strateji seçeneklerini bir arada
görüp değerlendirebilmesini kolaylaştırmak amacıyla bir
tablo hazırlanabilir. Bu tabloda, her seçenekle ilgili olumlu
ve olumsuz yönlerle maliyet unsurlarına da yer verilmelidir.
(Bkz. Tablo 6)

olumlu yönler (avantajlar)
olumsuz yönler (dezavantajlar)
engeller
güçlükler
maliyetler
uygulanabilirlik dereceleri

Tablo 6: Strateji Seçenekleri Hakkında Özet Bilgiler

g. Çalışma grubunun (planlama uzmanlarının) önerdiği strateji ya da stratejiler ve gerekçeleri.
Stratejileri belirleyecek ve kaba plan dokümanını yazacak olan uzmanların akıllarında tutmaları
gereken bir nokta vardır:
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Kaba plan dokümanı, karar vericinin görüşleri doğrultusunda değiştirilebilir. Karar verici, çalışma grubundan, bir
adım geriye giderek yeniden stratejiler üretmesini ya da bazı
stratejilerin uygulanabilirlikleri konularında daha ayrıntılı
çalışmalar yapmasını isteyebilir. Bu işler tamamlandıktan
sonra, doküman yeniden yazılır ve sunulur. Kaba plan dokümanı, yani planla ilgili stratejiler kabul edilmeden bir sonraki
aşamaya geçilemez.

Aşama 4: Ayrıntılı planlama

Bir önceki aşamada uygulanacak stratejilere karar verildikten sonra, bu aşamada yapılması gereken şey yapılacak
işlerin ayrıntılı olarak düşünülmesi, kimin, nerede, hangi işi,
ne zaman ve nasıl yapacaklarına karar verilmesidir. Bu aşamada ayrıca, bütçeleme, insangücü, fizik altyapı, araç-gereç
ve yönetimle ilgili destek planları da hazırlanır.
Sözü edilen ayrıntıların planlanmasında (eylem planlarının hazırlanmasında) PERT yönteminden yararlanılabilir. Bu
yöntemin temel özelliği, yapılacak işleri sondan başa doğru
düşünmektir. Çünkü sondan başa doğru düşünüldüğünde ayrıntıların farkına varmak daha kolaydır.
Planlama grubunun hazırlayacağı son doküman “ayrıntılı
plan raporu”dur. Bu rapora, “eylem planı”, “icra programı”
ya da “iş planı” gibi adlar da verilmektedir.
Raporun kapsamı: Ayrıntılı plan dokümanı, planın türüne, yapıldığı yere ve planın hacmine göre farklılık gösterebilir. Ancak, bu tür raporlarda yer alması gereken ortak hususlar şunlardır:
a. Yapılacak işlerin listesi,
b. Her bir işin tamamlanması sonucunda elde edilmesi beklenilen sonuçlar,
c. Her işin uygulanışı sırasında karşılaşılması muhtemel sorunlar,
d. Planın uygulanışı ile ilgili örgütlenme ve yönetim biçimi.
e. Uygulamanın zaman çizelgesi,
f. Her bir iş için gereken harcamaları da içeren ayrıntılı bütçe,

g. Planın uygulanması ile ilgili sorumlulukların ve rollerin
dağılımı, gerekiyorsa, insangücü eğitiminin nasıl yapılacağı,
h. İzleme ve değerlendirme ile ilgili işlemler.
Bu raporun ne kadar ayrıntılı olarak yazılacağına karar
verirken dikkat edilmesi gereken ilke, uygulamadan sorumlu olacak kişilere yeteri kadar esneklik sağlamaktır. Çok katı
ve değişmez kuralları içeren planların uygulanışları sırasında
ortaya çıkacak sorunların çözümü için uygulayıcılara duruma
göre karar verme yetkisi bırakılmaz. Katı planlarda, planda
yazılı olan kuralların dışında bir uygulama yapabilmek için
uygulayıcının merkezden izin alması gerekir. Kararın merkezdeki kişilerce alınması beklenir. Oysa uygulama yerindeki
yöneticiler, çoğu zaman merkezdekilerden daha uygun kararlar verebilirler. Ayrıca, bu kararları hızla uygulamaya sokup
zaman kaybını önleyebilirler. İşte bu nedenlerle, ayrıntılı plan
dokümanının hangi noktalarında katı, hangi noktalarında esnek davranılması gerektiğine karar vermek uygulama açısından önemlidir.
Raporun yazarları: Ayrıntılı plan dokümanı, planlama
çalışma grubu tarafından yazılabileceği gibi, bir “alt komisyon” tarafından da yazılabilir; tek bir grup tarafından yazılabilir ya da bir kaç grup tarafından parça parça yazıldıktan
sonra bir komisyon tarafından birleştirilebilir. Eğer, planın
değişik yönleri değişik uzmanlık dalları ile ilişkili ise, bu bölümlerin ilgili uzmanlarca yazıldıktan sonra birleştirilmesinde yarar düşünülebilir. Böyle yapılırsa, raporun farklı bölümleri arasında uyumsuzlukların ya da çelişkilerin olmamasına
dikkat etmek gerekir. Farklı alt grupların yazımı ile raporun
daha hızlı olarak tamamlanması sağlanabilir.
Ayrıntılı plan raporu merkezdeki planlama ekibi tarafından yazılabileceği gibi, uygulama noktalarında da yazılabilir.
Örneğin, Sağlık Bakanlığı tarafından bir hastalığın kontrolü
ile ilgili olarak hazırlanan bir “kaba plan”ın ayrıntılı planlaması illerdeki sağlık müdürlükleri tarafından yazılabilir.
Böylece, iş planının (ayrıntılı plan) yerel koşullara uygunluğu daha iyi sağlanabilir. Nerede ve kim tarafından yazılırsa
yazılsın, ayrıntılı plan dokümanı yazılırken uygulayıcılar da
ekipte yer almalı ya da onların görüşleri de dikkate alınmalıdır.
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Yapılacak işlerin tanımı: Bir planda iki türlü iş olabilir:
a. Süreli işler, b. sürekli işler.
Süreli (miadlı) işler, başlanıp tamamlanan işlerdir. Bunlar daha çok sağlık hizmetlerini geliştirmeye, kalkındırmaya
yönelik işlerdir. Örneğin, bir hastanenin yapımı, soğuk zincirin kurulması, meslek okullarının açılması gibi işler başladıktan sonra bir süre içinde tamamlanan işlerdir.
Sürekli işler ise, bir süre ile sınırlı olmayan ve hep yapılan işlerdir. Bunlar daha çok, süreli işlerin tamamlanmasını
izlerler. Örneğin, bir hastanenin verimli çalıştırılması, aşılama hizmetlerinin uygun biçimde sürdürülmesi, soğuk zincirin korunması, okullarda personel yetiştirilmesi gibi işler
sürekli işlerdendir.
Bazı işlerin süreli mi, yoksa sürekli mi olduğuna karar
vermek zor olabilir. Örneğin, meslek okuluna öğrenci kayıt
etmek, belli bir dönem için söz konusu ise süreli bir iştir. Fakat okula her yıl öğrenci kayıtlarına devam edilecekse, sürekli yapılan bir iş demektir.

lemleri) ilk eylemden başlayarak son eyleme doğru sıralamak
zordur; baştan sona doğru sıralanırken bazı eylemler gözden
kaçabilir, unutulabilir. Oysa son eylemden ilk eyleme doğru düşünüldüğünde daha az hata yapılır, hatta hemen hiç bir
eylem gözden kaçmaz. Geriye doğru düşünürken, insan aklı,
aradaki bazı eylemleri atlamaz.
Buna göre, önce hedefi bilmek gerekecektir. Hedef, yapılacak eylemlerin en sonuncusu tamamlandığında elde edilecek sonuç demektir. İşte, bu son eylemden başlayarak adım
adım, ilk eyleme kadar gidilirse, söz konusu hedefe varmak
için gereken eylemlerin sayısı ve sırası ortaya çıkmış olur.
Örneğin, bir il genelinde ( ya da ülke genelinde) ebelere
çocuk sağlığı konusunda hizmet içi eğitimi amacıyla bir kurs
düzenlenmesine karar verilmiştir. Bu kursun hazırlık planlamasında sondan başa doğru şu eylemler düşünülebilir:

İşleri, süreli ve sürekli olarak ayırmak, her iş için gereken
bütçenin hesaplanmasında kolaylık sağlar. Süreli işler için
bütçenin yatırım fasıllarında, sürekli işler için işletme fasıllarında para ayrılır. Ayrıca, süreli ve sürekli işlerin bilinmesi,
personelin görevlendirilmeleri için de gerekli olabilir.
Yapılacak işlerin neler olacağına karar verirken, kaba
plandan yola çıkmalıdır. Kaba plan raporunda belirtilen stratejiler teker teker ele alınarak, bunları gerçekleştirmek için
hangi işlerin yapılması gerektikleri düşünülmelidir. Bunu
yapmak her zaman kolay olmaz. Bu konuda PERT yönteminden yararlanılabilir.

PERT yöntemi
Bu kısaltma, İngilizce’de “Programme Evaluation and
Review Technique” (Program Geliştirme ve Gözden Geçirme
Tekniği) olarak bilinen bir planlama yöntemi için kullanılır.
PERT yönteminin en belirgin özelliği, geriye doğru düşünmedir. Çünkü bir hedefe varmak için yapılacak işleri (ey-
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23. Kursun başlaması (Son eylem)

22. Sınıf düzeninin kurulması
21. Eğitim araçlarının sağlanması
20. Katılımcıların ulaşımlarının sağlanması
19. Katılımcıların görevlendirilmesi
18. Katılımcıların belirlenmesi / Seçimi
17. Adaylarla mülakat
16. Katılımcı adaylarının belirlenmesi
15. Konaklamaların sağlanması
14. Konaklama yerinin seçimi
13. Konaklama yeri ihalesi
12. Eğiticilerin görevlendirilmesi
11. Eğiticilerin seçimi
10. Eğitim materyalinin eğiticilere ulaştırılması
9. Eğitim materyalinin katılımcılara ulaştırılması
8. Eğitim materyalinin basımı
7. Eğitim materyalinin yazımı
6. Yazarların belirlenmesi
5. Konaklama yeri kriterlerinin belirlenmesi
4. Sınıf seçimi
3. Eğitim materyalinin içeriğinin belirlenmesi
2. Katılımcılarla ilgili kriterlerin belirlenmesi
1. Kurs yapılmasına karar verildi (Başlangıç eylemi)
Görüldüğü gibi, bir eğitim kursunun başlatılabilmesi için
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en az 23 eylem yapmak gerekmektedir. (Daha ayrıntılı düşünülürse, bu eylemlerin daha fazla olduğu görülecektir). Bu
eylemlerin bazılarını ard arda yapmak gerekir. Yani, bazı eylemler tamamlanmadan bir sonraki başlayamaz. Bir sonraki
eylem bir öncekine bağımlıdır. Örneğin, eğitim materyalinin
içeriği belirlenmeden materyalin yazıma geçilemez; materyal basılmadan katılımcılara ve eğiticilere ulaştırılamaz. Öte
yandan, bazı eylemler vardır ki, eş zamanlı olarak yapılabilir.
Örneğin, bir yanda materyalin yazım işlemleri sürerken diğer
yanda katılımcıların seçimi, eğiticilerin seçimi, konaklama
yerinin ayarlanması, sınıf düzeninin hazırlanması işlemleri eş
zamanlı olarak yapılabilir. Yani, bu eylemler birbirine bağımlı (ardışık, ard arda olması gereken) eylemler değildir.
O halde, bazı eylemler mutlak olarak birbirine bağımlıdır. Bazı eylemler ise, yeni düzenlemeler yapıldığında, bağımlı olmaktan kurtulabilirler ve eş zamanlı olarak yapılabilirler. Böylece, zamandan tasarruf edilebilir ve hedefe daha
erken varılabilir.
Yukarıda verilen örnekte söz konusu hazırlık planlamasında eş zamanlı yapılacak eylemler 5 yoldan yapılabilir:
1. Katılımcıların seçimi
2. Eğiticilerin seçimi
3. Konaklama yerinin seçimi
4. Eğitim materyalinin hazırlanması
5. Eğitim ortamının (dersliğin) hazırlanması
Kursun başlayabilmesi için bu 5 yolda yapılacak eylemlerin tamamlanması gerekir. Başka bir deyişle, konaklama
yeri belirlenmeden, katılımcılar konaklama yerine gelmeden,
eğitim ortamı hazırlanmadan, eğiticiler belirlenmeden ve eğitim materyali basılıp dağıtılmadan kurs başlayamaz. O halde,
kursun yapılmasına karar verilmesi ile kursun başlayabilmesi
arasındaki hazırlık çalışmalarının ne kadar sürede tamamlanabileceği, bu yollardan hangisinin en uzun süre alacağına
bağlıdır. Yani, konaklama, katılımcıların seçimi, eğiticilerin
seçimi ve ders ortamının hazırlanması ile ilgili eylemler (bu
dört yol) tamamlanmış olsa bile, eğer eğitim materyalin basım ve dağıtımı ile ilgili yoldaki eylemler henüz tamamlanmamış ise kurs başlatılamaz. O halde, kursun ne zaman başlayacağı PERT çizelgesindeki en çok zaman alacak yolun ne

kadar zaman alacağına bağlıdır.
İşte, PERT yönteminin bir diğer özelliği de, her eylemin
ne kadar zamanda yapılabileceğini kestirmek ve böylece hedefe ne kadar süre içinde varılabileceğini hesaplayabilmektir.
Eylemlerin süreleri ne kadar kesin olarak tahmin edilebilirse,
toplam sürenin tahmini de o kadar kesin olabilir.
Ancak, bazı eylemler vardır ki, bir işin yapılmasında
vazgeçilemez eylemlerdir. Bunlara “kritik eylemler” denir.
Bunlar, işin bütünü içinde dönüm noktalarını oluştururlar.
Bu eylemler yapılmadan, diğer eylemleri ne kadar erken tamamlarsanız tamamlayın, bir işe yaramaz ya da işin toplam
süresini kısaltamazsınız. Örneğin, eğitim materyalinin basımı
kritik eylemdir; basım işlemi tamamlanmadan eğitim başlayamaz.
Bir eylemin ne kadar sürede tamamlanabileceğini tahmin
etmek her zaman kolay değildir. Bu tahminler değişik yöntemlerle yapılabilir:
1. Olsa olsa yöntemi: Burada planlamacı, bir eylemin süresini kendi deneyimleri ya da görüşü doğrultusunda tahmin
etmeye çalışır ya da bildiğini tahmin ettiği kişilerin görüşlerini alır. Örneğin, daha önce benzer bir eğitim materyalini
hazırlamış olanlara danışılarak buradaki eylemlerin sürelerini
tahmin edebilir. Bu tahminler her zaman doğru olmasa da,
basit ve kritik olmayan eylemlerin tahminleri bu şekilde yapılabilir.
2. İş etüdü yöntemi: İş etüdü (Work analysis: Time and
motion study) bir eylemin ne kadar sürede yapılabileceğini
en doğru biçimde tahmin etmenin yoludur. Bu yöntemin temeli, o eylemi yapanları izleyerek ya da o kişilere süre kayıtları yaptırarak bir eylemin süresini bulmaktır. İki biçimde
yapılabilir:
a. Araştırıcı, işi yapan kişiyi (ya da kişileri) gözler. İşin
başlama ve bitiş zamanlarını kayıt eder. Yeterli sayıda izlem
yaptıktan sonra, bunların ortalamasını alır. Bu süre o eylemin
(işin) yapılabilme süresi olarak kabul edilir. Eğer, bu sürenin hesaplanması çok kesinlik istiyorsa, ya da en az ne kadar
sürede yapılabileceği bilinmek isteniyorsa, farklı kişilerin iz-
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lenmesinde ve fazla sayıda gözlem yapılmasında yarar vardır.
b. İşi yapanlara bir form verilerek, işe başlama ve bitirme zamanlarını kayıt etmeleri istenir. Bu kayıtlardan yararlanılarak
süre hesaplamaları yapılır.
Şekil 12: PERT Çizelgesi

Yukarıda açıklandığı gibi, bir işin yapılmasındaki eylemleri, bunların sıralarını, sürelerini, hangilerinin bağımlı ve
hangilerinin kritik olduklarını gösteren bir çizelge hazırlanır.
Buna “PERT Çizelgesi” denir. Yukarıda verilen örneğe ait bir
PERT çizelgesi Şekil 12’de gösterilmiştir.
Aşağıdaki örnek bir hizmet içi eğitim kursunun planlanması ile ilgilidir. Böyle bir planlamanın yapılmasında başlıca
5 yol düşünülebilir. Bu yollar birbirleri ile eş zamanlıdır, ama
her yolun kendi içindeki eylemler ardışıktır. Beş yolun bütün
eylemleri tamamlandığında son eyleme, yani kursun başlaması eylemine erişilmiş olur.
İşlerin organizasyonu: Eylemlerin neler olduğu kesin
olarak belirlendikten sonra yapılması gereken şey bu işleri
organize etmektir. Bunun anlamı, hangi işin, kim tarafından,
ne zaman, nerede ve nasıl yapılacağının belirlenmesidir.

Tablo 7: İş Matrisi Tablo Örneği

Bunu belirlemede iş matrisi denilen bir tablodan yararlanılır. Bu tabloda, yapılması gereken işler (eylemler) tablonun
satırlarına yazılır. Tablonun kolon kısmına ise kim, nerede, ne
zaman, nasıl soruları ile ilgili başlıkları yerleştirilir. Eylemle,
bu soruların kesiştikleri kutulardaki bilgiler, uygulayıcılara
rehber olacaktır. Tablo 7’de, ilgili bir iş matrisi tablosu örneği
görülmektedir.

247

HALK SAĞLIĞI Kuramlar ve Uygulamalar

Destek programları: Planlama işleminin bir parçası da,
öngörülen işlerin gerçekleştirilebilmesi için gereken “yan işlerin” düşünülüp planlanmasıdır. Bunlara “destek planlar” da
denilir.
Destek planlar plandan plana değişmekle birlikte, hemen
her plan içir şu destek planlar gerekir:
İnsan gücü: Bir planın uygulanabilmesi için gereken insan gücünün türlerini, sayılarını, niteliklerini, çalışma esaslarını, eğitim gerekiyorsa bunun nasıl olacağını açıklayan
programdır.
Fizik altyapı: Planın uygulanışı için gereken binaların
yapımı, kiralanması, bağış olarak sağlanması gibi işleri açıklayan programdır.
Araç-gereç: Uygulama için gerekecek olan araç-gerecin
türlerini, miktarını, nerelerden sağlanacaklarını, niteliklerini,
bakımlarını, bitenleri nasıl sağlanacağını (lojistik) açıklayan
programdır.
Kayıtlar: Uygulama sırasında tutulması gereken kayıtların neler olduğunu, bunların kimler tarafından ve nasıl tutulacağını açıklayan programdır.
Yönetim ve iletişim: Planı uygulayanların astlık üstlük
ilişkilerini ve birbirleri ile nasıl iletişim kuracaklarını açıklayan programdır.
Bütçeleme: Her eylemin teker teker kaça mal olacağını
gösteren, bu paraların ne zaman, nasıl ve kimler tarafından
harcanabileceğini göstere programdır.
Plan Dokümanı: Eylem planları ve destek planlar tamamlandıktan sonra, planlama işleminin uygulama aşamasına gelinmiştir. Bu noktada yapılması gereken şey, uygulamacılara
rehber olmak üzere bir plan dokümanı yazmaktır. Bu doküman planın türüne ve kapsamına göre çok farklı biçimlerde
yazılabilir. Ancak, bütün plan dokümanlarında planın gerekçesi, mevcut durumla ilgili genel bilgiler, plan hedefleri, seçilen strateji ve seçilme gerekçeleri, izleme ve değerlendirme
kriterleri, eylem planı ve destek planlar yer almalıdır. Plan
dokümanının başına ya da son bölümüne bir özet eklemekte
yarar vardır.

Aşama 5: Uygulamaları izleme ve yeniden
değerlendirme

Planın uygulanma aşamasında gelişmeler hakkında sürekli bilgi toplanmalı ve önceden belirlenmiş olan hedeflere
varılıp varılmadığı değerlendirilmelidir. Bu nedenle, planlamanın daha önceki aşamalarında, uygulamanın değerlendirme kriterlerinin neler olacağı belirlenmiş olmalıdır. Eğer
uygulama aşamasında aksaklıklar görülürse, bunların giderilmesi için planda bazı değişiklikler yapılabilmelidir.
Bir planın uygulanması, yönetimin genel kuralları ve
ilkeleri doğrultusunda sürdürülür. Aslında, bir sağlık yöneticisinin günlük olarak yaptığı işler de birer planın uygulamaları olarak kabul edilebilir. Çünkü sağlık hizmetlerinin her
bir öğesi bir planın uygulaması demektir. Aşılama, hastalık
kontrolleri, gebelerin izlenmesi, halkın sağlık eğitimi gibi her
gün yapıla gelen işler, mevzuatla ya da emirlerle uygulanmaya geçirilmiş planlardır.
Uygulamayı kısıtlayan faktörler: Planlar uygulanmak
üzere yapılırlar. Fakat uygulamalarda bazı güçlüklerle karşılaşılması kaçınılmazdır. Bu güçlükler nedeniyle bazı planları
uygulamak ya hiç ya da kısmen mümkün olamayabilir.
Planlar, belirsizlikler üzerine kurulur. Gelecekte nelerin olacağı, hangi koşulların ortaya çıkacağı hiç bir zaman
ve hiç bir kimse tarafından tam olarak tahmin edilemez. Bu
sorunların bazılarının ortaya çıkabileceği önceden tahmin
edilebilmekle birlikte, hangi plan olursa olsun, uygulanmaya
başlandıktan sonra hiç akla gelmeyen, beklenmedik sorunlarla karşılaşılabilir. Yapılması gereken, ortaya çıkabilecek
sorunların neler olabileceğini mümkün olduğu kadar tahmin
edebilmek ve gereken önlemleri önceden alabilmektir.
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Planın uygulanmasını sınırlayan faktörler şunlar olabilir:
1. Planın gerçeklere uygun olmayışı,
2. İlgili diğer planlarla uyumsuzluk,
3. Katı kurallar nedeniyle esnek davranamama,
4. Hedeflerde, stratejilerde sık yapılan değişiklikler sonucu planın temel ilkelerinin bozulması,
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5. Teknik ve yönetsel denetim mekanizmalarının iyi kurulamamış olması

dan beri planlama işleminin içinde yer alırlar ve aynı zamanda eğitilmiş olurlar.

6. Koordinasyon mekanizmalarının iyi kurulamamış olması,

Planın uygulanması geniş bir bölgede yapılacaksa, eğitimler kademeli olarak yapılabilir. Örneğin, ülke çapında uygulanacak planlarda, Sağlık Bakanlığı il sorumlularını, onlar
da ilçe ve toplum sağlığı merkezi (TSM) sorumlularını eğitebilirler. İl içindeki uygulamalarda, örneğin, il merkezinde
TSM hekimleri eğitilir. TSM hekimleri de birlikte çalıştığı
diğer personeli eğitebilirler.

7. Yöneticilerin yetersizlikleri,
8. Personelin planda öngörülenleri benimsememesi,
9. Hizmeti alanların (halkın) planda öngörülenleri benimsememesi,
10. Öngörülen bütçe, insangücü, araç-gereç, fizik yapı
gibi altyapının ve kaynakların sağlanamaması,
11. Değerlendirme işleminin yapılmaması ya da geç yapılması sonucu gerekli düzeltmelerin yapılamaması.
Bu faktörlerin ortadan kaldırılmaları, sorunun niteliği ile
ilgilidir. Bunların bir kısmı, koordinasyon, denetim, hizmet
içi eğitim gibi yönetim ilkelerinin iyi işletilmesi ile ortadan
kaldırılabilir. Ancak, planın kendisi ile ilgili olan bazı faktörler vardır ki, bunlar ancak uygulamaların yakından izlenip
değerlendirilmeleri ve planda gereken değişiklikleri sağlamak ile mümkün olabilir.
Planın uygulanmasındaki aksaklıkların bazıları, uygulayıcı personelin planla ilgili eğitimlerinin yetersizliğidir. Yeni
bir uygulamaya başlamadan önce, o uygulamanın her kademesinde görev alacak olan kişilerin mutlaka bilgilendirilmeleri gerekir. Bu amaçla, personel toplantıları, yazılı açıklamalar vb. eğitim yollarına başvurulabilir. Çok önemli bir nokta,
her personelin neyi, nasıl, nerede, kim ile birlikte, ne zaman
ve neden yapmaları gerektiği konularında bütün ayrıntılarıyla bilgilendirilmeleridir. Bu açıklamalar arasında en önemlisi neden bu işi yapmaları gerektiğidir. Çünkü bir işi neden
yaptığını bilmeyen ya da yaptığı işin gerekliliğinden kuşkusu
olan kişiler verimli çalışamazlar.
Personel arasında yöneticilerin ayrı bir önemi vardır.
Herkesten önce, planın uygulanmasında yönetici olarak görev alacak kişilerin eğitilmeleri gerekir. Planlama ekibinin
oluşturulması ile ilgili bölümde de açıklandığı gibi, planı uygulayacak olanların ekipte yer almalarının bir gerekçesi de
budur. Böylece uygulayıcı yöneticiler, planlamanın ta başın-

Personel eğitiminin bir yolu da denetimlerdir. Bilindiği
gibi çağdaş anlamda denetim, işleri yoluna koymak için yapılır. Eğer işlerin aksamasına neden olan faktör personelin yeterli bilgiye sahip olmayışı olarak saptanırsa, işleri düzeltmek
için personelin eğitilmesi gerekecek demektir. O nedenle,
çağdaş anlamda denetim kavramının içinde “hizmet içi eğitim” kavramını da düşünmek gerekir.
Planın uygulama aşamasına gelindiğinde bir hususu daha
dikkate almak gerekir. O da uygulamayı yapacak yöneticilerin ve personelin plana adaptasyon durumlarıdır. Hizmeti
sunanlar (personel) yeni bir uygulamaya başladıklarında, genellikle dört evre geçirirler:
1. Endişe dönemi: Yeni bir uygulamaya karşı personelin ilk tepkisi endişedir. Kendi kendine, “şimdi ne olacak?”
sorusunun cevabını arar; yeni uygulama içinde kendisinin konumunun devam edip etmeyeceğinden endişe duyabilir; şimdiye kadar yapmakta olduğu işlerin ve başardıklarının yok
olup gideceği endişesine kapılır.
2. Şaşkınlık dönemi: Endişe dönemi genellikle kısa
sürer. Bunun arkasından, şaşkınlık dönemi başlar. Kendi kendine, “şimdi ne yapacağım?”, “Nasıl yapacağım?”, “Neden
yapmalıyım?” gibi sorular sorar. Yeni durumu tam olarak henüz kavramış değildir.
3. İnanma dönemi: Şaşkınlık dönemini atlattıktan sonra, yeni uygulamaları anlamaya, kavramaya ve inanmaya
başlar. Kendisinin de katkısının olabileceğine inanır; yeniliği
benimsemeye başlar.
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4. Olgunluk dönemi: Artık, yeni uygulamayı tam olarak öğrenmiş, kavramış ve benimsemiştir. Deneyim kazanmıştır. Uygulamada zorluk çekmez; diğer personele yardım
edebilir; çalışmaları artık verimlidir.
Yukarıda açıklanan tepkileri dikkate alarak yöneticiler, personele zaman tanımalı ve olgunluk dönemine bir an
önce ulaşmalarına yardımcı olmaya çalışmalıdır. İlk üç tepki dönemi, deyim yerinde ise, bulaşıcı hastalıkların kuluçka
dönemlerine benzetilebilir. Gerek yöneticiler, gerekse diğer
personelin, yeni duruma uyum sağlayabilmek için süreye ihtiyaçları vardır.

İzleme ve değerlendirme kriterleri
Planların dinamik oldukları daha önce belirtilmişti. Hiç
bir plan ilk yazıldığı biçimi ile kalamaz. Uygulamada elde
edilen sonuçlara ve karşılaşılan sorunlara göre az ya da çok
değişikliklere uğrar. Değiştirilmez ve iyileştirilmezlerse, başarılı olunamaz. Bunu sağlamanın tek yolu, uygulamaların
izlenip değerlendirilmesidir.
Plan hedeflerine varılıp varılmadığının hangi kriterler
kullanılarak anlaşılacağı, planlamanın ilk aşamalarında belirlenmelidir. Kaba planlama yapılırken ya da ayrıntılı planlama
aşamasında, seçilen stratejinin hangi durumlarda başarıya
ulaşmış hangi durumlarda başarısız kabul edileceği belirlenmelidir. Eğer, plan dokümanında bu hususlara yeterince değinilmemişse, bu kriterlerin uygulama aşamasında belirlenmesi
gerekecektir.
Bu kriterlerin ölçülebilir (rakamsal) olmaları tercih edilir. Aksi durumda, değerlendirmeler spekülatif olur ve kişiden kişiye değişir. Bunların neler olabileceği elbette planın
konusu ile ilgilidir. Bu kriterlerin doğru ve uygun seçilmiş
olmaları çok önemlidir. Örneğin, bir aşılama programının
başarısı için “harcanan aşı dozu” uygun ve doğru bir kriter
değildir. Onun yerine, “hedef toplumda erişilen bağışıklık
oranı” daha uygun ve doğru bir değerlendirme kriteri olabilir.
İzleme kriterleri iki grupta toplanabilir: 1. Planın hedeflerine ulaşmasını (ya da yakınlaşmasını) ölçen kriterler; 2.
Personelin verimliliğini (performansını) ölçen kriterler.

Birinci gruptaki kriterler, planda değişiklikler yapılması
gerekip gerekmediğini gösteren bulguları ölçebilmek içindir.
İkinci gruptaki kriterler ise, planın uygulanması sırasında
yapılması gereken günlük (rutin) denetimler amacıyla kullanılırlar. İkinci gruptaki kriterlerde saptanacak olumsuzluklar,
çoğu zaman, planda değişiklikler yapılması gerektiğini değil,
personelin daha verimli çalıştırılması gerektiğini ortaya koyar.
Bilgi akışı
Bilginin, uygulama birimlerinden yönetim birimlerine
doğru olması doğaldır. Ancak, yönetim birimlerinden geriye
dönüşü (feedback) olmayan bilgilerin uygulamaya yansımaları da olmaz. Yani, bilgi akışı aslında çift yönlüdür. Bilgiyi
toplayıp üst kademelere gönderen kişilerin (uygulayıcıların)
gönderdikleri bilginin işe yaradıkları ve kullanıldıklarını görmeleri onları güdüler, daha verimli çalışmalarını teşvik eder.
Bilgi akışının düzenli ve yazılı olması esastır. Bunun
için, plan dokümanında bilgilerin hangi sıklıkta toplanacağı
belirtilmelidir. Bu amaçla kullanılmak üzere bilgi formları
düzenlenebilir ve personelin bu formları istenilen aralıklarla
doldurup göndermeleri istenilebilir.
Bazı uygulamaların sonuçlarını daha iyi değerlendirebilmek için araştırmalar yapılması gerekebilir. Örneğin, aile
planlaması yöntemi kullanan ailelerin oranlarını arttırmayı
amaçlayan bir planın başarısını ölçebilmek için, toplumdaki
ailelerden ne kadarının aile planlaması yöntemi kullandıklarının bilinmesi gerekir. Bu oran, hizmet kayıtları ile ölçülebileceği gibi, epidemiyolojik araştırma yöntemleri ile de
ölçülebilir. Hatta araştırmalar daha doğru sonuçlar verebilir.
Bu tür araştırmalarda planın uygulanmaya konulmasından önceki durumu bilmek gerekir. Aksi takdirde, uygulama
sonrası ile öncesinin değerleri karşılaştırılamaz ve planın başarılı olup olmadığı konusunda yorum yapılamaz. O nedenle,
eğer planın değerlendirilmesi araştırma yolu ile yapılacaksa,
planın uygulamaya konulmasından önce (müdahaleden önce)
o toplumda bir “başlangıç öncesi durum saptama araştırması”
yapılması unutulmamalıdır. Aynı araştırma yöntemi ile uygulama sonrasında da bir durum saptanması yapılıp iki araş-
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tırmanın sonuçları karşılaştırılır ve planın başarısı hakkında
yorumlar yapılabilir. Bu tür araştırma yöntemine “müdahale
araştırması” (intervention study; before and after study) denir.

Yeniden planlama
Yeniden planlama (replanning) demek, uygulanmakta
olan bir planın saptanan aksaklıklarının giderilmesi ya da planın ilk hazırlandığı tarihten sonra ortaya çıkan yeni durumlara göre değiştirilmesi, güncelleştirilmesi ve iyileştirilmesi
demektir.
Yeniden planlama işleminin planın orijinalini yapanlar
tarafından yapılması en uygunudur. Ancak, bu kural değildir.
Gereken düzeltmeler yerel ekipler (uygulayıcılar) tarafından
da yapılabilir. Nasıl ki, bir kentten bir başka kente gitmekte
olan bir aracın sürücüsü, eğer ana yolda bir tıkanıklık olduğunda hangi yan yolları kullanacağına karar veriyorsa, planı
uygulayan yöneticinin de karar verme esnekliğinin olması
gerekir. Ancak, bu yetkinin merkezdeki otoriteden alınması gerekebilir.

Yeniden planlama işleminin aşamaları, ilk planlama işleminde olduğu gibidir. Önce durum saptaması yapılır, sonra
değiştirilmesi gereken stratejiler ya da eylemler belirlenir,
daha sonra bunların yerine uygulanması muhtemel strateji
ve eylem seçenekleri düşünülür ve bunlar arasından seçim
yapılır. Bundan sonra yeni planın ayrıntılı eylem programları
yapılıp uygulanmaya konulur. Bu uygulamalar da izlenip değerlendirilir.
Daha önce de belirtildiği gibi, planlama işlemi, planın
yapılışı - uygulanışı - değerlendirilmesi - yeniden planlanması öğelerinden oluşan bir döngüdür. Ancak, uygulamanın
izlenmesi sırasında toplanan veriler değerlendirilmez ve yeniden planlanma amacıyla kullanılmazsa bu döngü bir kısır
döngüye dönüşür. Uygulamaların izlenmesi çabalarının bir
anlamı kalmaz. (Şekil 13)

Planı uygulamakla sorumlu olan yönetim
kademelerinde, veri toplama ve bilgileri değerlendirme ile ilgili bir birimin bulunması iyi
olur. Her ildeki sağlık müdürlüğü ve halk sağlığı müdürlüklerinde epidemiyoloji ve istatistik elemanlarının bulunması bu nedenledir. Bu
elemanların var olması yeterli değildir; önemli
olan bu kişilerin verimli çalıştırılmalarıdır.
Yeniden planlama gereği, uygulamada saptanacak aksaklıklara bağlı olduğu için hangi
sıklıkta yapılacağını önceden kestirmek güçtür.
Fakat birçok planda, yeniden planlama süreleri
önceden belirlenmiştir. Örneğin, bazı plan dokümanlarında, pilot uygulama yapılacağı ve bu
dönemin sonunda yapılacak değerlendirmelere göre planda
değişiklikler yapılabileceği yazılıdır. Bunun gibi, planlarda
periyodik değerlendirmeler ve yeniden planlamalar öngörülmüş olabilir.
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“PUKÖ” Döngüsü
PUKÖ döngüsü bu bölümde açıklanan planlama tekniklerinin bir başka biçimde açıklanmasıdır. Ancak, özellikle toplam kalite yönetimi ve şirketlerin planlanması konusunda en
sık sözü edilen yaklaşımdır.
PUKÖ döngüsü toplam kalite kavramının kurucusu
William Edwards Deming tarafından geliştirilmiş adım –
adım plan yaparak sonuca ulaşmakta kullanılan sistematik bir
yaklaşımdır. PUKÖ’nün temel yaklaşımı şudur: Hiçbir şey
mükemmel değildir ve daha iyi yapılabilir.

Son değerlendirme
Plan, süreli bir plansa, yani, belirli bir hedefe ulaştıktan
sonra uygulamadan kaldırılacaksa, bitiş sonrasında bir son
değerlendirme yapılmalıdır. Proje niteliğindeki birçok plan
böyledir. Başlama ve bitiş zamanları önceden belirlenmiştir.
Son değerlendirme işlemi, çoğu zaman ihmal edilen bir
konudur. Plan uygulanıp tamamlandıktan sonra, personelde
bir gevşeme ve ilgisizlik dönemi başlar. Oysa son değerlendirme yapılmazsa, ilerideki planlamalara ışık tutacak çok
önemli bir fırsat kaçırılmış olur.
Son değerlendirme ile hazırlanacak raporda, planın
amaçları, stratejileri, uygulanışı ve elde edilen sonuçlara yer
verilmeli, ayrıca, karşılaşılan sorunlar ve bunların nasıl giderildiği de açıklanmalıdır. Böylece, bir sonraki planlama için
çok önemli ipuçları elde edilmiş olur.

Planla: PUKÖ döngüsünün ilk aşamasıdır. Bu aşamada
planlanan işin kimler tarafından, neden, nasıl, nerde, ne zaman, ne kadar sürede yapılacağı kararlaştırılır. Yapılacak iş ya
da hedefler belirlenirken alınacak kararlar gerçek verilere dayalı ve gerçekçi olmalıdır. Çok yüksek hedeflerin belirlenmesi ve bunların gerçekleştirilememesi durumunda motivasyon
kaybolur ve verim düşer.
Uygula: Planlanan faaliyetlerin uygulandığı aşamadır. Bu aşamada kullanılan istatistiksel yöntemlerden elde edilen veriler PUKO’nun üçüncü adımı
olan Kontrol et aşamasının girdisini oluşturur.
Kontrol et: Planlanan hedeflere ne kadar ulaşıldığının belirlendiği aşamadır. Eğer hedeflere ulaşıldıysa yapılan uygulama faaliyetleri kontrol edilir ve
standartlaştırılır. Bu aşamada olası sapmalar belirlenip kaydedilir ve ilgili kişiler bilgilendirilir.
Önlem al: Bu son aşamada planlanan faaliyetlerle yapılan uygulamalar arasında ortaya çıkan
tutarsızlıklar, farklılıkların nedenleri araştırılır ve
bunların ortadan kaldırılmasına yönelik girişimler
planlanır.
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Bir insanın akıllı olması için üç yol vardır. Birincisi yapacağı şey üzerine düşünmektir ki bu en asil yoldur. İkincisi,
önceden yapılmış iyi bir şeyi taklit etmektir. Bu en kolay
yoldur. Üçüncüsüne gelince, bu en acı yoldur; deneyerek,
uğraşarak bulunan yol.
Konfüçyüs
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BİR ANI
Yıl 1983. Sağlık Bakanlığında Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü olarak çalışmaktayım. O dönemde askeri
yönetim işbaşındaydı ve ülkenin her yerinde görev yapan
generaller ülke kalkınması için önemli gördükleri her konudaki önerilerini Milli Güvenlik Konseyine iletiyorlar, Konsey
de bu önerilerin gerçekleşmesi için bakanlıkları görevlendiriyordu. Verilen görevlerin yapılıp yapılmadığını izlemek için
her bakanlık generallerin önerilerin gerçekleştirilmesi için
neler yapıldığını ve hangi aşamada olunduğunu bir forma işleyerek Konseye iletirdi. İşlem tam olarak yerine getirilmiş
ise, formdaki “işlem tamam” kutucuğu işaretlenirdi. Zaman
zaman toplantılar düzenlenir ve her bakanlık temsilcileri bu
gelişmeleri bir kez de sözlü olarak açıklarlardı.
Bu toplantılardan birisi 1983 yılının son yarısında Türk
Standartları Enstitüsünün salonunda yapıldı. Bakanlıklardan
gelen 4-5 kişilik temsilciler kendilerine ayrılan masalarda
oturuyordu. Kürsüde bir general bakanlık temsilcilerine sırayla söz veriyordu. Sıra Sağlık Bakanlığına geldiğinde zamanın APK Başkanı olan arkadaşımız kalktı ve bilgi verdi.
Generallerden birisinin önerisi, ülkemizde nüfus planlaması
konusunda çalışmaların geliştirilmesi şeklindeydi. Toplantıdan kısa bir süre önce 2827 sayılı Nüfus Planlaması Hakkında Kanun kabul edilmişti ve bizler bu başarıdan gurur
duyuyorduk. Temsilcimiz kanunun çıktığını ve öneriyle ilgili
işlemin tamamlandığını ifade etti
Kürsüdeki general bu yanıta sinirlendi ve şöyle dedi:
“Kanun çıkartmakla işlem tamamlanmaz. İşiniz asıl şimdi
başlıyor”.
General şöyle demek istiyordu: Kanunu çıkartmak ayrıntılı plan aşamasını tamamlamak demektir. Bundan sonraki
aşama uygulama, izleme, değerlendirme ve yeniden planlamadır. Yani, planlama işlemi tamamlanmamıştır, zaten böyle
bir konuda tamamlanması da mümkün değildir.
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Plan Örneği
Metodu olan topal, metotsuz koşandan daha çabuk ilerler.
Francis Bacon
Konu: Sağlık Bakanlığından A ili valiliğine gönderilen
bir emirle, bu ilde aile planlaması yöntemi kullanan ailelerin
oranının yükseltilmesi için uygulamalar yapılması istenilmektedir. Bu iş için bir plan hazırlanması gerektiği ilin Valisi
tarafından kararlaştırılmıştır.

Aşama 1: Planlamanın Planlanması
Görevlendirme: Bu örnekte, planlama çalışması yönünden karar verici makam valiliktir ve plan çalışmalarını valinin
başlatması gerekir. Valinin, önce planlama çalışmalarından
sorumlu olacak kişiyi belirlemesi, daha sonra da planlama
ekibini oluşturması gerekmektedir.
Planlama çalışmalarından sorumlu olması en uygun kişi
halk sağlığı müdürüdür. Vali, sağlık müdürü ile bir görüşme
yapar. İlk görüşmede, Bakanlıktan gelen yazıyı bir kez de birlikte okur ve yorumlarlar. Anlaşılmayan noktalar ya da farklı
yorumlamalar varsa Bakanlığa sormaya karar verebilirler.
Hatta zaman geçirmemek için bu konuları telefon ile soruşturabilirler. Durum kesinlik kazandıktan, yani, gelen emir üzerinde hiç bir tereddüt kalmadıktan sonra, planlama işlemini
nasıl yürütmeleri gerektiği konusunda görüşürler. Sonunda
“Yönetim Kurulu Modeli”nin uygun olduğuna karar verirler.
Yönetim kurulu, Vali, sağlık işlerinden sorumlu Vali Yardımcısı ve İl Sağlık Müdüründen oluşacaktır. Daha sonra Vali,
Halk Sağlığı Müdüründen bir çalışma grubu oluşturmasını ve
bu kişilerin listesini kendisine sunmasını ister.
Çalışma grubunun oluşturulması: Sağlık Müdürü, müdür yardımcılarını, ana sağlığı-aile planlaması, çocuk sağlığı,
eğitim ve istatistik hizmetleri ile ilgili yetkilileri ve müdürlükte görevli sağlık uzmanlarını toplantıya davet eder. Bu
gruba söz konusu görevlendirme ile ilgili açıklamalarda bulunur. Çalışmanın nasıl yürütülmesi ve çalışma grubuna kimlerin alınması gerektiği konularında görüşlerini alır. Özellikle,

halk sağlığı müdürlüğü dışındaki kurumlardan çalışma grubuna dahil edilmesi gereken kişiler düşünülür.
Sonuçta, sağlık müdür yardımcılarından birisinin başkanlığında, ana sağlığı-aile planlaması, çocuk sağlığı, eğitim
ve istatistik şube müdürleri ile müdürlükte görevli bir halk
sağlığı uzmanı, ayrıca ilçe toplum sağlığı merkezlerinden
birisinin sorumlusu ve AÇS-AP merkezlerinin başhekimleri,
devlet hastanesinin kadın hastalıkları ve doğum uzmanından
oluşan bir çalışma grubunun oluşturulmasına, ayrıca, bu gruba, gerektiği zamanlarda kaymakamların, il milli eğitim ve
sosyal hizmetler müdürlüğü uzmanlarının, Tabip Odası, bu
konuda çalışmaları olan sivil toplum örgütü ile müftülük yetkililerinin davet edilmeleri kararlaştırılır. İl içinde konu ile
ilgili olarak görüşlerine başvurulabilecek kişiler (danışmanlar) belirlenir.
Hazırlanan liste bir yazı ile Valiye sunulur. Yönetim Kurulu toplanır, grupta yer alması düşünülen kişilerin neden
bulunmaları gerektiği kendilerine açıklanır ve kurulun onayı
alınır. Daha sonra, çalışma grubunda yer alan kişilere birer
görevlendirme yazısı gönderilerek ilk toplantının tarihi bildirilir.
İlk toplantı: Çalışma grubunun ilk toplantısında, grup
başkanı olan sağlık müdür yardımcısı, görevlendirilmelerinin
amacını açıklar ve çalışma yönteminin nasıl olması gerektiği hakkındaki görüşlerini anlatır. Katılanların konu hakkında
yeterli bilgiye sahip olmaları sağlanır. Anlaşılmayan hususlara tartışılarak açıklık kazandırılır.
Katılanlar, çalışmaların nasıl yürütülmesi gerektiği konularındaki düşüncelerini dile getirirler. Çalışma grubunda
yer almasında ya da danışman olarak görüşlerine başvurulmasında yarar gördükleri kişileri belirtirler. Bir sonraki toplantının gündemi ve tarihi belirlenir ve kurul dağılır. Sonraki
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toplantıya kadar, grup üyelerinin, planlama ile ilgili işleri
düşünmeleri ve sonraki toplantıya hazırlıklı gelmeleri istenir.
Grup çalışmaları: İlk toplantıdan sonraki toplantıda durum saptama aşamasında toplanacak bilgilerin neler olduğu
ve bu bilgilerin nasıl, nerelerden ve kimler tarafından toplanabileceği tartışılıp kararlaştırılır.
Planlamanın amacı, aile planlaması yöntemi uygulayan
çiftlerin oranını arttırmak olduğuna göre, burada üç tür bilgiye ihtiyaç olduğu düşünülmelidir:
a. Yöntem kullanma ile ilgili mevcut düzey hakkında
bilgi,
b. Hizmet sunumu ile ilgili olanakların durumu hakkında bilgi,
c. Halkın aile planlaması konusundaki tutumları,
yani hizmetin geliştirilmesini etkileyecek sosyal faktörler ile ilgili bilgiler.
Bu yaklaşımla, toplanması düşünülebilecek bilgiler şunlar olabilir:

• Aile planlaması uygulayan ailelerin ilçelere, kent
ve kırlara göre dağılımları,

laştırılır. Bu işlerin, ana sağlığı-aile planlaması ve istatistik
şubeleri tarafından yürütülmesi kararlaştırılabilir. Eğer bu
birimlerin kadroları yetersiz ise, nerelerden destek istenebileceği ele alınmalıdır. Gerekirse, il dışındaki bir kuruluştan
yardım sağlanması düşünülebilir.
Daha sonra bu işlerin zamanlaması kararlaştırılır. Veri
toplama ve analiz işlemlerinin en erken ve en geç ne zaman
tamamlanabileceği araştırılır. Bu süreyi kısaltabilmek için
neler yapılması, hangi önlemlerin uygulanması gerektiği düşünülür. Bu aşamada, daha doğru bilgi elde edebilmek için
bir araştırmaya gerek olup olmadığı kısaca tartışılabilir. Ancak, bu konuda karar verebilmek için mevcut verilerin neler
olduğunu ve bunların sonuçlarının değerlendirilmesini beklemekte yarar vardır. Yani, araştırma konusu durum saptama
aşamasının daha ileri safhalarında ele alınmalıdır.
Bu aşamada, planlama çalışmalarının maliyeti konusunda da kabaca hesaplamalar yapılmalıdır. Büyük bir olasılıkla,
bu işler için sağlık müdürlüğü bütçesi yeterli olacaktır. Fakat
ek kaynak gerekip gerekmeyeceği düşünülmeli ve gerekiyorsa, bu paranın miktarı ve nereden sağlanabileceği araştırılmalıdır.
Daha sonra, durum saptama çalışmalarını yürütmekle ilgili bir alt grup oluşturulur ve çalışmalar başlatılır.

• İlde aile planlaması uygulayan sağlık birimlerinin
dağılımları,

• İlde aile planlaması eğitimi görmüş personel sayı
•
•
•
•
•
•
•

Aşama 2: Durum Saptama

sı ve dağılımı,
Mevcut araç-gereç sayısı ve dağılımı,
Varsa, halkın aile planlaması hakkındaki tutum ve
davranışları ile ilgili araştırma sonuçları,
Aile planlaması çalışmalarının sağlık kuruluşları
na ve yıllara göre dağılımı,
Bu ildeki durum ile komşu iller ve Türkiye’nin
genel durumunun kıyaslanması,
İldeki doğurganlık hızları.

Toplanacak bilgilerin neler olabileceği konusu kararlaştırıldıktan sonra, durum saptama işlerinin kimler tarafından
yürütüleceği, analizlerin hangi birimlerce yapılacağı karar-

Veri toplama ve analiz: Durum saptama ile görevlendirilen alt grup (ana sağlığı-aile planlaması ve istatistik şubeleri)
önce sağlık müdürlüğünün arşivlerindeki bilgileri, ildeki sağlık kuruluşlarından gönderilmiş olan bilgileri (elektronik ya
da yazılı istatistik formlarını) gözden geçirir. İlde yapılmış
araştırmalar olup olmadığını araştırır, varsa bunların raporlarını elde eder. Eksik bilgilerin neler olduğunu saptar. Bu
bilgilerin nerelerden elde edilmesi gerektiğine karar verir ve
gönderilmesini söz konusu kuruluşlardan ister. Bu yazıların
“acele” ya da “süreli” kaydı ile gönderilmelerinde yarar vardır. Eğer, bilgi istenilen kuruluş sayısı az ise, çalışma grubu
içinden ya da merkezden görevlendirilecek bir kişinin, bu
kuruluşları ziyaret ederek bilgileri toplaması uygun olabilir.
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Böylece hem daha hızlı, hem de doğru bilgi edinme olasılığı
artar.
Derlenen veriler müdürlük bünyesindeki bir uzman tarafından tablolar ve grafiklere dönüştürülür. Bu tablolarda ilçe
bazındaki aile planlaması yöntemi kullanma yüzdeleriyle her
sağlık kuruluşunun hizmetlerini yansıtan rakamlara yer verilir. Tablo ve grafikler yapılırken, Şube müdürleri ve müdür
yardımcısı ile sık sık görüşmeler yapılır ve süreç hakkında
bilgiler verilir. Daha başka hangi analizlerin yapılabileceği,
hangi tablo ve grafiklerin çizilebileceği tartışılır. Bu aşamada,
tabloların sade olmasına çalışmaya gerek yoktur. Bu iş teknik
bir iştir. Tablolar karmaşık olabilir.
Bu çalışmalar arasında yapılması gereken bir iş de, mevcut uygulamalar aynen devam ettiği takdirde, gelecekteki 3-5
yıl içinde yöntem uygulayanların oranlarının hangi düzeye
erişebileceği hakkında projeksiyonlar yapmaktır. Bunun için
de, doğurganlık ile ilgili değerleri ve nüfus projeksiyonlarını
bilmek gerekecektir.
Önceliklerin saptanması: Yapılan analizler ve elde edilen
tablo ve grafikler çalışma grubunun bir sonraki toplantısında
tartışılır. Bu tartışma sırasında katılımcılar çok rahat olmalı,
resmî kimliklerinden mümkün olduğu kadar sıyrılmalıdırlar.
Yapılan çalışmalar, alt grup üyelerinden biri tarafından
(istatistik şube müdürü olabilir) gruba sunulur. Tablo ve grafiklerin birer kopyasının toplantıya katılanlara dağıtılmasında
yarar vardır. Böylece sunumu daha yakından izleyebilir ve
rakamları daha iyi kavrayabilirler.
Bu toplantının kısa olması gerekmez. Önemli olan herkesin mevcut durumu net olarak kavrayabilmesidir. Her türlü
soruya cevap verilmelidir.
Mevcut bilgiler ışığında, yerleşim yerleri, aile planlaması yöntemi uygulama yüzdelerine göre sıralanır. Böylece,
kullanma oranlarının il içinde hangi yörelerde daha yetersiz
olduğu ortaya konulmaya çalışılır.
Gelecekteki yöntem kullanma oranları ve tahminleri
(projeksiyon) incelenerek, il içindeki yerleşim yerleri nüfus

artış hızları yönünden sıralanır. Daha sonra, nüfus projeksiyonları ve yöntem kullanma yüzdeleri dikkate alınarak yerleşim yerlerine öncelik skorları verilir. Burada “göreceli önem”
dikkate alınmaz. Çünkü söz konusu çalışmada yalnızca tek
bir konu (aile planlaması) ele alınmıştır ve bu konunun göreceli önemi bütün yerleşim yerlerinde aynıdır. Üç yıl sonra erişilecek nüfus kolonunda, nüfus artış oranı azdan en yükseğe
doğru (+++), (++) ve (+) olarak işaretlenir. Yöntem kullanım
oranı ise en azdan en çoğa doğru (+++), (++) ve (+) olarak
değerlendirilir.
Yerleşim
yeri
İlçe 1
İlçe 2
İlçe 3
İlçe 4

3 yıl sonra erişilecek
nüfus
+++
+++
++
+

Kullanım
oranı
++
+++
+
++

Öncelik
skoru
5
6
3
3

Yukarıdaki örneğe göre, 2 numaralı ilçe aile planlaması
yönünden en öncelikli olanıdır. Çünkü nüfus artış oranı yüksektir (+++), yöntem kullanım oranı düşük (+++) tür. Böylece, öncelik skoru bu iki faktörün toplamı olarak 6 çıkmaktadır. Bu rakam diğer ilçelerinkinden yüksektir.
Bu demektir ki, eğer eldeki kaynaklar sınırlı ise ve planlanacak olan programın bütün ilde uygulanması mümkün
değilse söz konusu planlamada 2 numaralı ilçeye öncelik verilmelidir ya da planlanan hizmetlerin öncelikle 2 numaralı
ilçeden başlatılmasında yarar vardır.
Bu skorlama yapılırken maliyet unsuru da dikkate alınmalıdır. Örneğin, hiç bir altyapısı, araç-gereci olmayan bir
ilçede aile planlaması çalışmalarını başlatabilmek için daha
fazla yatırıma gerek olacaktır. Bu da maliyeti arttıracaktır.
Eğer maliyet de incelenecekse, hizmetlerin en pahalı götürüleceği ilçeye (+), en ucuz olana ise (+++) skoru verilmelidir.
Bu değerlendirilmenin yapıldığı toplantılarda, ek bilgilere gerek olup olmadığı da tartışılmalıdır. Bu bilgilerin elde
edilebilmesi için büyük bir olasılıkla, araştırmalar yapılması
gerekecektir. Bu bilgiler, yöntem kullanma oranlarının ya da
halkın aile planlamasına karşı tutumları ile ilgili olabilir. Bu
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konularda yeni bilgiler toplanmasına karar vermeden önce,
bu bilgilerin gerçekten gerekli olup olmadıklarını tartışmak
gerekir. Bu ek bilgilerin toplanması için ne kadar masrafa ve
zamana ihtiyaç duyulacağı değerlendirilmeli ve bu kriterler
ışığında karar verilmelidir. Ayrıca, bir ilin kendi koşulları ile
geniş çaplı araştırmaları yürütebilmesinin güçlükleri de dikkate alınmalıdır.
Sağlık birimlerinden düzenli ve doğru bilgi toplayan illerde aile planlaması ile ilgili bir planın yapılması için gereken her türlü bilgi sağlık müdürlüklerinin elinde vardır. Eğer
ek bilgiye ihtiyaç duyuluyorsa, rutin bilgilerin toplanmasında
sorunlar var demektir. Bu durumda, söz konusu planlama çalışmalarının içine veri toplama yöntemlerinin iyileştirilmesi
konusunun da dahil edilmesi gerekliliği var demektir.
Durum raporu: Durum saptama aşamasında elde edilen
sonuçlar bir rapor olarak yazılmalıdır. Bu raporu, ana sağlığı
ve aile planlaması şubesi yetkilileri yazabilirler. Daha önce
karmaşık olarak hazırlanan tabloların sadeleştirilmesi bu aşamada gereklidir. Çünkü bu raporu vali ve yardımcısının da
içinde olduğu yönetim kurulu değerlendirecektir ve bu kişiler
konunun uzmanları değillerdir.
Rapor, halk sağlığı müdür yardımcısı tarafından sunulur.
Bu toplantıda, çalışma grubunun diğer üyelerinin bazıları da
bulunabilir. Toplantıya, elde mevcut olan bütün verileri ve
dokümanı götürmekte ve sorulabilecek sorular için hazırlıklı
olmakta fayda vardır.
Bu toplantıda, bazı kararların alınması gerekir. Örneğin,
çalışmalar bütün il düzeyi için mi sürdürülmelidir? Yoksa en
öncelikli ilçeler olan 2 ve 1 numaralı ilçelerle mi yetinilmelidir? Ek bilgiler için araştırma yapılmalı mıdır?
Bu örnekte, planlamanın bütün il düzeyi için yapılmasına, fakat 2 numaralı ilçeye öncelik verilmesine ve ek bilgiler
için araştırma yapılmasına gerek olmadığına karar verildiği
varsayılmıştır.

Aşama 3: Kaba Planlama
Hedeflerin belirlenmesi: Bu planlama örneğinde ölçüle-

bilir hedefler düşünülmelidir. Söz gelimi, şu iki hedef düşünülebilir:
1. Herhangi bir aile planlaması yöntemi kullanan ailelerin yüzdesinigelecek iki yıl içinde, mevcut duruma göre yüzde 20 oranında arttırmak.
2. Etkili aile planlaması yöntemi kullanan ailelerin yüzdesini mevcut duruma göre yüzde 30 oranında arttırmak.
Bu hedefler, ilin bütünü için düşünülebileceği gibi, her
ilçe için ayrı ayrı da düşünülebilir. Bu örnekte 2 numaralı ilçeye öncelik verilmesi kararlaştırıldığına göre, bu ilçe için
özel hedefler saptamak gerekecektir. Hatta 2 numaralı ilçe
için, 2 yıl sonrası için değil, gelecekteki bir yıl için de hedefler belirlenmelidir. Çünkü karar verici (vali ve yönetim
kurulu) bu ilçedeki hizmetlerin diğer ilçelerden daha önce
başlatılması ve öncelikle düzeltilmesini istemiştir.
Stratejilerin belirlenmesi: Aile planlaması çalışmaları
Türkiye’de 1965 yılından bu yana yürütülmektedir. Bu konuda şimdiye kadar sayısız araştırma ve hizmet projesi yürütülmüştür. O nedenle, stratejilerin belirlenmesinde hiç bir il yöneticisi şimdiye kadar bu konuda hiç bir şey yapılmamış gibi
davranamaz. O nedenle, stratejilerin belirlenmesi aşamasında
mutlaka ülkenin diğer yerlerinde olup bitenler ve uygulanan
stratejiler hakkında bilgi edinmek gerekir. Bu arada, planlama grubundan bir üye diğer bazı yörelerde inceleme gezilerine gönderilebilir, Sağlık Bakanlığı’ndan önceki çalışmalar
hakkında bilgi ve belge istenebilir.
Her şeye rağmen, söz konusu ilde, özgün bazı stratejilerin uygulanması düşünülebilir ya da ülkenin diğer yörelerinde daha önce uygulanmış olan stratejilerden hangilerinin bu
ilde geçerli olabileceğine karar vermek gerekebilir.
Bu stratejilerin belirlenmesi için bütün planlama grubunun ve ayrıca danışman olarak çalışmanın başında belirlenmiş olan kişilerin de katılacağı bir çalıştay (workshop)
düşünülebilir. Bu toplantı ile ilgili hazırlık çalışmaları sağlık müdür yardımcısının görevlendireceği bir kişi tarafından
(halk sağlığı uzmanı olabilir) yapılmalıdır. Bu hazırlıklar arasında, çalıştayda tartışılacak olan sorular da belirlenmelidir.
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Çalıştayda, önce durum raporu hakkında kısa bilgi sunulmalı, daha önce belirlenmiş olan hedefler açıklandıktan sonra
toplantıya katılanlar öngördükleri stratejileri (çözüm yollarını) dile getirmelidirler. İl düzeyindeki böyle bir toplantıya
sınırlı sayıda kişi katılacağı düşünülürse, tartışmaların tek bir
grupta sürdürülmesi yeterli görülebilir. Katılım sayısı fazla
ise, tartışmaların iki ya da daha çok grup tarafından yapılması
düşünülebilir.
Fikirler toplandıktan sonra yemek arası gibi kısa bir ara
verilmesi iyi olur. Bu süre içinde, toplantıya katılanların kendi aralarında sohbetler yaparak konuyu tartışmalarına imkân
sağlanmış olur. Bu tür toplantılarda, katılımcıların günlük işlerinden uzak kalmaları sağlanmalıdır. Aksi takdirde, akılları
kendi işlerinde olur, ilk fırsatta toplantıdan ayrılmayı ya da
telefonla işlerini takip etmeyi isterler. Çalıştay toplantılarının
kent dışındaki yerlerde yapılması bu bakımdan uygun olur.
Böylece, bütün katılımcılar toplantının konusuna yoğunlaşırlar.
Yemek arasından sonraki oturumda daha önce dile getirilen strateji önerileri tek tek ele alınır. Her birinin, ülkedeki
genel politikalara, ilin gerçeklerine, sosyal yapısına, eldeki
olanaklara uygun olup olmadığı tartışılır. Bunlar arasında
uygun olmadıkları anlaşılanlar ilk etapta elenir. Geriye kalan
öneriler yeniden ele alınarak, bunların uygulanmalarını güçleştirebilecek ya da engelleyebilecek olanlar (güçlükler ve
engeller) belirlenir. Ayrıca, her birinin maliyeti, ne kadar personel gerektireceği, ek malzeme gerektirip gerektirmeyeceği
gibi konular değerlendirilir. Her bir öneri ile elde edilebilecek
sonuçlar tartışılır. Bu sonuçlarla ilgili projeksiyon grafikleri
çizilebilir. Söz konusu güçlüklerin nasıl aşılabileceği, bu işler
için ne kadar para ve zaman harcanabileceği araştırılır.
Daha sonra bir tablo hazırlanır. Bu tabloda, her bir stratejinin güçlükleri, engelleri, maliyeti ve bu strateji ile elde
edilebilecek sonuçlar belirtilir. Bu tablo çoğaltılarak bütün
katılanlara dağıtılmalıdır. Bu aşamada, toplantıya son verilip
bir sonraki toplantıya kadar (ertesi gün olabilir) konu hakkında düşünmeleri istenilebilir.
Sonraki toplantıda, söz konusu tablo incelenerek en uy-

gun strateji ya da stratejiler belirlenir. Bu stratejilere karar
vermeden önce daha ayrıntılı bilgilere ve ön çalışmalara (deneme) gerek olup olmadığı tartışılır.
Strateji seçimleri yapıldıktan sonra, vali ve yönetim kurulu ziyaret edilerek yapılan tartışmalar ve varılan sonuçlar
hakkında bilgi aktarılmalı ve seçilen stratejilerin kendilerince
uygun bulunup bulunmadığı sorulmalıdır. Bu görüşme, kaba
plan dokümanı yazılmadan yapılmalıdır. Eğer, vali ve yönetim kurulunun bazı endişeleri ya da karşı görüşleri varsa,
strateji belirleme aşamasına geri dönüp yeniden toplantılar
yapmak gerekebilir. Bu nedenle, çalıştay toplantılarının hiç
değilse son oturumunda vali ve diğer yönetim kurulu üyelerinin de hazır bulunmalarında yarar olabilir. Böylece, toplantı
sırasında kendileri ikna edilebilir, eğer itirazları varsa, ikinci
bir toplantıya gerek kalmadan itirazları gündeme getirilip sonuçlandırılabilir.
Daha sonra, planlama grubu üyelerinden seçilen bir alt
grup kaba plan dokümanını yazar. Bu grupta, örneğin, sağlık
müdür yardımcısı, bir halk sağlığı uzmanı ve ana sağlığı-aile
planlaması şube müdürleri yer alabilir. Bu doküman da Yönetim Kuruluna sunulmalıdır.
Bu örnekte stratejiler olarak şunların belirlendiği varsayılmıştır:
1. Her toplum sağlığı merkezinde ve aile sağlığı merkezinde
(ASM) birer aile planlaması sorumlusunun belirlenmesi ve
bu kişinin eğitilmesi,
Aile sağlığı elemanlarına (ebe, hemşire) aile planlaması konularında il merkezinde iki günlük uygulamalı kurslar verilmesi,
Her ASM’de ve AÇS-AP merkezinde bir aile planlaması odasının açılması,
Halk eğitimi yapacak gruplarının oluşturulması,
Doğum kliniklerinde görevli sağlık personelinin eğitilmesi,
İmamlarla işbirliği yapılarak halk eğitimine katılmalarının
sağlanması,
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Her köyden bir kadın gönüllü seçilip eğitilerek halk eğitiminde bu kişiden yararlanılması.

Aşama 4: Ayrıntılı Planlama
Kaba plan hazırlandıktan sonra sıra, bu stratejilerin uygulanması ile ilgili ayrıntılı plan dokümanının hazırlanmasına gelmiştir. Bunun için önce, yukarıda sıralanan 7 stratejinin
gerçekleştirilmesi için gereken işler saptanmalıdır. Her bir
strateji ile ilgili işler farklı kişiler tarafından belirlenebilir.
Bunun için planlama grubu içinde bir iş bölümü yapılmalıdır.
Örneğin, her köyden bir gönüllü seçimi stratejisi ile ilgili
işlerin önemlileri şunlar olabilir:
1. Köylerin listelerinin çıkartılması

nerede yapılacağı, bu işin sorumlusunun kim olacağı, kimler
tarafından yürütüleceği, bu iş tamamlandıktan sonra hangi işe
geçileceği belirlenmelidir.
Destek programlar: İş matrisi yapıldıktan sonra sıra şu
işlere gelmiştir:
Fizik altyapı: Bu örnekte, her ASM ve TSM ‘de bir aile
planlaması biriminin oluşturulacağı kararlaştırılmıştır. Buna
göre, her ASM ve TSM’de bir fizik planlama yapılacağı
anlaşılmaktadır. Bu işlerin yapılması bir sorumlunun başkanlığında olmalıdır. Söz gelimi, bu birimler ne kadar alanı
kapsayacaktır? Her birinden kim sorumlu olacaktır? Birimlerde hangi araç-gereç bulunacaktır? gibi kararların verilmesi
gerekecektir.
Kayıtlar: Çalışmaların denetlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla hangi kayıtların tutulması gerekir? Bu kayıtlar
için yeni formlar geliştirilmeli midir? Bu kayıtlar kimler tarafından tutulacaktır? Ne sıklıkta tutulacaktır? gibi soruların
cevapları verilmelidir.

2. Köy nüfuslarının belirlenmesi
3. Köy yöneticileri ile toplantı
4. Köylerde lider niteliğindeki kadınların belirlenmesi
5. Gönüllü seçiminin sonuçlandırılması

Yönetim: Planın uygulaması ile ilgili hiyerarşik yapı nasıl olacaktır? Sağlık Müdürlüğü içinde bu işlerden sorumlu
kişiler kimler olacaktır? Bu kişilerin sorumlulukları net olarak neler olacaktır? Periyodik toplantılar gerekli midir? İletişim nasıl sağlanacaktır? sorularının cevapları verilmelidir.

6. Gönüllüler için eğitim programı hazırlanması
7. Eğitim kadrolarının belirlenmesi
8. Eğitim materyalinin hazırlanması
9. Eğitim programlarının uygulanması
10. Gönüllülerin çalışmalarının izlenmesi
11. Değerlendirme kriterlerinin belirlenmesi
12. Çalışmaların değerlendirilmesi
Görüldüğü gibi, stratejilerin uygulanabilmesi için birçok
işin gerçekleştirilmesi gerekecektir. Bütün bunlar önceden
düşünülüp belirlenmeden yola çıkılırsa, hiç beklenmedik sorunlarla ve engellerle karşılaşılabilir.
Bu işler belirlendikten sonra, her bir işin kim tarafından, nerede, ne zaman ve nasıl yapılacağı belirlenmelidir.
Bu amaçla bir iş matrisi hazırlanabilir. Bir başka deyişle,
yapılacak her işin ne zaman başlayıp ne zaman bitirileceği,

Bütçe: Yapılacak her işin ve uygulanacak her stratejinin
maliyetinin ne olacağı iş matrisi ve yukarıda belirtilen diğer
destek planlamaları tamamlandıktan sonra gerçeğe en yakın
olarak tahmin edilebilir. Yapılacak bütçe hesaplamaları sonunda, eğer maliyet yüksek bulunursa, daha önce belirlenmiş
olan stratejilerden vazgeçilebilir. Çünkü planlamanın herhangi bir aşamasına gelinmişken, karşılaşılan güçlükler ve akla
gelen sorular nedeniyle önceki aşamalara dönüşler yapılabilir.
Plan dokümanı: Bu çalışmalar tamamlandıktan sonra
artık sıra plan dokümanının yazılmasına gelmiştir. Ancak,
bu yapılmadan önce son kez Vali ve Yönetim Kurulu ile görüşülerek, o zamana kadar yapılan çalışmalar hakkında bilgi
verilmeli ve onayları alınmalıdır. Özellikle bütçe konusu ele
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alınmalı, gerekecek olan kaynaklar kesinleştirilmelidir. Eğer
itirazları varsa, plan dokümanı yazılmadan bu pürüzlerin giderilmesi gerekir.
Bu işlem de tamamlandıktan sonra plan dokümanı yazılarak bütün uygulamacılara, yani, sağlık kuruluşlarına, müftülük, kaymakamlıklar ve ilgili diğer dairelere gönderilmelidir.

Aşama 5: Uygulama, İzleme, Yeniden
Değerlendirme
Personel eğitimi: Uygulamaya başlamadan önce, planı
uygulayacak olan bütün personelin planla ilgili olarak bilgilendirilmeleri çok yerinde olur. Bunun için, örneğin, ASM,
TSM ve AÇS-AP merkezi hekimleri ile bir toplantı yapılarak
plan kendilerine açıklanır. Bu kişilerin bazıları zaten planlamanın başından beri çalışma grubunda yer aldıkları için konu
hakkında bilgileri vardır. Diğerlerinin de bilgilenmeleri sağlanır.
Diğer personelin bilgilendirilmeleri ya hekimlerden istenebilir, ya da bu personel için ayrı bir toplantı yapılması uygun olur. Bazı planlamacılar, mesleğine bakılmaksızın bütün
personelin (başhekimler, hekimler, ebeler, hemşireler vb.) bir
arada eğitilmelerinin uygun olacağını savunurlar. Ancak, yöneticilerin ayrı bir grup olarak toplanmalarında yarar olabilir.
Çünkü birlikte toplanmaları durumunda, yöneticiler mahcup
olmak ve otoritelerinin zedelenmesi endişesi ile toplantılarda
sessiz kalmayı tercih edebilirler.
Sevk ve idare: Yönetim işleri planlandığı gibi yürütülmeli, özellikle denetim işlerine önem vermelidir. Çünkü her
yeni uygulamada beklenmedik aksaklıklar ve aksilikler görülebilir. Bunları belirleyip ortadan kaldırmadan planlanan işler
gerçekleştirilemez.
Uygulamanın başlangıcında yöneticilerin biraz daha hoş
görülü olmalarında yarar olabilir. Çünkü bu dönem hem sorumlu ocak yöneticilerinin hem de diğer personelin yeni uygulamalara uyum dönemleridir. Onların çalışmalarını desteklemek ve güdülemek en çok bu dönemde gereklidir.

Bilgi toplama ve değerlendirme: Uygulamaların izlenmesi ve değerlendirilmesi için sağlık müdürlüğü bünyesinde
bir birim oluşturulabilir ya da ana sağlığı ve aile planlaması
şubesi takviye edilerek bu amaçla kullanılabilir. Buraya gelmesi beklenen bilgilerin zamanında ve uygun olarak gelmelerini sağlamak Sağlık Müdürünün görevlerindendir.
Gelen bilgiler sürekli olarak tablolara işlenmeli ve analiz edilmelidir. Gelen bilgilerin planın uygulanması ile ilgili
diğer kişilere iletilmesi önemlidir. Bu amaçla, sağlık müdürlüğü içinde periyodik (ayda bir olabilir) toplantılar yapılarak
ilgililer bilgilendirilebilir. Ayrıca ASM ve TSM hekimleri ile
de toplantılar yapılabilir ve çalışmalarla elde edilen sonuçlar
birer yazı ya da bültenle periferdeki uygulayıcılara ve diğer
kurumlara iletilmelidir.
Yeniden planlama: Elde edilen sonuçlar değerlendirilerek varılan sonuçlar ile daha önce planlanan hedefler
karılaştırılmalı, uygulama sırasında ortaya çıkan sorunlar
belirlenmeli ve bu bilgiler ışığında, planın bundan sonraki
uygulamasında yapılması gerekecek değişikliklere karar verilmelidir. Bu değişikliklerin bir kısmı Sağlık Müdürlüğü kademesinde kararlaştırılabilir. Ancak, bazıları için Valinin ya
da Sağlık Bakanlığının onayını almak gerekebilir.
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BÖLÜM - 6

TÜRKİYE’DE
SAĞLIK HİZMETLERİ
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Türkiye’de Sağlık Hizmetlerinin Gelişmesi
Hastanelerimizin adedini arttırarak övünmekten çok, hasta adedinin azalması ile övünebilmemiz,
ancak koruyucu hekimlik hizmetini benimsemekle mümkün olabilir.
Dr. Mehmet Cemalettin Or

Sağlık Hizmetlerinin Sunuluşunda Dönemsel
Farklar
Türkiye’deki sağlık hizmetlerinin gelişmesi dört
dönemde incelenebilir. Bu dönemler arasında, sağlık hizmetlerinin ilkelerinde ve sunuluşunda farklılıklar vardır. Türkiye
Büyük Millet Meclisinin kuruluşundan İkinci Dünya Savaşının başlamasına kadar olan süre birinci dönemi oluşturur.
İkinci dönem, 27 Mayıs 1960 tarihine kadar olan süreyi kapsar. Üçüncü dönem 1960 ile 2004 tarihleri arası, son dönem
ise, bu tarihten günümüze kadar olan süre olarak incelenebilir.
1920 – 1937 Dönemi
Osmanlı İmparatorluğunun son yıllarında sağlık hizmetleri İç İşleri Bakanlığına bağlı bir genel müdürlük tarafından yürütülmekteydi. Sağlık Bakanlığı, Türkiye Büyük
Millet Meclisi (TBMM) tarafından 3 Mayıs 1920 tarihinde
kurulmuştur. O zamanki adı Sıhhat ve İçtima-i Muavenet
Vekâleti (Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı) idi. Bakanlığın adındaki “sosyal” sözcüğü iki nedenle önemlidir. Bilindiği gibi sağlık “bedensel, ruhsal ve sosyal yönden tam iyilik durumu” olarak tanımlanır. Yani, sağlık ve sosyal yardım
kavramları birlikte ele alınması gereken kavramlardır. Bu iki
terimi bir bakanlığın adında birleştiren ilk ülkelerden birisi
Türkiye’dir. Ancak, söz konusu bakanlığın adındaki “sosyal
yardım” teriminin asıl gerekçesi, o yıllarda Türkiye’ye yurt
dışından göç eden bir milyonun üzerindeki göçmenin yerleştirme ve bakım işlerinin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı’na verilmiş olmasıdır. Bu Bakanlık içinde yer alan Sosyal
Hizmetler Genel Müdürlüğü 1983 yılında çıkartılan 2828 sayılı yasa ile Çocuk Esirgeme Kurumu ile birleştirilerek Başbakanlığa bağlanmış ve Sağlık Bakanlığı dışına çıkartılmış,
Bakanlığın adı da 1988 tarihinde Sağlık Bakanlığı olarak değiştirilmiştir. (Sosyal hizmetler, daha sonra “Aile, Çalışma ve
Sosyal Hizmetler Bakanlığı” na devredilmiştir.)

TBMM döneminin ilk Sağlık Bakanı Dr. Adnan Adıvar,
bir sıhhat memuru ile birlikte 11 Mayıs 1920’de Ankara Vilayet Konağının bir odasında göreve başladığında, sağlık örgütüne ve hizmetlerine ilişkin hiç bir kayıt ve bilgi yoktu. Dolayısıyla, Bakanlığın ilk yılları bilgi toplamak, İstanbul’dan
sağlık hizmetlerini ilgilendiren yasaları getirtmek, cepheden
gelen yaralıları iyileştirmek ve iki milyona yakın iç ve dış
göçmeni yerleştirmek çabalarıyla geçmiştir.

Dr. Adnan Adıvar ( 1881 – 1955)
Cumhuriyet döneminin ilk Sağlık Bakanı Dr. İbrahim
Refik Saydam’dır ve kısa bir süre dışında 1937 yılına kadar
bakanlık yapmıştır. Saydam, ülkemizdeki sağlık hizmetlerinin kuruluşunda ve gelişmesinde en büyük katkısı olan kişidir. O nedenle, Saydam’ın düşüncelerinin ve uygulamalarının
bilinmesi gerekir.
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Hekim yetiştirme konusunda o yıllardaki önemli sorun,
İstanbul’daki tek tıp fakültesindeki eğitim harcamalarını karşılayabilecek yeter sayıda lise mezunu bulunmayışıdır. Saydam, bu sorunu çözmek üzere tıp öğrenci yurtları açmış ve
öğrencilerin okuma, barınma, giyinme ve yaşama giderlerini
karşılamıştır. Böylece, tıp fakültesinin çekiciliği arttırılmıştır. Bu önlem sayesinde ülkedeki hekim sayısı 1930 yılında
1182’ye, 1940’da 2387’ye erişmiştir. Refik Saydam, devletin
hekim ihtiyacını karşılamak için tıp fakültesini yurtlarda kalarak bitirenlere zorunlu hizmet kuralını getirmiştir. Fakülteden mezun olan hekimler, yurtta kaldıkları sürenin 2/3 ‘ü
kadar zorunlu hizmet yaparlardı.
Dr. Refik Saydam (1881 – 1942)
Saydam’ın İlkeleri: Refik Saydam’ın sağlık hizmetlerinin sunuluşunda benimsediği temel ilke “koruyucu hizmetlere öncelik” verilmesidir. Ona göre, hekimlerin ve Bakanlığın asıl sorumluluğu, hastaları iyileştirmekten çok, sağlıklı
olanların bu durumlarının korunmasıdır. Saydam’a göre, tedavi edici hizmetler, hükümetlerin değil yerel yönetimlerin
görevidir. Hükümetin bu konudaki görevi yerel yönetimlere
yol göstermektir. Saydam, belediyelere hastane işletmesi konusunda eğitici örnekler olması amacıyla Ankara, İstanbul,
Sivas, Erzurum ve Diyarbakır’da “numune” (örnek) hastanelerini açmıştır.
Refik Saydam’ın bir diğer ilkesi de “önemli” hastalıklarla savaşa öncelik vermesidir. Önemli hastalık, en çok görülen, en çok öldüren ya da sakat bırakan, iş gücüne en çok
engel olan hastalık demektir. Saydam’ın zamanında köylerde hasta tedavi hizmetlerini örgütlemek için belirli bir çaba
harcanmamasına karşılık, o dönemin önemli hastalıkları olan
sıtma, trahom, frengi ve lepra hastalıkları ile savaş için özel
örgütler kurulmuştur.
Saydam’ın İnsangücü Politikası: Türkiye’de 1923 yılında 554 hekim (19.860 kişiye bir hekim), 136 ebe (80.860
kişiye bir ebe) vardı. O yıllardaki hemşire sayısı bilinmiyor.
Ancak, 1930 yılında bütün ülkede 202 hemşire (71.520 kişiye
bir hemşire) bulunuyordu. Bu rakamlar, Cumhuriyetimizin
ilk yıllarındaki sağlık insangücü yetersizliğini bütün açıklığı
ile göstermektedir.

Saydam’ın karşılaştığı bir diğer sorun da koruyucu hizmetlerde ve özellikle kırsal bölgelerde çalışabilecek hekimdışı personel yetersizliği idi. Bu işlerde çalışacak kadın personel bulmak daha da zordu. Çünkü o dönemlerde temel eğitim
görmüş genç kız bulmanın zorluğu yanında, kadınların bu tür
işlerde çalışmaları toplum tarafından hoş karşılanmıyordu.
Kaldı ki, oldukça yetersiz koşulların bulunduğu kırsal bölgelerde kadınların çalışabilmeleri de güçtü. O nedenle Saydam,
erkekleri eğitmeyi ön planda düşünerek “sağlık memurluğu”
meslek grubunu öne çıkartmıştır.(1912 yılında hekimlere
yardımcı olmak üzere Sirkeci’de “Sıhhıye Çavuş Okulu”
açılmıştı. Daha sonra bu kuruluşa “Küçük Sıhhıye Memurları Okulu” denildi. 1920 yılında kapatılan okul 1924 yılında
yeniden açıldı ve adı “Sağlık Memurları Okulu” oldu.)
Saydam’ın önemli bir uygulaması, kamu sektöründe
çalışan bütün personelin atama, yükselme ve cezalandırma
işlerini tek elde, Sağlık Bakanlığı’nda toplamasıdır. Böylece
Bakanlık, işleri yürüten asıl kurum durumuna gelmiş, özel
idareler ve belediyeler yalnızca hastaneleri finanse eden kuruluşlar olarak kalmıştır.
Saydam zamanında koruyucu hizmetlerde çalışanlara,
iyileştirici hizmetlerde çalışanlardan daha yüksek ücret ödenmekteydi. Buna karşılık buralarda çalışan hekimlerin serbest
çalışmaları yasaklanmıştı.
Saydam’ın Örgütlenme Politikası: Refik Saydam dönemindeki örgütlenme biçimi kısaca “dikey örgütlenme”
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olarak tanımlanabilir. Bu tür örgütlenmede, tek bir hastalıkla
savaşan örgütler söz konusudur; bu örgütler Bakanlıktan hizmetin verildiği yere kadar bir hiyerarşik yapı içinde örgütlenmişlerdir, yani, bu örgütler kendi dikey hiyerarşisi içinde yazışır ve çalışırlar. Kendi örgütleri dışındaki vali, kaymakam
vb idari amirlerle doğrudan amir-memur biçiminde ilişkileri
olmaz, bu kişilerle ancak destek almak ve işbirliği amacıyla
bağlantı kurarlar. O nedenle, bu tür örgütlere dikey örgütlenmeler denilir. Saydam, sıtma, trahom, frengi ve lepra hastalıklarıyla savaşmak üzere dikey örgütler kurmuştur. (Frengi
ve lepra tek bir örgüttür).
Saydam, sağlık hizmetlerinin örgütlenmesinde “hükümet
tabipliği” birimlerini temel olarak kabul etmiştir. Hükümet
tabibi, yukarıda sözü edilen dikey örgütlerin ve hastanelerin
görev alanları dışındaki her türlü sağlık hizmetini vermekle sorumlu idiler. Bu hizmetler arasında koruyucu hizmetler,
çevre sağlığı, okul sağlığı, adli hekimlik yanı sıra yoksul hastaların ücretsiz muayeneleri sayılabilir. Bu sistemde il valisi, bütün bakanlıkların olduğu gibi Sağlık Bakanlığının da o
ildeki temsilcisidir. Ancak, il sağlık müdürü vali adına hizmetleri yürütür. İlçedeki sağlık hizmetlerinin sorumlusu ise
kaymakamdır. Kaymakam adına işleri yürüten kişi hükümet
tabibidir. Bu sistem, tümüyle, ülkemizdeki yönetsel bölünmeye (İl İdaresi Kanunu) paralel bir sistemdir.
Hükümet tabipliği sistemi aslında ülkemizdeki birinci
basamak hizmetlerinin ilk örneğidir. Yasalara göre çok sayıda görevleri vardı. O zamanki sosyal, ekonomik ve insangücü
koşulları dikkate alındığında bu görevlerin hepsinin eksiksiz
olarak yerine getiriliği söylenemez. Ancak, bu modelin daha
sonra kurulacak olan birinci basamak modellerinin başlangıcı olduğu kabul edilmelidir. Hükümet tabiplerinin belli başlı
görevleri şunlardı:

• Memur adaylarının muayeneleri
• Memurların yıllık muayeneleri
• Memur ve bakmakla yükümlü oldukları kişilere ücret-

siz muayene ve tedavi hizmeti
• Evlenme muayeneleri
• Fakir hastaları muayene ve tedavileri
• Fakir kadınların doğumlarına ücretsiz yardım
• Eczane denetimleri

•
•
•
•
•
•
•

Gayri sıhhi kurumların denetimleri
İş sağlığı hizmetleri
Okul sağlığı hizmetleri
Çiçek aşısı hizmetleri
Salgın ve bulaşıcı hastalıkların kontrolü
Mahalli hıfzıssıhha kurullarının kararlarını uygulama
Belediye tabibi bulunmayan yerlerde belediye tabipliği
görevleri
• Gıdaların denetimi
• Sağlığı ilgilendiren diğer levazımın denetimi
• Veteriner bulunmayan yerlerde mezbahalarda kesilen
etlerin denetimi
• Mesleklerin sağlık açısından denetimi ve izin verilmesi
• Mezarlıkların denetimi
• Askeri tabip olmayan yerlerde asker alımı muayeneleri
• Adli tabip bulunmayan yerlerde adli tıp hizmetleri
• Mutatabbiblerin (diplomasız hekimlerin) izlenmesi
Dr. İbrahim Refik Saydam
Türkiye’nin sağlık örgütlenmesine damgasını vuran Dr.
Refik Saydam, 8 Eylül 1881 günü İstanbul’da doğdu. Mahalle mektebini ve Fatih Askeri Rüştiyesini bitirdikten sonra,
1896 ‘da Çengelköy Askeri Tıbbiye İdadisine geçti. Bu okuldan 22 Ekim 1905’de, Hekim Yüzbaşı rütbesiyle mezun oldu.
Mezuniyetinden sonra Gülhane Hastanesinde histoloji ve
embriyoloji şubesinde, 3. Ordu’nun çeşitli taburlarında, Manastır Hastanesinde, Maltepe Hastanesinde ve Askeri Fes
Fabrikası hekimliklerinde çalıştı. Bir sınavı kazanarak 1910
– 1912 yılları arasında Almanya’da askeri hekimlik alanlarında eğitim gördü. Balkan Savaşının başlaması ile İstanbul’a
döndü ve Antalya seyyar hastanesinde görevlendirildi. Çatalca’daki birlikler arasında görülen kolera ve diğer bulaşıcı
hastalık mücadelesine katıldı. Çeşitli birliklerde çalıştıktan
sonra, 1914 yılında Harbiye Nezareti Sağlık Dairesi Başkanlığına, I. Dünya Savaşı sırasında ise Sahra Sıhhiye Genel
Müfettişliği Yardımcılığına atandı. 1915 yılında binbaşı oldu.
Sevr Anlaşması’ndan sonra önce İzmit Askeri Kumaş
Fabrikası hekimliğine, 5 Mayıs 1919 tarihinde ise 9. Ordu
Kıta Sıhhiye Müfettişliği Yardımcılığına atandı. 16 Mayıs
1919 akşamı İstanbul’dan Samsun’a hareket eden Bandırma
Vapuru’nda 9. Ordu Müfettişi Mustafa Kemal Paşa’nın heyeti
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içinde yer aldı. Heyette, 9. Ordu Sağlık Başkanı olarak Albay
Dr. İbrahim Tali (Öngören) de bulunuyordu. Mustafa Kemal
ile birlikte Havza, Amasya, Sivas ve Erzurum’a gitti ve 27
Aralık 1919 tarihinde Ankara’ya geldi.
Birinci Büyük Millet Meclisi’ne Doğu Beyazıt mebusu olarak girdi. 11 Mayıs 1920’de Milli Savunma Bakanlığı Sağlık Dairesi Başkanı oldu, ancak, çıkartılan bir kanun
gereğince 8 Eylül’de istifa ederek Meclis’e dönmek zorunda
kaldı. 1921’de yarbaylığa yükseltildi ve 1 Mart 1921 günü
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı olarak görev aldı. 1926 yılında İstanbul mebusu iken isteği üzerine askeri görevinden
emekli oldu.
Dr. Refik Bey, 1937 yılına kadar kısa aralar dışında, çeşitli hükümetler içinde 14 yıl süreyle Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanı olarak görev yaptı. 1925 yılında başladığı Kızılay Cemiyeti Başkanlığı görevini de 14 yıl aralıksız olarak sürdürdü.
21 Haziran 1934 ‘de Soyadı Kanunu’nun kabul edilmesi
üzerine, Atatürk tarafından kendisine, yaşantısına ve karakterine uygun “SAYDAM” soyadı verildi. 1930 yılında, İstanbul
Üniversitesince, ölümünden 32 yıl sonra da 1974 yılında Çukurova Üniversitesince kendisine Fahri Profesörlük unvanı
verildi.
Hastalığı nedeniyle 1937 yılında hükümette görev almayarak tedavi için Viyana’ya gitti. 10 Kasım 1938’de Atatürk’ün ölümü üzerine yeniden kurulan Celal Bayar hükümetinde İçişleri Bakanı olarak görev aldı. 25 Ocak 1939’da
Bayar’ın istifası üzerine Cumhurbaşkanı İsmet İnönü tarafından Başbakan olarak atandı. Üç yılı aşan Başbakanlığı II. Dünya Savaşı’nın zor günlerine rastlar. Bu dönemde,
İstanbul’a yaptığı bir ziyaret sırasında kaldığı Pera Palas’ta
geçirdiği kalp krizi sonucu 8 Temmuz 1942 tarihinde yaşama gözlerini yumdu. Başbakan Saydam’ın ölümü nedeniyle
8 Temmuz günü bütün Türkiye’de bayraklar yarıya indirildi.

1937 – 1960 Dönemi

Bu dönemde, sağlık hizmetlerinde bazı önemli değişiklikler olmuştur. Bunlar özetle şunlardır:

(1) Sıtma, tifüs ve çiçek salgınları olmuş ve 1945 yılında
“Olağanüstü Sıtma Savaş Kanunu” çıkartılmıştır.
(2) Türkiye’de verem savaşı hizmetleri 1949 yılına kadar “Verem Savaş Dernekleri” tarafından yürütülmekte iken,
bu tarihten başlayarak kentlerde dernekler, kırsal bölgelerde
Sağlık Bakanlığı tarafından verilmeye başlanmıştır. Bu hizmetler 1960 yılında Verem Savaş Genel Müdürlüğünün kurulması ile tümüyle Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülmeye
başlanmıştır.
(3) Bu dönemdeki en önemli gelişme, 1946 yılında Sosyal Sigortalar Kurumunun (SSK) kurulmasıdır. SSK, kendi
yasasındaki hükme dayanarak 1952 yılında sigortalı işçiler
için sağlık kuruluşları ve hastaneler açmaya başlamıştır.
(4) 1952 yılında, daha önce kurulmuş olan dikey örgütlenmelere Ana – Çocuk Sağlığı hizmetleri de eklenerek, AÇS
merkezleri hizmete sokulmuştur.
(5) 1950 – 1960 yılları arasında, daha önce Dr. Refik Saydam tarafından konulan ilkeden vazgeçilerek, yataklı tedavi
hizmetlerinin de Sağlık Bakanlığının sorumluluğu olduğu ilkesi benimsenmiş ve Bakanlık il ve bazı ilçelerde devlet hastaneleri açmaya başlamıştır. Bu arada belediye hastanelerinin
önemli bir bölümü Sağlık Bakanlığına devredilmiştir.
(6) Uzmanlar, pratisyen hekimlere kıyasla daha fazla
ücret almaya başlamıştır. Hastanecilik hizmetlerine verilen
önem ve öncelik sonucunda, koruyucu hizmetlerde ve kırsal
kesimde çalışan pratisyen hekimler daha cazip olan kentlerdeki hastanelere akmıştır. Bu arada uzman hekim oranı artmaya başlamış, bu durum koruyucu hizmetlerin aleyhine bir
gelişme olmuştur.
(7) 1947-1948 yıllarında Sağlık Bakanlığı yapan Dr. Behçet Uz, bir sağlık planı hazırlamıştı. Bu plan uygulanmamış
olmakla birlikte bazı kavramların Türkiye’de ilk kez gündeme getirilmiş olması nedeniyle önemlidir. Bu plana göre,
her 20.000 nüfus (ya da 40 köy) için bir “sağlık merkezi”
kurulacaktır. Sağlık merkezleri hem evde ve ayaktan hem de
yatırarak hasta tedavisi yapacaktır. Hekimler çevredeki yerleşim yerlerini dolaşarak mobil hizmet vereceklerdir. Böylece nüfusa göre örgütlenme ilkesi ilk kez gündeme gelmiştir.
Dr. Behçet Uz, ülkede 7 tıp fakültesi kurulmasını, her fakülte
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bünyesinde, hastanenin besin ihtiyacını karşılamak üzere bir
çiftlik, sağlık personeli yetiştirilmek üzere bir insan kaynağı
olarak birer yetimhane ve Türkiye’deki sağlık hizmetlerini
finanse etmek üzere bir “Sağlık Bankası” düşünmüştür. Bu
işler için gerekli kaynak bulunamadığı için ve zamanın Cumhurbaşkanı olan İsmet İnönü yurt dışından, özellikle İngiliz

Hükümetinden kredi almak istemediği için bu plan uygulanamamıştır. Öte yandan, 1956 yılında sağlık merkezi adı altında
küçük hastaneler kurulmuştur. Ancak, bunlar Dr. Uz tarafından planlanan sağlık merkezlerine benzememektedir.

Dr. BEHÇET SALİH UZ’UN SAĞLIK PLANI
(Zafer Öztek, Sağlıkta Altın Olaylar, Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı Yayını, 2014)

Dr. Behçet Uz’u birçok kişi İzmir Belediye Başkanı ve İzmir Enternasyonal Fuarının kurucusu olarak hatırlar. Dr. Uz,
aynı zamanda, Türkiye’de sağlık hizmetlerinin şekillendirilmesinde bir dönemin simgesidir.
Behçet Uz 1893 yılında Buldan’da doğdu. İstanbul Tıp Fakültesi’nden 1918 yılında, yani Mustafa Kemal’in Samsun’a
ayak basmasından bir yıl önce mezun oldu. Öğrenci iken, Balkan Savaşı patladı. Asker gerekiyordu. Öğrenci Behçet te
askere alındı. Ancak, hekime duyulan ihtiyaç nedeniyle tıp öğrencilerin fakülteye geri gönderilerek bir an önce mezun olmaları daha uygun bulunduğundan Behçet eğitimine döndü. Bu kısa askerlik deneyimi, sağlık sorunlarının, özellikle bulaşıcı
hastalıkların ne kadar yaygın ve önemli olduğunu anlamasına yetmişti. Yıllar sonra yapılan bir söyleşide o yılları anlatırken,
“savaşın yapamadığını, bulaşıcı hastalıklar yapıyordu” demişti.
Öğrenci iken babasını kaybetti. Paraya ihtiyacı vardı. Şişli Etfal Hastanesi’nde Kadri Raşit Paşa’nın yanında laborant
olarak çalışmaya, aynı zamanda çocuk hastalara bakmaya başladı. Bu yıllarda, sağlık hizmetlerini yakından gözleme fırsatı
buldu. Mezun olduktan sonra, aynı hastanede çocuk hastalıkları uzmanlığını aldı.
İzmir’e dönen Behçet, çocuk hastalıkları uzmanı olarak çalışmaya başladı. Fakat o yıllarda İzmir’de hastalarını yatıracak bir hastane yoktu. Daha sonraki yıllarda belediye başkanı olarak çalıştığı dönemde bir çocuk hastanesi yapımına girişti.
Belediye’den 20.000 TL, Muhasebe-i Umumiyeden 20.000 TL sağladı. Buna, halktan ve ticari kuruluşlardan sağladığı yardımları da katarak bir çocuk hastanesi kurdu.
Behçet Uz’un belediye başkanlığı dönemindeki en büyük başarısı İzmir’de bir uluslararası fuar kurmasıdır. Bu başarıları
Ankara’nın dikkatini çekti. Fuarcılıkta, yani uluslararası ticaret alanında böylesine başarılı işler yapan Behçet Uz bir anda
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kendisini Ticaret Bakanı olarak buldu. Bu dönemde, ülkenin ticaretini geliştirmek için bir plan hazırladı. Plan, zamanın hükümeti tarafından beğenilmedi. Bir yıl sonra Ticaret Bakanlığı görevinden alınarak 7 Ağustos 1946 tarihinde Recep Peker
hükümetinin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı olarak atandı. Bu görevini daha sonraki Hasan Saka hükümeti döneminde de
sürdürdü ve 10 Haziran 1948 yılına kadar Bakan olarak çalıştı.
Plan yapmayı seven Behçet Uz, sağlık hizmetlerini geliştirmek için de “Birinci 10 Yıllık Milli Sağlık Planı” adını verdiği bir plan hazırladı. Bu plan da büyük ölçüde uygulanmadı. Fakat Behçet Uz öylesine ilginç ve çağdaş bir anlayışla ele
almıştı ki, hazırladığı plan Türkiye’nin daha sonraki sağlık hizmetlerini şekillendirmede sık sık gündeme geldi.
Behçet Uz planı üç bölümde incelenebilir:
1. Türkiye’deki hekim açığını kapatabilmek için yedi bölgede yedi tıp fakültesi açılacaktır. Her fakülte bünyesinde birer
yetimhane ve birer çiftlik kurulacaktır. Yetimhanedeki çocuklar hemşire, sağlık memuru ve hekim olarak yetiştirilecek, böylece, hem bu çocuklar birer meslek sahibi olacaklar, hem de sağlık insangücünün kaynağını oluşturacaklardır. Çiftliklerde
ise, fakülte hastanesi için gereken gıda üretimi yapılacaktır.
2. Sağlık hizmetleri yeniden örgütlenecektir. Bu yeni örgütün temel ilkesi “nüfusa göre hizmet” olacaktır. Her 20.000
nüfus ya da 40 köy için bir “sağlık merkezi” kurulacaktır. Her sağlık merkezinde iki hekim ve 11 hekimdışı personel görev
yapacaktır. Bu merkezlerde koruyucu ve iyileştirici hizmetler birlikte sunulacaktır. Hekimlerden birisi sağlık merkezinde
kalırken, diğeri civardaki yerleşim yerlerini dolaşacak ve yöre halkına “mobil hizmet” sunacaktır. Hekimler bu görevleri
sıra ile yapacaklar ve her iki haftada bir yer değiştireceklerdir. Sağlık merkezlerinde on kadar hasta yatağı bulunacak ve
gereken hastalar yatırılarak tedavi edileceklerdir. Böylece, sağlık hizmetleri köylere kadar ulaşmış olacaktır. Ayrıca, yeni
sağlık birimleri kurulacak, mevcutları onarılıp modernleştirilecektir. Bunlar arasında 500 yataklı tam teşekküllü bir hastane,
200 yataklı bir doğumevi, çocuk hastanesi, akıl ve sinir hastalıkları hastanesi, verem hastanesi, yaşlılar ve düşkünler yurdu,
hemşire ve ebe okulları bulunuyordu. Bunun yanısıra, bütün kamu sektöründeki sağlık kuruluşlarının Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına devri öngörülmekteydi.
3. Hizmetlerin finansmanı için bir “Sağlık Bankası” kurulacaktır. Böylece, o zamanlar yaygın olarak uygulanan Ziraat
Bankası, Etibank, Halk Bankası gibi sektör bankalarına bir yenisi eklenmiş olacaktı. Sağlık Bankası bir tür sağlık sigortası
gibi işlev görecek ve sağlık kuruluşlarını işletecektir.
Behçet Uz hazırladığı planı açıklamak ve desteğini sağlamak için Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’den randevu istedi. İnönü
kendisini çiftlikte yapacağı atla gezintiye eşlik etmek üzere davet etti. Bu gezinti sırasında, at üzerinde Behçet Uz sağlık
hizmetleri ile ilgili sorunları ve planını İnönü’ye açıkladı. Gezi sonuna doğru, Çankaya Köşkünün merdivenlerinde İnönü,
bütün bu işlerin gerçekleştirilebilmesi için gereken parayı nereden bulacağını Behçet Uz’a sordu. Uz, gayet içtenlikle ve inanarak, İngilizlerle temas ettiğini ve bir İngiliz kredisinin sağlanabileceğini söyleyince İnönü sert ve kararlı ifade ile “desene,
bir nal bulduk, işimiz üç nalla bir ata kaldı” diyerek bu planı onaylamayacağını belli etti.
İnönü’nün bu tutumu, Lozan görüşmeleri sırasında Lord Courson’un söylediklerini akla getiriyor. Ne demişti İngilizlerin
ünlü temsilcisi: “Şimdi bu antlaşmayı imzalıyorum. Fakat unutmayınız ki, bir gün bize muhtaç olacaksınız. O zaman yeniden görüşeceğiz.” Bu sözlere muhatap olan İnönü’nün, İngiliz kredisine dayanan bir planı onaylaması elbette beklenemezdi.
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Behçet Uz’un hesaplarına göre planın on yıl içinde gerçekleştirilebilmesi için toplam olarak 630 milyon lira gerekiyordu
ve bunun 550 milyon lirasını İngilizlerden sağlayacaktı. Behçet Uz düşündüğü planla ve kredi ile ilgili bir yasa taslağını
hazırladı ve Meclis’e sundu. 1948 yılındaki bütçe görüşmeleri sırasında Behçet Uz önerdiği planla ilgili olarak şunları söylemişti: “....Planın gerçekleşmesi için gereken para çok görülmemelidir. Çünkü, bunun bir buçuk mislini, her sene vakitsiz
kaybettiğimiz nüfus zayiatıyla milli istihsalden ziyan ettiğimizi teessürle belirtmek isterim....”.
Tasarı Mecliste görüşülmeden ve Behçet Uz’un onayı alınmadan geri çekildi. Bunun üzerine, Meclis kürsüsünde konuşan Behçet Uz kanunu savundu, ama başarılı olamadı. Yalnızca, planın yetimlerle ilgili bölümü değiştirilerek kabul edildi.
Sağlık bankası, sağlık merkezleri ve fakültelerle ilgili hükümler kabul görmedi.
Yetimhaneler, Sağlık ve Sosyal Yardım ile Milli Eğitim Bakanlıkları arasında paylaştırıldı. İşletme giderlerinin bütçeden
karşılanması esası benimsendi.
Hasan Saka Hükümetinden sonra kurulan Şemsettin Günaltay kabinesinde Behçet Uz yer almadı. Kendisine göre bunun
asıl nedeni bir pamuk fabrikasını kapatmasıdır. Erzincan milletvekillerinden birisi birgün Meclis kürsüsünde pamukların
saf olmadığını ve doktoru kulağını temizlerken pamuk içindeki bir çöpün kulağını kanattığını dile getirir. Bunun üzerine
Sağlık Bakanı Behçet Uz idrofil pamuk üreten fabrikaları denetletir ve üç tanesine üretimlerini düzeltmeleri için 2 ay süre
verir. Bunlardan bir tanesi süre sonunda gerekenleri yapmadığı için kapatılır. Oysa bu fabrika, söylentiye göre İnönü’nün
kardeşine aittir.
Halk Partisi 1950 yılındaki seçimleri kaybedince Behçet Uz İzmir’e dönerek çocuk hekimi olarak çalışmaya başlar.
Ancak, birgün Adnan Menderes kendisini ziyaret ederek partisine katılmaya ve politikaya geri dönmeye davet eder. Behçet
Uz, bağımsız olarak seçimleri kazanır. Henüz Demokrat Partiye üye olmadan 1954 yılında Menderes kabinesine Sağlık ve
Sosyal ve Sosyal Yardım Bakanı olarak atanır. Planını gözden geçirerek yeniden hükümete sunar ve plan beğenilir. Hatta
zamanın Dışişleri Bakanı olan Fatin Rüştü Zorlu “böylesine modern bir plan derhal uygulanmaya konulmalıdır” der. Konuyu
incelemek üzere Dr. Mükerrem Saruhan başkanlığında bir komisyon oluşturulur. Ancak, bir yıl sonra, Behçet Uz artık bakan
değildir ve planın uygulanmasını izleyecek kimse kalmamıştır. Yalnız, bazı yörelerde “sağlık merkezi” adı altında 15-25 yataklı ve dört uzmanlı küçük hastanelerin kurulması ile yetinilir. Bu arada, Adnan Menderes’i ikna eden Behçet Uz, İzmir’de
bir tıp fakültesinin kurulmasında etkili rol oynar.
Behçet Uz hazırladığı planı uygulamaya koyamadı. Fakat sonraki yıllarda sağlık hizmetlerinin şekillenmesine rehberlik
yaptı. Sağlık hizmetlerindeki aksaklıkları ve bir reform gerektiğini ilk söyleyenlerden birisi Behçet Uz idi. Hizmetlerin nüfus
kriteri dikkate alınarak örgütlenmesi gerektiği görüşünü de ilk O söyledi. Bunu gerçekleştirmenin onurunu Nusret Fişek ve
arkadaşları yaşadı. Düşlediği bölgesel tıp fakültelerin yıllar sonra gerçekleştiğini ölümünden önce gördü. Bir fakülte bünyesinde çiftlik kurulabileceğini ise Hacettepe Üniversitesi’nin ilk on yılını ve Beytepe’deki çiftliği görenler bilirler.
Kaynaklar
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1960 ve Sonrası
27 Mayıs 1960 tarihinde Silahlı Kuvvetlerin yönetime
el koyuşundan sonra ülkede bazı yeni düzenlemeler ve değişiklikler olmuştur. Bunlardan en önemlisi Devlet Planlama
Teşkilatının (DPT) kurulmasıdır. Planlama uzmanları, Türkiye’deki nüfus artışı kontrol edilmeden yeterli kalkınma sağlanamayacağını görmüşler ve aşırı doğurganlığın önlenmesi
gerektiği görüşünü ileri sürmüşlerdir. Bu görüşten hareketle,
1965 yılında, o güne kadar bir devlet politikası olarak sürdürülen “pro-natalist” (nüfusu arttırıcı) politikadan vazgeçilerek “anti-natalist” (nüfusu sınırlayıcı) politikaya geçilmiştir.
Yani, “Nüfus Planlaması Hakkında Kanun” çıkartılmıştır. Bu
kanun, devrim niteliğindedir.
Bu dönemde gerçekleştirilen bir diğer önemli iş, o zamanki askeri iktidarın (Milli Birlik Komitesi) bütün bakanlıkların yeniden örgütlenmesini istemesi olmuştur. Sağlık
Bakanlığı da bu direktif doğrultusunda o zamanki Müsteşar
Prof. Dr. Nusret Fişek önderliğinde bir taslak hazırlamış ve
bu taslak 1961 yılında “224 Sayılı Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkındaki Kanun” olarak kabul edilmiştir.
Sosyalleştirilmiş sağlık hizmetlerini hazırlayan gerekçeler: Sağlık hizmetlerinin ve hekimliğin temel amacı,
kişileri hastalıklardan korumak, sağlıklı ve mümkün olduğu
kadar uzun yaşamalarını sağlamaktır. Ancak, ne kadar çaba
gösterilirse gösterilsin, insanlar bazen hastalanırlar. Bunun
sonucu olarak sakat kalabilir, hatta ölebilirler. O zaman,
sağlık hizmetlerinin ikinci ve üçüncü amaçlarından söz
edilir. Bu da hastalananların tedavileri ve sakat kalanların
rehabilitasyonudur.
Bu anlayışa karşın, hekim ve diğer sağlık personelinin
eğitimlerinde, geleneksel olarak hastalıkların tanı ve tedavilerine ağırlıkla yer verilir. Bu yüzden, sağlık çalışanları arasında, asıl işlevlerinin tedavi edici hizmetler olduğu gibi yanlış bir kanı vardır. Hekimlerin bir bölümü, görevlerini, hasta
muayene etmek ve tedavi etmekle sınırlı sanırlar. Bazı hemşireler, kendilerini yalnızca hasta bakımı veren bir mesleğin
üyeleri olarak görürler. Sağlık sektöründeki bazı yöneticiler
bile, sağlık hizmetlerinin tedavi dışındaki işlevlerini göz ardı
edebilirler.

Daha önemli ve tehlikeli olarak, halkın büyük bir bölümü de aynı görüştedir. Onlar da, sağlık hizmetleri denildiğinde, tedavi kuruluşlarını, özellikle, hastaneleri düşünürler.
En basit yakınmalarında dahi, hastanelere başvurmayı doğal
sayarlar. Özetle, sağlık hizmetlerini alanlar da verenler de,
başta hastaneler olmak üzere tedavi edici sağlık hizmetlerini
ön planda tutarlar.
Bu durum, yalnızca ülkemizin değil, birçok ülkenin gerçeğidir. Bunun başlıca nedeni, bu ülkelerde birinci basamaktan önce ikinci basamak sağlık hizmetlerinin örgütlenmiş
olmasıdır. Yataksız sağlık kuruluşlarından önce yataklı sağlık kuruluşları kurulmuş ve geliştirilmiştir. Koruyucu sağlık
hizmetlerine gereken önem verilmemiş, kaynaklar hemen tamamen hastanelerin kurulup işletilmesine ayrılmıştır.
Ülkemizde de, önce hastaneler geliştirilmiştir. Halka
da, her türlü yakınmasında başvurmak üzere hastanelerden
başka bir kuruluş, uzun yıllar gösterilememiştir. Hastaneye
gitmekten başka bir seçeneği olmayan halk, hastaneleri
kullanmaya adeta teşvik edilmiş ve alıştırılmıştır.
Bunun sonucu olarak, hastaneler kapasitelerinin üzerinde hasta başvurusuyla karşılaşmış, hastane ve uzman hekim
gerektirmeyecek sağlık sorunlarıyla meşgul edilmiş, hekimler fazla sayıdaki hastaya bakabilmek için hastalarına gereken muayene süresini ayıramamıştır. Muayene süresinin kısa
olması nedeniyle, yeterli ve gerekli laboratuar incelemelerini tamamlayamadan hastalık tanıları koymak zorunda kalmışlardır. Bir başka deyişle, hekimler kesin tanı koyabilme
olanaklarından yoksun olduklarından, ihtimali tanılarla (ön
tanılarla) hastalarını tedavi etmek durumunda kalmışlardır.
Bunun sonucu olarak da, düşünebildikleri her “ihtimali tanı”
için ayrı ayrı ilaçlar vermişlerdir. Bu da, polifarmasiye, yani
gereksiz yere çok ve çeşitli ilaç kullanımına yol açmıştır. Bunun zararını hem hastalar hem de ülke ekonomisi çekmiştir.
Böyle bir sistem ve örgütlenme modeli, ne sağlık hizmetlerini alanları, ne de verenleri memnun edememiş yakınmalar
artmış, hizmetler giderek daha pahalıya mal olmuştur. Hastane kapılarında beklemek istemeyen bir kısım hasta, başvurmaktan vazgeçmiş, böylece hastalıklarının zamanında tedavi
edilebilmesi şansını kaçırmışlardır.
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1960’lı yıllara gelindiğinde Türkiye’deki görünüm böyle
idi. Kent merkezlerinde yoğunlaşmış olan hastaneler, yoğun
hasta müracaatlarına cevap veremiyordu. Yatak işgal oranları
düşük olduğu halde, poliklinikleri kalabalıktı. Hastanelerde uzmanlar, uzmanlıklarının gerektirdiği hastalardan çok,
pratisyen hekimlerce teşhis ve tedavi edilebilecek hastalarla
uğraşıyorlardı. Üstelik yalnızca bu hastaları tedavi etmekle
yetiniyor, bu kişilerin aileleri ve çevreleri ile ilgilenmeyi kendi görevlerinden saymıyorlardı. Bu davranışlarında da haksız
sayılmazlardı. Çünkü onların görev alanları hastane içi idi.
Hastane dışındaki sağlık hizmetleri onların uzmanlıkları ve
görevlerinin dışında kalıyordu. Fakat çok önemli olan bu
hizmetler yerine getirilmediği için, hastalıkların kontrolünde
güçlükler vardı.

mesi ve hizmetlerin verilişindeki aksaklıkları giderebilmek
için çıkartılmıştır.

Sağlık hizmetleri çok pahalıya mal oluyordu. Çünkü hastane hizmetleri pahalı idi. Hastalar, kentlerdeki hastanelere
erişebilmek için uzun yolculuklar ve harcamalar yapmak zorunda kalıyorlardı. Gelmeleri geciktiği için, hastalıklarının
tanısı ve tedavisi de gecikiyordu. Kısaca, zaten sayıları az
olan hastaneler pahalı ve verimsiz çalışmaktaydılar.

Bu kanunda yer alan ilkeler şunlardır:
(1) Eşit ve sürekli hizmet: Sağlık hizmeti almak bir
insan hakkıdır. Dolayısıyla, herkese, her zaman ve her yerde verilmelidir. Bu ilkenin gereği olarak sağlık hizmetlerinin
sosyalleştirilmesi uygulaması içinde, halkın yaşadığı en uç
noktadaki köylere kadar ulaşabilecek bir hizmet ağı kurulması öngörülmüştür.

Bağışıklama, aile planlaması gibi ülkenin öncelikli sağlık hizmetlerini yürütmesi gereken kuruluşlar yoktu. Özellikle kırsal yerlerdeki halk, sağlık hizmetlerinden yeterince
yararlanamıyordu. Hizmetlerin sunuluşunda, kentlerde yaşayanların lehine bir adaletsizlik söz konusuydu.
Hükümet tabiplikleri geliştirilememişti. Siyasi bölünmeye paralel olarak örgütlenmiş olan bu model, koruyucu
hizmetleri gerektiği gibi yürütemiyordu. Buralarda, sağlık
ekibi kavramı yerleştirilememişti. Zaman içinde, hükümet
tabiplerinin hemen bütün işlevleri adli hekimlik ve bazı aşıların okullarda yapılmasına indirgenmişti. Zamanlarının büyük
bölümünü, resmi yazışmalara, bürokratik işlemlere ayırır olmuşlardı.
Bu manzara, çağdaş sağlık örgütlenmesi ilkelerine uymuyordu. Bu modelle, halkın sağlık düzeyini daha hızlı biçimde yükseltmek mümkün görünmüyordu. İşte, 1961 yılında
çıkartılan 224 sayılı Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi
Hakkındaki Kanun, bu durumu düzeltmek, sağlık örgütlen-

Söz konusu kanun, yalnızca sağlık hizmetlerini örgütleyen bir kanun değildir. Bu kanun, Türkiye’deki sağlık hizmetlerinin genelini düzenleyen bir ilkeler kanunudur. Bu kanunda yer alan ilkelerin hemen hepsi, kabulünden 17 yıl sonra,
1978 yılında Alma-Ata’da toplanan Temel Sağlık Hizmetleri
Konferansında bütün ülkeler tarafından benimsenmiştir.
1961 yılında yasası kabul edilen ve 1963 yılında Muş
ilinde başlatılan sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi uygulaması 1 Ocak 1984 tarihi itibari ile bütün Türkiye’de uygulanmaya başlanmıştır.

(2) Entegre hizmet: Türkiye’de sağlık hizmetleri 1961
yılına kadar “geniş bölgede tek yönlü hizmet” modeline uygun olarak örgütlenmişti (Sıtma savaş, Trahom savaş gibi).
Sosyalleştirilmiş sağlık hizmetleri ise “dar bölgede çok yönlü
hizmet” ilkesini getirmiştir. Bir başka deyişle, bu hizmetler
çok amaçlıdır: Koruyucu ve iyileştirici bütün hizmetler aynı
birim tarafından (sağlık ocağı) verilir. Bu tür hizmete “entegre” (birleştirilmiş) hizmet denir.
(3) Kademeli hizmet: Hastaneler uzman hekimlerin
çalıştığı yataklı tedavi kuruluşlarıdır. Her hastanın, doğrudan
hastanelere başvurması çağdaş sağlık hizmetlerine uymaz.
Hastaların, önce birinci basamak sağlık hizmeti veren sağlık
kuruluşlarına (sağlık ocağı) başvurmaları ve buralarda evde
ve ayakta teşhis ve tedavi edilemeyenlerin ikinci basamak
olan hastanelere sevk edilmeleri gerekir. Böylece, hastaneler
gereksiz yükten korunacak, hastalar hastaneye kadar gelme
zahmetinden kurtulacak, aynı zamanda daha erken ve kolayca tedavi edilebileceklerdir.
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(4) Katılımlı hizmet: Halk, sağlık hizmetlerini
benimser ve ona sahip çıkarsa, başarı artar. Bu nedenle, hizmetlerin planlanması ve uygulanması aşamalarında o hizmetleri alacak kişilerle ilişki kurmak ve
onları karar mekanizmasına katmak esastır. Sosyalleştirilmiş sağlık hizmetleri modeli içinde bu işlemin
her sağlık ocağında kurulması gereken “sağlık ocağı
sağlık kurulu” aracılığı ile yapılması bir yönetmelikle
belirlenmiştir. Bu kurulda toplum liderleri olan muhtarlar, imamlar, okul müdürleri, belediye başkanları
vardır. Kurulun 3 ayda bir toplanıp bölgedeki sağlık
hizmetleri hakkında kararlar alması beklenir. Ancak,
bu sistemin düzgün bir şekilde çalıştığı söylenemez.
(5) Nüfusa göre hizmet: Önceki örgütlenme
modelinde (hükümet tabipliği) ilçe kriteri esas alınmıştı. Oysa sosyalleştirilmiş sağlık hizmetleri nüfus kriterine göre örgütlenmiştir. Yasaya göre, her
5-10.000 kişi için bir sağlık ocağı, bölgedeki köylerde ya da mahallelerde ise yaklaşık her 2.500 kişi için
bir sağlık evi kurulacaktır. Bu sistemin temel noktalarından birisi de, sağlık ocağında çalışan ekibin, o bölgedeki halkın sağlığından sorumlu olmalarıdır. Bir
başka deyişle, sağlık ocağı hekimi ve diğer çalışanlar, yalnızca kendilerine başvuran kişilere bakacak,
bölgedeki halkın sağlık düzeyinin geliştirilmesi için
programlar geliştirecek, hem sağlıklı hem de hasta
olan herkese sağlık hizmeti vereceklerdir.

Şekil 1: Dikey ve Yatay Örgütlenme Karşılaştırması

Şekil 2: Muş İlinde Yapılan Köy Tipi Sağlık Ocağı ve Lojmanı

(6) Ekip hizmeti: Sağlık hizmetleri hiç bir
meslek grubunun tek başına verebileceği hizmetler değildir. Bu hizmetler, ancak bir ekip tarafından
yürütülebilir. Ekip, bilgileri, becerileri, yetkileri ve
sorumlulukları yönünden birbirlerini tamamlayarak,
ayrı amaç için birlikte çalışan farklı meslek mensupları olarak tanımlanabilir. Sağlık ekibi içindeki hiç bir
meslek üyesi diğerinden daha önemli olamaz. Her birinin önemli ve değerli rolü vardır. Ancak, bunlardan
birisinin ekip başı, yani yönetici olması kaçınılmazdır. Sağlık ocağında ekip anlayışı ile hizmet verilir.
Buna göre, kırsal, ilçe ve il tipi sağlık ocaklarında
çalışan personelin sayıları, türleri, görevleri ve sorumlulukları belirlenmiştir. Sağlık ocağı hekimi, bu
ekibin başı ve yöneticisidir.
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Bir Benzetme
Mustafa Kemal,“Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır; o satıh bütün vatandır”, yani savunma cephelerde değil,
ülkenin her yerinde yapılacaktır, düşmana her yerde göğüs
gerilecektir, demişti. 224 sayılı Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkındaki Kanun da sağlık savaşının hastanelerde, büyük kentlerde, yalnızca verem, sıtma, trahom, frengi
cephelerinde değil, ülke sathında yaygın olarak, sağlığı ilgilendiren her alanda ve her yerde yapılmasını öngörüyor.
Sağlık örgütlenmesinin en uç birimi sağlık evleridir ve
köylerde kurulmuşlardır. Sağlık ocaklarına bağlı olarak hizmet verirler. Sağlık evlerinde birer ebe görev yapar. Burada
çalışan ebenin görevleri, sağlık ocağındaki ebelerle aynıdır.
Sağlık ocağı hekimi, haftanın belli günlerinde sağlık evlerini
ve bölgedeki köyleri ziyaret ederek, ebenin çalışmalarını denetler, sağlık ocağına gelemeyen hastalara poliklinik hizmeti
verir ve diğer hizmetleri yapar.

Sağlık ocağı hizmetlerinin en temel ilkesi “nüfusa göre
örgütlenme” dir. Ocak hekimi ve personeli, kendi bölgelerindeki halkın sağlığından sorumludur. Başka bir deyişle, sağlık
ocağı ekibi, görev alanlarındaki halka temel sağlık hizmetlerini sunarak o bölgedeki toplumun sağlık düzeylerinin yükseltilmesinden sorumludur. Nüfusunu bilmeyen, yani, kimler
için hizmet vereceğini bilmeyen sağlık ocağı personeli, sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi hakkındaki kanunun ilkelerini yerine getiremez. O nedenle, yeni kurulan bir sağlık
ocağında yapılması gereken ilk iş, bölgede yaşayan “nüfusun
tespiti” dir. Bölgede yaşayan bütün aileler ve bireyler “evhalkı tespit fişi” (ETF) adı verilen formlara kayıt edilir ve her
aile için birer “aile zarfı”, her birey için ise birer “kişisel sağlık fişi” düzenlenir. Ayrıca bölgedeki 0-6 yaşları arasındaki
çocuklara ve 15-49 yaşları arasındaki (doğurgan çağ) kadınlar için de formlar vardır. Kişilere götürülen bütün hizmetler
(aşılar, izlemler, muayeneler, hastaneye sevkler vb) bu formlara işlenir. Bu işlemeler sağlık ocağının temel kayıtlarıdır.

Şekil 3: Varto Sağlık Ocağı
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NUSRET FİŞEK
SAĞLIK HİZMETLERİNE DAMGASINI VURAN KİŞİ
Yazan: Zafer Öztek
Prof. Dr. Nusret Hasan Fişek’i 3 Kasım 1991 tarihinde yitirmiştik. O’nun sağlık hizmetlerinde bıraktığı izler çok derin. Yalnızca sağlık hizmetlerinde çalışanların değil, bütün aydınların O’nun ilkelerini ve gerçekleştirmeye çalıştığı işleri bilmeleri ve bu
ilkeleri savunmaları gerekir.
Nusret Fişek, Türkiye’deki sağlık hizmetlerine damgasını vuran nadir kişilerdendi. Özellikle, 1960 yılından sonra ülkemizde sağlık
hizmetleri ile ilgili gelişmeler ya doğrudan O’nun eseridir ya da O’nun attığı temeller üzerinde oluşmuştur.
Nusret Fişek’in gerçekleştirdiklerinin en önemlisinin hangisi olduğunu söylemek çok güç. Fakat aile planlaması konusundaki
başarısının Türkiye için bir devrim niteliğinde olduğunu söylemek abartılı olmayacaktır. Çünkü O’nun Sağlık Bakanlığı müsteşarı
olarak verdiği mücadele olmasaydı, belki de bugün Türkiye’de bir insan hakkı olarak kabul ettiğimiz aile planlaması ve doğurganlığın kontrolü hizmetlerinde bulunduğumuz noktadan çok gerilerde olacaktık. O’nun bu konudaki rolünü en iyi tanımlama,
aile planlamasına karşı olan bir milletvekilinin, kanunun kabul edildiği oturumda söyledikleridir: “Nüfus planlaması kanunu bir
müsteşarın inadı yüzünden çıkmıştır.”
Elbette, aşırı doğurganlığın kontrolü konusunda ülkemizde bir çok bilim insanı, yönetici, planlamacı, yazar ve aydının katkısı
olmuştur. Fakat bu kişiler arasında Nusret Fişek adı son derece müstesna bir yerdedir. Cumhuriyet’in kuruluşundan beri “pronatalist”
(nüfusu arttırıcı) politika izleyen hükümetler, 1965 yılında çıkan bu kanunla, “antinatalist” (nüfusu sınırlandırıcı) politikaya dönmüştür. O zamana kadar, doğum yapanlara ödüller veren, çok çocuklulardan yol vergisi almayan Devlet, artık tam tersini istemektedir.
Bu başarıyı anlayabilmek için bugün kendimize soralım: Bu kanun çıkmamış olsaydı, sorunlarımız daha fazla olmaz mıydı? Daha
çok işsiz, daha fazla bebek ölümü, daha fazla istenmeyen düşükler, daha fazla anne ölümü, daha fazla eğitimsiz, daha fazla fakir
insan olmaz mıydı ülkemizde? Bu kanun sayesinde, örnek ülke gösteriliyoruz. Bizi diğer bir çok Müslüman ve tutucu ülkeden ayıran
en önemli göstergelerden biri de, böyle bir kanuna sahip olmamız değil mi?
Nusret Fişek’in sağlık hizmetlerine vurduğu önemli bir damga da sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesidir. Çoğu kişi bu örgüt
modelini sanki doğal bir gelişmeymiş gibi algılar. Bu örgütün bir devrim olduğunu yeterince anlayamayanlar vardır. Sosyalleştirmenin karşılaştığı sorunların başında belki de, onu kavrayamamış olanların engeli gelir. Oysa Nusret Fişek’in bizzat kaleme aldığı bu
yasa, çağı yakalayan bir ilkeler modelidir. Bu yasanın kabulünden 17 yıl sonra dünyanın bütün ülkelerinden gelen yüzlerce politikacı
ve bilim insanı, Kazakistan’ın o zamanki başkenti Almaty’de toplanarak, o yasada yer alan ilkeleri bir bildirge ile Dünya Sağlık
Örgütü’nün politikası haline dönüştürdüler. Bu bildirgenin yayınlandığı 1978 yılında Türkiye, bir çok dünya ülkesinden 17 yıl ilerideydi. Ne yazık ki, Nusret Fişek’in başlattığı bu hizmetler istenilen düzeye erişemedi.
Nusret Fişek’in en baskın yönü eğitimcilikti. Sağlık meslek liselerinin kuruluşunda çok önemli katkıları oldu. Halk sağlığı
uzmanlığını Türkiye’de 1959 yılında başlatan kişi O idi. Halk sağlığı alanında Nusret Fişek bir öncü ve rehber oldu. Hacettepe
Üniversitesinde çalıştığı dönemlerde, halk sağlığı eğitiminin temellerini attı; Etimesğut ve Çubuk ilçelerindeki eğitim bölgelerinde
sosyalleştirme uygulamasının nasıl olması gerektiğini gösterdi.
Emekli olduktan sonra başkanı olduğu Türk Tabipleri Birliği’nde de aynı tutumunu sürdürdü. Birliğe bir eğitim heyecanı bulaştırdı.
Kongreler düzenledi, yayınlar başlattı, hizmet içi eğitim konusunu ele aldı. O’nun zamanında Birlik, bir eğitim kuruluşuna dönüştü.
Nusret Fişek, inandığı konularda son derece inatçı idi. Ama bir şeye inanmadan önce, o konuyu enine boyuna inceler, okur,
soruştururdu. Kendisini tanımlarken, “ben okur yazar bir kişiyim” derdi. Okuduklarını etrafındakilere aktarmayı bir zevk haline
getirmişti. Hocalığını yalnızca dershanelerde değil, her zaman ve her yerde sürdürürdü. Zaman öldürmek için sohbet etmezdi. Her
sohbetinde, uygun bir bağlantı kurar ve konuşmanın yönünü bilimsel bir yöne ya da bir yaşam dersine dönüştürürdü.
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HÜKÜMET TABİPLİĞİNİN SONU
1982 yılında dönemin Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kaya Kılıçturgay Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü olmamı önerdi.
Öneri cazipti; Yıllardır sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesinin bütün ülkeye yaygınlaştırılmamış oluşunu eleştiriyorduk. Bu
öneri bir fırsat olabilirdi. Karar vermeden önce hocam Nusret Fişek’e danışmak istedim. Kendisini öğretim üyeleri kafeteryasında buldum. Yanına oturup durumu açıkladım; Henüz sosyalleştirilmemiş olan 20 ili ( o yıllarda il sayısı 67 idi) sosyalleştirip sistemi bütün ülkeye yaymak istediğimi söyledim. Pek umutlu görünmedi. “Zor iş, ama, yapabilirsen iyi olur”, dedi. Yani,
görevi kabul etmem için yeşil ışık yanmıştı.
O yıl Devlet Planlama Teşkilatında bir toplantı yapıldı. Amaç, plan çalışmalarını değerlendirmek ve 5. Kalkınma Planı
için hazırlıklar yapmaktı. Toplantıyı DPT Sosyal Planlama Dairesi Başkanı yönetiyordu. Bir ara, yeni sağlık ocaklarının
yapılması gerektiğini ifade ettim. Başkan, bana dönerek, “bu mümkün değil, çünkü 224 sayılı kanunun miadı doldu” dedi.
Beynimden vurulmuşa döndüm. “Bu da ne demek oluyor” diye karşı çıktım. Durumu açıkladı. Kanun 1961 yılında çıktığında “sosyalleştirme 15 yıl içinde bütün ülkeye yayılır” şeklinde bir madde vardı. Bu süre 1976 yılında 5 yıl daha uzatılmıştı.
Yeni süre 1981 yılında dolmasına karşın, yeniden uzatılmamış ve böylece kanunun süresi dolmuş. Kısacası, yeni bir yatırım
yapılması mümkün değildi.
Bakanlığa döner dönmez, durumu Bakana ve Müsteşara açıkladım. Kanunun uzatılmasında 1.5 yıl geç kalınmıştı. Derhal
bir kanun değişikliği tasarısı hazırlandı ve Milli Güvenlik Konseyine sunuldu. O dönemde kanun çıkartmak göreceli olarak
kolaydı. Bütün sorun, Kenan Evren Paşa ve Konseyin Genel Sekreteri Necdet Üruğ Paşayı ikna etmekti. Kanunun görüşülmesi için Konseye gittik. Kenan Evren Paşa yüksek kürsüde oturuyordu, sağında ve solunda dört kuvvet komutanı vardı. Değişikliği anlattık. Kenan Paşa etrafına bakmadan “kabul edenler, etmeyenler?” diye sordu. Verilen oyları bile görmeden “kabul
edilmiştir” diyerek konuyu bağladı. Böylece, 224 sayılı yasa kurtarılmış oldu.
Bakanı 20 ilin sosyalleştirilmesi konusunda ikna etmem altı ayımı aldı. Konunun püf noktası, 224 Sayılı Kanunun 17.
maddesi idi. Bu madde “bir ildeki alt yapı tamamlanmadan o ilde sosyalleştirilmiş sağlık hizmetlerine başlanamaz” diyordu.
Yani, bir ildeki bütün sağlık ocakları ve sağlık evleri yapılmadan, araç-gereç ve personel sağlanmadan bir il sosyalleştirilemez
anlamı çıkıyordu.
Bu örgütlenme modeli uzun süre kırsal bölge ağırlıklı olan illerde uygulanmış, batı illerine ve metropollere ulaşması
gecikmişti. Bu durum, sosyalleştirme modelinin, sanki geri kalmış ve kırsal bölgeler için olduğu izlenimini vermekteydi. Bu
gecikmede kaynak yetersizliği neden olarak gösterilmişse de, asıl nedenin hükümetlerin sağlık hizmetlerine öncelik vermeyişleri olduğu bir gerçekti. Dolayısıyla, bu olumsuzluğun giderilmesi ve henüz sosyalleştirilmemiş olan 20 ilin, daha geç
kalınmadan sistemin içine alınması gerekiyordu. Ama 17. maddenin yorumu bunu engelliyordu. Yatırımlar çok yavaştı, mali
kriz yaşanıyordu. DPT zaten konuya sıcak bakmıyordu.
Söz konusu madde yeniden yorumlandı. Yasanın asıl istediği hizmet binalarının sağlanması idi. Binaların sağlanması
yeniden bina yapımı biçiminde olabileceği gibi mevcut binaların değerlendirilmesi biçiminde de olabilirdi. Bina sağlandıktan
sonra araç-gereç ve personel konusu daha kolay olacaktı.
O dönemde “Bakanlık Encümen Toplantısı” adı verilen ve üst düzey yöneticilerin katıldığı düzenli toplantılar yapılırdı.
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Bu toplantılarda personel atamaları yanı sıra çeşitli sorunlar tartışılırdı. Bir toplantıda görüşlerimi uzun uzun açıkladım.
Sosyalleştirme modelinin tehlike altında olduğunu, eğer sistem bütün Türkiye’ye yaygınlaştırılıp ülkenin tek sistemi haline
getirilemezse, alternatif modeller, belki de eski hükümet tabipliği sisteminin geri gelmesi söz konusu olabileceğini, o nedenle
hızlı davranmak ve artık geri dönülemeyeceğini göstermek gerektiğini söyledim. Bakana dönerek “artık gemileri yakmanın
zamanı geldi” dedim. Bakan sesini çıkartmadı.
Aradan iki gün geçmişti, Bakan Bey beni özel hatlı telefonumdan arayarak “Zafer Bey, gemileri yakıyoruz” dedi ve
telefonu kapattı. O kadar! Mesaj alınmıştı. Derhal çalışmalara başladık. 20 ili aramızda paylaştık ve bu illere giderek sağlık
ocaklarının ve sağlık evlerinin yerlerini il yöneticileri ile birlikte belirledik, uygun binalar arayıp bulduk. Örneğin, Kütahya’da
deprem evlerini, Manisa’da jandarma karakolunu, imamın lojmanını, Sakarya’da belediyenin evlendirme salonunu sağlık
ocaklarına dönüştürdük, kiralama yolu ile binalar sağladık. Ben Sakarya ilinin sosyalleştirmesini yaptım. O dönemde Genel
Müdürlükte uzman olarak çalışmakta olan arkadaşlarım Dr. Recep Akdur ve Dr. Çağatay Güler de bu konuda emek verdiler.
Araç-gereç ve personel de sağlandıktan sonra 1983 yılı sonunda (daha doğrusu 1 Ocak 1984 itibari ile) hükümet tabipliği
sistemi tarih oldu ve bütün ülke sosyalleştirilme kapsamına alındı. Bu uygulama ile sosyalleştirilen yerlerde elbette bazı
sorunlar görüldü, ama bunların hiçbiri bu sistemin yıllardır uygulanmakta olduğu illerden daha fazla değildi.
Sıra sağlık ocaklarına atanan personelin, özellikle hekimlerin eğitimine gelmişti. O zamana kadar sağlık ocaklarına atanan
hekimler ne yapacaklarını bilmeden çalışmaya başlarlardı. Yüzme bilmeden denize atılmış kişiler misali, bu hekimler kendi
çabaları ile bir şeyler yapmaya çalışır, bazıları başarır, diğerleri boğulup giderdi. Belki de sosyalleştirmenin sorunlarının temelinde personelin ve yöneticilerin niteliği geliyordu. Bu görüşten hareketle, görev öncesinde hekimler için “uyum kursları”
planladık. Sağlık ocaklarına atanan bütün hekimlerin bu kurslara katılmalarını sağladık. Kurs için bir de eğitim materyali
hazırladık. Bu materyal o kadar büyük bir gereksinmeyi karşıladı ki, kitap olarak basmaya karar verdik. İşte “Sağlık Ocağı
Yönetimi” kitabı bu şekilde oluştu.
Kitabın editörlüğünü ben ve değerli ağabeyin Nevzat Eren yaptık. Nevzat Beyin benden bir isteği oldu: Kitabın ilk iki
baskısında kendi adının ilk sırada yazılması rica etti. Sonraki basımlarda benim adımın ilk yazılabileceğini ya da istersem
kitabı genişleterek kendim yazabileceğimi söyledi. Onun istediği gibi yaptık.
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2004 Yılı Sonrası Sağlık Hizmetleri
Değişin; ama yavaşça değişin. Çünkü gideceğiniz yön, hızdan daha önemlidir.
Clarice Lispector

Sağlık Hizmetlerinde Reform Girişimi
Ülkemizde 1963 yılında başlayan ve 1984 yılı başında
bütün ülkeye yayılan “sosyalleştirilmiş sağlık hizmetleri”
modelinin iyi işletildiği takdirde çok başarılı olduğu gerek
üniversitelerin eğitim ve araştırma bölgelerindeki değerlendirmelerden, gerekse illerdeki çalışmalardan anlaşılmıştı.
Ancak, bu hizmetlerin, ilk uygulandığı andan itibaren birçok
sorunla karşı karşıya olduğu da bir gerçekti. Bu sorunlardan
önde gelenleri şöyle özetlenebilir:

• Yasa tasarısının hızla ve kamuda tartışılmadan kabul
edilmiş olması,
• Yöneticilerin sosyalleştirilmiş sağlık hizmeti modelini
kavrayamaması,
• Sadece sağlık ocaklarını düzenleyen bir yasa olarak
algılanması,
• Uygulamanın Doğu Anadolu’dan başlatılması ve uzun
süre bu bölge dışında uygulanmaması,
• Muş ili uygulamalarının değerlendirilmemesi,
• Devlet Planlama Teşkilatı’ndan gerekli yatırım önceliklerinin sağlanamaması,
• Sosyalleştirilmiş sağlık hizmetleri modeli içinde yer
almaması gerektiği halde dikey örgütlenme kuruluşlarının
(AÇS –AP merkezi gibi) kaldırılamaması,
• Sağlık ocaklarının teknik altyapısının geliştirilememesi,
• Kent tipi sağlık ocağı modelinin tam olarak geliştirilememesi,
• Sağlık ocağı hekimlerinin niteliklerinin halk tarafından yetersiz gibi algılanması,
• Sevk zincirinin etkili biçimde işletilememesi,
• Hastaların doğrudan hastanelere başvurularını sınırlayıcı önlemlerin olması,
• Eğitim bölgelerinin yeterince kurulup desteklenememesi,

• Yeterli ve sürekli politik kararlılığın olmaması, politik
baskılar,
• Sosyalleştirme terimine duyulan tepki (sosyalizm ile
karıştırılması),
• Toplum katılımının sağlanamaması.
Bu sorunların giderilmesi iki yolla olabilirdi: (a) mevcut
sistemi rehabilite etmek; (b) yeni bir model oluşturmak. Zamanın hükümeti ikinci yolu seçti. “Sağlık reformu” olarak nitelendirilen bir girişim çerçevesinde 24 Kasım 2004 tarihinde
5258 sayılı “Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun” kabul edildi.
Türkiye’nin bu noktaya gelmesinde, o yıllarda Dünya
genelinde olan gelişmelerin ve özellikle Dünya Bankası’nın
rolü yadsınamaz.
Sağlık sektörü Dünya’da, enerji (petrol) ve silah sektörünün ardından en çok paranın döndüğü üçüncü büyük sektördür. Bu gerçekten hareketle, Dünya Bankası, 1978 yılında
“Sağlık ve Beslenme” (Health and Nutrition) adı altında bir
birim oluşturdu. Bunu izleyen yıllarda Dünya Bankası bütün
ülkelerde sağlık hizmetlerini değerlendirme (health sector
review) önerisinde bulundu. Birçok ülke Banka tarafından
finanse edilen bu değerlendirme araştırmasını yaptı. Bundan
sonraki adımda, araştırma yapılan her ülkede kongreler düzenlenerek ülkedeki sağlık düzeyi ve sorunlar tartışıldı. Ülkelerin hemen hepsinde ciddi sorunlar olduğu saptandı. Bu
sorunların çözümü için uzun vadeli ve düşük faizli krediler
vermeyi öneren Dünya Bankası, bu kredinin verilebilmesi
için iki koşul öne sürdü:
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Dünya Bankası kredi alacak ülkelerin Sağlık Bakanlıkları bünyesinde bir koordinasyon biriminin oluşturulması koşulunu da ileri sürdü. Bu birimdeki Banka temsilcisi alınan
kredinin harcanmasında yetki sahibi olacaktı. Pek çok ülke
1980’li yıllarda bu önerileri kabul etti.
Dünya Bankası’nın bu girişimleri 1991 yılında Sovyetler
Birliğinin çökmesi ile hız kazandı. Banka, Sovyetler Birliğinin dağılmasından sonra bağımsız kalan 15 devlete de benzer önerilerde bulundu. Öneriler bu ülkelerin çoğu tarafından
olumlu karşılandı. Böylece, Amerika Kıtasından, Asya Kıtasına kadar birçok ülkede aile hekimliği ve sağlık sigortacılığının temel alındığı bir sağlık hizmetleri modeli Dünya’da bir
salgın biçiminde yayılmaya başladı. Dünya ülkeleri birbirine
benzeyen (standart olmamakla birlikte benzer modeller denilebilir) bir sağlık sistemine geçtiler. Bu salgın Türkiye’yi
de etkiledi. Ülkemiz, 1980’li yılların sonunda Dünya Bankası kredisini aldı, sağlık sektörü değerlendirme araştırmalarını
yaptı, bu araştırmaların ele alındığı iki büyük kongre düzenledi ve sonunda 2004 yılında 5258 sayılı “Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun” kabul edildi.
Aile hekimliği uygulaması 2005 yılında Düzce ilinde
başlatıldı, 2011 yılında yayınlanan 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sağlık Bakanlığı yeniden organize
edilirken aile hekimliği ile ilgili kanunun adındaki “pilot”
ibaresi kaldırıldı ve uygulama bütün ülkeye yaygınlaştırıldı.
Bu arada Türkiye, 2004-2009 yılları arasında Dünya Bankasından 8 ayrı anlaşma ile aşağıdaki işleri gerçekleştirmek
üzere 1.5 milyar dolar dolayında kredi aldı.

•

Aile hekimliği sisteminin kurulması

•

Sağlık hizmetlerine ulaşımın artırılması

•

Aile hekimliği ile ilgili malzemenin sağlanması

•

Sağlık hizmetleri yönetiminin kalitesinin artırılması

•

Halk sağlığının güçlendirilmesi

•

Sağlık insangücü kapasitesinin güçlendirilmesi

Aile Hekimliği Uygulaması
Bir uzmanlık dalı olan aile hekimliği ile bir hizmet modeli olan aile hekimliğini birbirinden ayırmak gerekir. Bir
uzman olarak aile hekimi, kişiye yönelik koruyucu hizmetlerle birinci basamak iyileştirici hizmetleri sunmak üzere eğitilmiş hekimdir. Farklı ülkelerde bu uzmanlık dalına “genel
pratisyenlik”, “uzman pratisyenlik” de denilmektedir. Çeşitli
ülkelerde 2–5 yıl süren eğitimden sonra (Türkiye’de 3 yıl)
belge alan bu uzmanlar, hizmet modeli ne olursa olsun evde
ve ayaktan iyileştirici sağlık hizmeti veren kuruluşlarda görev alırlar. Bu kuruluşlar, aile sağlığı merkezi, verem savaş
dispanseri, ana ve çocuk sağlığı merkezi gibi kamu hizmeti
veren kuruluşlar olabileceği gibi, aynı tür hizmetleri veren
özel kuruluşlar da olabilir.
Türkiye’de de aile hekimliği uzmanlığı vardır. Bu kişiler,
eğitim hastanelerinde eğitilirler ve pediatri, iç hastalıkları,
genel cerrahi, kadın hastalıkları ve doğum, psikiyatri, acil
tedavi gibi temel klinik dallarda rotasyonlar yaparak eğitim
görürler. Yani, aile hekimliği uzmanlığı, bir klinik tıp dalıdır.
Aile hekimlerinin eğitimlerinde birinci basamak rotasyonunun olmayışı en sık yapılan eleştiridir.
Bir hizmet modeli olarak aile hekimliği anlayışı ise, her
ailenin bir bütün olduğu, aile bireylerinin yaş ve hastalık gözetmeksizin birlikte incelenmesi gerektiği görüşünden hareketle geliştirilmiş bir sağlık hizmeti anlayışı ya da biçimidir.
Bu modelde, aile hekimi bütün aile bireylerini tanır, ailenin
yaşam biçimini, konutunu, çalışma ortamını ve sağlık sorunlarını yakından bilir. Ailenin bütün bireyleri aynı kurumdan
ya da hekimden koruyucu ve tedavi hizmeti alırlar. Bu hekim,
genellikle bir genel pratisyen hekim ya da genel pratisyen
gibi çalışan bir uzman hekimdir. Bu uzman, “aile hekimliği”
uzmanı da olabilir.
Bu tanımlamaya göre, ülkemizde 1963 – 2004 yılları
arasında görev yapmış olan sağlık ocağı hekimleri birer aile
hekimi idi. Çünkü sağlık ocağı bölgesinde yaşayan aileler bir
bütün olarak ele alınır ve kayıt edilirler (Ev Halkı Tespit Fişi)
ve bütün aile bireyleri aynı hekimden (daha doğrusu sağlık
ekibinden) hem koruyucu, hem de tedavi edici sağlık hizmeti
alırlardı. Söz konusu ekipteki sağlıkçılar ailenin bütün birey-
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lerini tanır, uğraşlarını, yaşam biçimlerini, kültürlerini, yaşadıkları ortamı, sorunlarını bilirlerdi.
Türkiye’de 2004 yılı sonrasında uygulanan aile hekimliği modeline gelince, Sağlık Bakanlığı aile hekimliği modelini
şöyle tanımlamaktadır: Bireylerin ve aile fertlerinin ikamet
yerlerinin yakınlarında ya da kolaylıkla ulaşabilecekleri bir
yerde bulunan, ilk başvuracakları, kişiye yönelik koruyucu
sağlık hizmetleri ile birinci basamak teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini, yaş, cinsiyet ve hastalık ayrımı
yapmaksızın, her kişiye kapsamlı ve devamlı olarak vermekle
yükümlü, gerektiği ölçüde gezici sağlık hizmeti veren ve tam
gün esasına göre çalışan aile hekimliği uzmanı veya Bakanlığın öngördüğü eğitimleri alan uzman tabip veya tabipleridir.
İlgili yönetmeliğin 4. maddesinde aile hekiminin görev,
yetki ve sorumlulukları şöyle sıralanmıştır:
(1) Aile hekimi, aile sağlığı merkezini yönetmek, birlikte
çalıştığı ekibi denetlemek ve hizmet içi eğitimlerini sağlamak, Bakanlıkça ve Kurumca yürütülen özel sağlık programlarının gerektirdiği kişiye yönelik sağlık hizmetlerini yürütmekle yükümlüdür.
(2) Aile hekimi, kendisine kayıtlı kişileri bir bütün olarak
ele alıp kişiye yönelik koruyucu, tedavi ve rehabilite edici
sağlık hizmetlerini bir ekip anlayışı içinde sunar.
(3) Aile hekiminin Kurumca belirlenen usul ve esaslar
çerçevesinde görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.
a) Çalıştığı bölgenin sağlık hizmetinin planlamasında
bölgesindeki toplum sağlığı merkezi ile işbirliği yapmak.
b) Hekimlik uygulaması sırasında karşılaştığı toplum ve
çevre sağlığını ilgilendiren durumları bölgesinde bulunduğu
toplum sağlığı merkezine bildirmek.
c) Kendisine kayıtlı kişilerin ilk değerlendirmesini yapmak için altı ay içinde ev ziyaretinde bulunmak veya kişiler
ile iletişime geçmek.
ç) Kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci
basamak teşhis, tedavi, rehabilitasyon ve danışmanlık
hizmetlerini vermek.

d) Sağlıkla ilgili olarak kayıtlı kişilere rehberlik yapmak,
sağlığı geliştirici ve koruyucu hizmetler ile ana çocuk sağlığı
ve üreme sağlığı hizmetlerini vermek.
e) Periyodik sağlık muayenesi yapmak.
f) Kayıtlı kişilerin yaş, cinsiyet ve hastalık gruplarına
yönelik izlem ve taramaları (kanser, kronik hastalıklar, gebe,
lohusa, yenidoğan, bebek, çocuk sağlığı, ergen, erişkin, yaşlı
sağlığı vb) yapmak.
g) Evde takibi zorunlu olan engelli, yaşlı, yatalak ve benzeri durumdaki kendisine kayıtlı kişilere evde veya gezici/
yerinde sağlık hizmetlerinin yürütülmesi sırasında kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak teşhis,
tedavi, rehabilitasyon ve danışmanlık hizmetlerini vermek.
ğ) Aile sağlığı merkezi şartlarında teşhis veya tedavisi
yapılamayan hastaları sevk etmek, sevk edilen hastaların
geri bildirimi yapılan muayene, tetkik, teşhis, tedavi ve yatış
bilgilerini değerlendirmek, ikinci ve üçüncü basamak tedavi
ve rehabilitasyon hizmetleri ile evde sağlık hizmetlerinin
koordinasyonunu sağlamak.
h) Tetkik hizmetlerinin verilmesini sağlamak ya da bu
hizmetleri vermek.
ı) Verdiği hizmetlerle ilgili olarak sağlık kayıtlarını
tutmak ve gerekli bildirimleri yapmak.
i) Kendisine kayıtlı kişileri yılda en az bir defa değerlendirerek sağlık kayıtlarını güncellemek.
j) Gerektiğinde hastayı gözlem altına alarak tetkik ve tedavisini yapmak.
k) Entegre sağlık hizmetinin sunulduğu merkezlerde gerektiğinde hastayı gözlem amaçlı yatırarak tetkik ve tedavisini yapmak.
l) İlgili mevzuatta birinci basamak sağlık kuruluşları ve
resmî tabiplerce kişiye yönelik düzenlenmesi öngörülen her
türlü sağlık raporu, sevk evrakı, reçete ve sair belgeleri düzenlemek.
m) Kurumca belirlenen konularda hizmet içi eğitimlere
katılmak.
n) Kurumca ve ilgili mevzuat ile verilen diğer görevleri
yapmak.
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Aile hekimliği modelinin temel birimi, bir hekim ve bir
aile sağlığı elemanından (hemşire, ebe, sağlık memuru ya
da acil tıp teknisyeni) oluşan ekiptir. (Aile sağlığı elemanına 2019 yılında yayınlanan bir Bakanlık genelgesiyle “aile
sağlığı çalışanı” denilmeye başlandı. Ancak, ilgili mevzuatta
halen “aile sağlığı elemanı” terimi kullanılmaktadır). Aile
hekimi valilikle imzaladığı bir sözleşmeye göre çalışır. Bir ya
da birden fazla aile hekimi ile aile sağlığı elemanlarınca aile
hekimliği hizmetinin verildiği sağlık kuruluşuna “aile sağlığı merkezi” (ASM) denilir. Aile sağlığı merkezinde birden
çok aile hekimi hizmet veriyor ise, aile hekimleri kendi aralarında bir yönetim planı oluşturarak yönetici belirler ve yönetici ismini Müdürlüğe bildirirler. Yönetici seçimi zorunlu
haller dışında yılda bir kez yapılır. Yönetim tarafından
alınan kararlar karar defterine işlenir. Yönetici, aile sağlığı
merkezinin işletilmesinden birinci derecede sorumlu olduğu
gibi bu merkezin il ve ilçe sağlık müdürlüğü (ve toplum sağlığı merkezi) ile koordinasyonunu sağlamakla da görevlidir.
Yöneticinin diğer aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları
üzerinde herhangi bir idari görev ve sorumluluğu bulunmaz.
Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği’nin 23. maddesinde Aile Sağlığı Merkezinin koşulları belirtilmiştir:
(1) Aile sağlığı merkezlerinde aşağıda belirtilen asgari
fiziki şartlar aranır.
a) Binanın kolay ulaşılabilir, güvenli, uygun havalandırma, ısıtma ve aydınlatma imkânlarına sahip, toplam alanının
tek aile hekimi için 60 metrekare olması gerekir. Birden fazla
hekimin birlikte çalışması durumunda her aile hekimi için 20
metrekare ilave edilir. Bir aile sağlığı merkezinde 2-6 aile hekimliği birimi olmasına azami dikkat gösterilir.
b) Bekleme ve danışma bölümü bulunur. Bir hekim için
bekleme alanında en az 5, daha sonraki her hekim için ilaveten en az 3’er adet olmak üzere yeterli sayıda bekleme koltuğu bulundurulur. Bekleme koltuğunun kolay temizlenebilir ve
ergonomik yapıda olması; ahşap, PVC veya metal malzemelerden yapılmışsa oturulan ve yaslanılan alanların bir döşeme
malzemesi ile kaplanmış olması gerekir. Bekleme alanında
Kurumca gönderilen güncel afiş ve broşürler düzenlenmiş
panoda asılı olarak bulundurulur, panoda asılamayacak olan-

lar çerçeveli olarak bulundurulur. Hasta ve hasta yakınlarının
dilek ve önerilerini kolaylıkla ulaştırılabilmesini sağlayacak
dilek ve öneri kutuları (Ek ibare: RG-11/3/2015-29292) ile
hijyeni sağlamaya yönelik el antiseptiği bulundurulur.
c) Muayene odasının, her aile hekimi için en az 10 metrekare olması gerekir. Muayene odasında lavabo bulunur.
ç) Tıbbi müdahale odası, hastaya tıbbi girişimlerin
yapılabileceği büyüklükte, lavabosu bulunan bir odadır.
Bu odada aşı, enjeksiyon, küçük cerrahi müdahalelerin
yapılmasına uygun muayene ve müdahale masası, muayene
ve acil müdahale malzemeleri, jinekolojik muayene masası
ile dezenfeksiyon ve sterilizasyon cihazlarının bulunması
gereklidir.
d) Laboratuvar hizmetlerinin aile hekimince merkezde
verilmesi planlanıyorsa bu hizmetler için uygun bir oda bulunur.
e) Aile sağlığı merkezi içerisinde kullanıma hazır, bütün
aile hekimliği birimlerince de kullanılabilecek mahremiyet
kurallarının uygulandığı, bebek bakım ve emzirme alanı veya
odası bulunur.
f) Hastaların kullanabileceği tercihen kadın-erkek için
ayrı olmak üzere birbirinden ayrılmış, müstakil tuvalet ve
lavaboların olması gerekir. Her lavaboda sıvı sabun, kâğıt
havlu ve poşetli çöp sepeti, her tuvalette tuvalet kâğıdı ve poşetli çöp sepeti bulundurulur. Tuvaletlerde acil çağrı butonu
bulundurulur.
g) Tercihen binanın giriş katında kurulurlar. Engelli ve
yaşlı vatandaşların giriş ve çıkışlarını mümkün kılan, kolaylaştırıcı tedbirler alınır.
ğ) Tıbbi hizmet alanları ile bekleme alanlarında iç ortam
sıcaklığı 18-27 0C arasında tutulur, muayene odasının iç ortam sıcaklığı için alt sınırın 20 0C olması gerekir. Isıtma soba
hariç diğer araçlarla sağlanır.
h) Aile sağlığı merkezinin iç alanlarının boya ve bakımı
tam olmalıdır. Dış cephe boyası ve tamiratı ile ilgili gerekli
talepler belirlenerek ilgili yerlere gönderilmelidir.
ı) Aile sağlığı merkezinin sağlık hizmeti sunulan
alanlarına ait zemin kaplamasının kolay temizlenebilir
nitelikte olması gerekir.
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(2) Kullanım ömrünü tamamlamış veya ihtiyaç fazlası
olan malzemeler aile sağlığı merkezi içinde bulundurulamaz.
(3) Bakanlığa tahsisli bulunan ve Kurum tarafından aile
hekimlerine kiralanmış müstakil bina olarak kullanılan aile
sağlığı merkezlerinin ilk çevre düzenlemesi müdürlük tarafından yapılır. Daha sonraki bakımları aile hekimleri tarafından devam ettirilir.
(4) Muayene odası dışında birinci fıkrada sayılan diğer
odalar aile hekimlerince müşterek kullanılabilir.
Her aile hekimine en çok 4.000 kişi kayıt olabilir. Kişiler, kendi aile hekimlerini seçmekte özgürdür. Örneğin, İstanbul’un Anadolu yakasında oturan bir kişi, Avrupa yakasındaki bir aile hekimini seçebilir. Ayrıca, aile bireylerinin topluca
aynı aile hekimine kayıtlı olmaları da gerekmez. Ailenin her
bireyi farklı aile hekimlerine kayıtlı olabilir. Öte yandan, ülkemizde aile hekimliği sisteminin ilk kez uygulanmaya başlandığı yerlerde il sağlık müdürlükleri hangi ailelerin hangi
aile hekimlerine bağlı olacaklarını belirlemişti. Kurala göre,
eğer kişiler bağlı oldukları aile hekiminin hizmetlerinden
memnun kalmazlar ya da kendileri için daha uygun bir adreste hizmet veren başka bir aile hekiminden hizmet almayı
tercih ederlerse değiştirebilirler. Ancak, bir aile hekiminin
listesinden ayrılabilmek için en az 3 ay süreyle o hekimin
listesinde kayıtlı olmak gerekir. Bu süre memnuniyetsizliğin
ortaya çıkması gereken süre olarak kabul edilmektedir. 3 ay
dan önce aile hekimini değiştirme gereksinimi doğarsa İlçe
Sağlık müdürlüğü (ya da TSM) aile hekimliği birimi bu işlemi gerçekleştirebilir. Aile hekimi değiştirme talebi “e-nabız” üzerinden kişinin kendi isteği ile gerçekleşebilmektedir.
E-nabız 4000’den fazla kişinin bir aile hekimine bağlanmasına onay vermemektedir.
Aile hekimlerine bağlanacak kişi sayıları dikkate alınarak her yerleşim yerinde kaç aile hekimine gereksinim olduğu hesap edilir ve her yerleşim yeri için aile hekimi kotaları
belirlenir. O nedenle, her isteyen hekim aile hekimi olamaz.
Bunun için İl Sağlık Müdürlüğü başvuran hekimler arasında
bir sıralama yapar; aile hekimliği kotalarının boşalması durumunda Müdürlük sıralama ve tercihi dikkate alarak yerleştirmeler yapar ve bu hekimlerle sözleşme imzalanır.

Pratisyen ya da uzman olduğuna bakılmaksızın her hekim aile hekimi olabilir, ancak, uygulamada bu hekimlerin
çoğunluğunu genel pratisyenler oluşturmaktadır. Aile hekimi
olarak çalışmak isteyen hekimler kısa bir eğitimden geçirilerek sistemin uygulanışı hakkında bilgilendirilir. Öte yandan,
Sağlık Bakanlığının temel politikası bu görevlere “aile hekimliği uzmanı” olan hekimleri atamaktır. Bu amaçla, aile
hekimliği uzmanlarına diğer aile hekimlerinden daha fazla
ücret ödenerek özendirilmeye çalışılmaktadır.
Aile hekimleri asıl olarak, birinci basamak hizmetlerden sorumludur. Birinci basamak denildiğinde akla “sevk
sistemi” gelir. Yani, kuramsal olarak herkes hastalandığında
birinci basamak sağlık kuruluşuna başvuracak, burada çare
bulunamazsa, ikinci basamak sağlık kuruluşuna (hastaneye)
sevk edilecektir. Ancak, ülkemizdeki uygulama içinde sevk
zinciri gerektiği gibi çalışamamaktadır, çünkü Türkiye’de
herkes istediği hekime ya da sağlık kuruluşuna başvurmakta
özgürdür. Bunun anlamı şudur: İsteyen kişi isterse bir hastaneye (ikinci basamak), üniversite ya da özel dal hastanesine
(üçüncü basamak), özel sağlık kuruluşuna ya da herhangi bir
uzman hekime başvurabilir. Hangi dal uzmanına başvuracağına da kendisi karar verir. Böyle olunca, kişiler şikâyetlerine
göre ve kendi bilgilerine uygun olarak hangi uzman hekime başvurması gerektiğine kendisi karar verir ve o hekime
başvurabilir. Bu nedenle, ülkemizde genel bir ifade ile sevk
sisteminin uygulandığından ve hasta triajının (yönlendirmesinin) tam olarak yapıldığından söz edilemez. Aile hekimliğinin uygulandığı İngiltere, Hollanda, Almanya gibi ülkelerle
aramızdaki en önemli fark budur.
Ancak, Sağlık Bakanlığı kişilerin öncelikle aile hekimlerine başvurmaları için çaba göstermektedir. Bu çabalar sonucunda, ülkemiz genelinde sağlık kuruluşlarına başvuran toplam kişiler arasında aile hekimlerine başvuranların yüzdesi
giderek artmaktadır.
Sevk sistemini engelleyen bir uygulama da hastane hekimlerinin ödemelerinin “performans” esasına göre yapılmasıdır. Bu sisteme göre, hastanede çalışan hekim, hastaneye
sağladığı para girdisine göre (performans kriteri) ücret alır.
Böyle olunca, hekimler daha fazla hasta bakma, daha çok
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tetkik ve cerrahi müdahale yapma eğilimi gösterirler. Sonuç
olarak, hastaneler hastaları cezbeden yerler olmuşlardır ve
hastanelerde hasta kalabalıkları vardır. Oysa halk sağlığının
başlıca ilkelerinden birisi, birinci basamak kuruluşlarının kalabalık, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarının (hastanelerin) tenha olmasıdır.
Aile hekimlerinin ödemeleri “kapitasyon” modeline uygun olarak, yani, listelerindeki kişi sayısı esas alınarak yapılır. Bu ödemede, listedeki kişinin aile hekimine kaç defa
başvurduğuna bakılmaz.
Aile hekimi ile birlikte görev yapan “aile sağlığı elemanı” bir hemşire, ebe, sağlık memuru (toplum sağlığı) (günümüzde eğitimleri kaldırılıp hemşirelik eğitimi ile birleştirildi)
ya da acil tıp teknisyeni (ATT) olabilir. Görevleri şunlardır:
Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği (Aile sağlığı elemanının görev, yetki ve sorumlulukları Madde 5):
(1) Aile sağlığı elemanı, aile hekimi ile birlikte ekip anlayışı içinde kişiye yönelik koruyucu, tedavi ve rehabilite edici
sağlık hizmetlerini sunmak ve görevinin gerektirdiği hizmetler ile ilgili sağlık kayıt ve istatistiklerini tutmakla yükümlüdür. 4 üncü maddede sayılan görevlerin yerine getirilmesinde
aile hekimi ile birlikte çalışır.
(2) Aile sağlığı elemanının Kurumca belirlenen usul ve
esaslar çerçevesinde görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda
belirtilmiştir.
a) Kişilerin hayati bulgularını ölçmek ve kaydetmek.
b) Aile hekiminin gözetiminde, talimatı verilen ilaçları
uygulamak.
c) Yara bakım hizmetlerini yürütmek.
ç) Tıbbi alet, malzeme ve cihazların hizmete hazır
bulundurulmasını sağlamak.
d) Poliklinik hizmetlerine yardımcı olmak, tıbbi sekreter
bulunmadığı hallerde sevk edilen hastaların sevk edildiği kurumla koordinasyonunu sağlamak.
e) Gereken tetkikler için numune almak, eğitimini aldığı

basit laboratuvar tetkiklerini yapmak veya aldığı numunelerin ilgili laboratuvar tarafından teslim alınmasını sağlamak.
f) Gezici ve yerinde sağlık hizmetleri, sağlığı geliştirici
ve koruyucu hizmetler ile ana çocuk sağlığı ve üreme sağlığı
hizmetlerini vermek, evde sağlık hizmetlerinin verilmesinde
aile hekimine yardımcı olmak.
g) Kurumca belirlenen hizmet içi eğitimlere katılmak.
ğ) Sağlık hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili olarak
görev, yetki ve sorumlulukları kapsamında aile hekiminin
verdiği diğer görevleri yerine getirmek.
h) Kurumca ve ilgili mevzuat ile verilen diğer görevleri
yapmak.
Aile hekimlerinin kullanmak zorunda oldukları teknik,
tıbbi cihaz, bilgisayar donanımları ile gezici sağlık hizmetlerinin sunumu için gerekli olan motorlu araçlar, esas olarak
aile hekimleri tarafından temin edilir.
Nusret Fişek diyor ki,
(Halk Sağlığına Giriş, s. 115-116)
“ ....Entegre örgütlenme modelinin en basiti çağdaş aile hekimliğidir. Çağdaş aile hekimi, ailedeki çocukların periyodik
muayenelerini ve aşılarını yapar; annelere çocuk bakımını
öğretir; yaşlıların – varsa gebelerin – periyodik muayenelerini yapar ve gereken önerilerde bulunur. Aile bireylerine
sağlık, ev hijyeni ve kişisel hijyen konularında eğitim yapar.
Evde hastalanan varsa onları tedavi eder veya gerekiyorsa bir
uzmana veya hastaneye gönderir. Bu biçim çağdaş örgütlenmenin az gelişmiş ülkeler için daha gerçekçi bir modeli
sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesinde öngörülen sağlık ocaklarındaki ekip hizmetidir. “

284

HALK SAĞLIĞI Kuramlar ve Uygulamalar

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Aile Sağlığı Merkezlerinde Bulundurulması gerekli Asgari Donanım Listesi
(16 Mayıs 2017 tarihli düzenleme)
Tıbbi Cihaz ve Malzeme
Stetoskop
Tansiyon aleti (çocuk ve erişkin olmak üzere en az iki boy)
Otoskop
Oftalmoskop
Termometre
Işık kaynağı
Dil basacağı
Paravan, perde ve benzerleri.
Muayene masası
Refleks çekici
Mezura
Fetal el doppleri
Aşı nakil kabı
Snellen eşeli
Diapozon seti
Tartı aleti (bebek, erişkin boy)
Boy ölçer {bebek, erişkin boy)
Pansuman seti
Enjektör, gazlı bez gibi gerekli sarf malzemeleri
Keskin atık kabı
Acil seti ;
Laringoskop seti ve yedek pilleri ( çocuk ve erişkin için )
Ambu ve maske ( çocuk ve erişkin boy)
Oksijen hortumu ve maskeleri
Entübasyon tüpü ( çocuk ve erişkin için )
Yardımcı hava yolu araçları ( Laringeal maske,airway ya da kombi tüp)
Enjektörler (2,5,10 cc ebatlarında her bir ebettan asgari beş adet )
Kişisel koruyucu ekipman ( eldiven, maske ve benzerleri.)
Defibrilatör
Manometreli oksijen tüpü ( taşınabilir)
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Bulunacağı
Yer
Ofis
Ofis
Ofis
Ofis
Ofis
Ofis
Ofis
Ofis
Ofis
Ofis
Ofis
Ofis
Ofis
Ofis
ASM
ASM
ASM
ASM
ASM
ASM
ASM
ASM
ASM
ASM
ASM
ASM
ASM
ASM
ASM
ASM

HALK SAĞLIĞI Kuramlar ve Uygulamalar

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

Seyyar lamba
Buzdolabı ( sadece aşılar ve antiserumlar için
Isı verisi gönderilebilen 2 adet termometre ( aşı dolabının ve ASM’nin tıbbi hizmet alanları ile bekleme alanlarında iç ortam sıcaklık takipleri için)
Aşılar ve ilaçlar için karekod okuyucu
İlaçların miat ve stoklarının listesi ( elektronik ortamda takip edilir)
Jinekolojik muayene masası, spekulüm, muayene ve RIA seti
İlaç ve malzeme dolabı
Sterilizatör
EKG cihazı
Tromel
Glikometre
Tekerlekli sandalye
Nebülizatör
Santrifüj cihazı
Jeneratör veya kesintisiz güç kaynağı
Küçük cerrehi set; asgari 1 portegü,1 makas,1 penset,1 bisturi sapı ( dört hekime kadar iki set dört
hekimden sonra her dört hekim için ilave bir set)
Genişletilmiş bağışıklama programı kapsamında uygulanan aşılar ve antiserumlar
Kurum tarafından belirlenen bulundurulması zorunlu tutulan temel acil ilaçlar ve antiserumlar
Aspiratör (tıbbi)
Spirometre veya Peakflowmeter
Üç ve üzeri aile hekimliği bulunan aile sağlığı merkezlerinde, aile hekimlerince aile sağlığı merkezi
girişinin, bekleme alanlarının ve oda girişlerinin görüntülendiği güvenlik kamera sistemi kurulur.
Birden fazla aile hekimin bir arada çalığtığı aile sağlğı merkezlerinde, yukarıdaki tıbbi cihaz ve malzemelerden (1)’den (14. bendine kadar (14 bendi dahil) olanlar her aile hekimi için ayrı ayrı bulundurulur
Aile Hekimleri, Aile Sağlığı Merkezinde Yangına karşı alınması gereken tedbirleri alır, tıbbi atıklar
ve çöpler için 22/7/2005 tarihli ve 25883 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak gerekli tedbirleri alır.
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Toplum Sağlığı Merkezi (TSM)
Sağlık ocaklarında koruyucu ve birinci basamak tedavi
edici hizmetler yanı sıra, adli tıp, salgınların kontrolü, aile
planlaması, çevre sağlığı, okul sağlığı, gıda kontrolü, halk
eğitimi, iş sağlığı, taramalar, bölgesel projelerin planlaması,
toplumsal projelerin uygulaması gibi her türlü sağlık hizmeti entegre biçimde verilirdi. Aile hekimliği modeline geçildiğinde, bir hekim ve aile sağlığı elemanından oluşan iki
kişilik ekip bireysel koruyucu hizmetlerle poliklinik hizmetlerinden sorumlu tutuldu. Bunun dışında kalan bütün işlerin
yürütüleceği yer olarak “toplum sağlığı merkezi” (TSM) adı
altında bir yapı oluşturuldu.
25 Mayıs 2018 tarihli “Toplum Sağlığı Merkezi ve Bağlı
Birimler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”te toplum sağlığı merkezi şöyle tanımlanmaktadır:
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 kuruluş.”
Başlangıçta her yüz bin kişi için bir TSM kurulması planlanmıştı; daha sonra her ilçede bir TSM kurulmasına karar
verildi. 25 Mayıs 2018 tarihinde yapılan değişikliğe göre
TSM kurulması için koşullar şöyledir (Md. 5):
“MADDE 5 – (1) Nüfusu 15.000’e kadar olan ilçelerde
ve 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi
Kanununa tabi olmayan il merkezlerinde bir toplum sağlığı
merkezi kurulur. Nüfusu 15.000 ila 30.000 arasında olan
ilçelerde, sağlık hizmet sunumunun planlanması, coğrafi
koşullar, dönemsel nüfus artışları gibi hususlar esas alınarak
ilçe sağlık müdürlüğü kurulmamış ise toplum sağlığı merkezi
kurularak hizmetler yürütülür.
(2) Nüfusu 30.000 ve üzerinde olan ilçeler ile ilçe devlet
hastanesi bulunan yerlerde toplum sağlığı merkezi kurulmaz.

(3) Toplum sağlığı merkezinin kurulmadığı ilçelerde bu
Yönetmelik ile öngörülen hizmetler ilçe sağlık müdürlüğü,
ilçe sağlık müdürlüğünün de kurulmadığı yerlerde ise ilçe
devlet hastanesi tarafından yürütülür.
(4) Toplum sağlığı merkezleri ile bunların ek ve bağlı birimlerinin tipleri ile fiziki ve teknik donanımları Bakanlıkça
tespit edilen standartlar doğrultusunda belirlenir.
(5) Hizmete ulaşımı ve hizmet sunumunu kolaylaştırmak
üzere, ihtiyaç doğrultusunda, farklı bir binada TSM bağlı
birimi ve/veya ek birimi açılabilir. Toplum sağlığı merkezleri ile ek ve bağlı birimlerinin açılması, kapatılması ve yer
değişikliği ilgili Müdürlüğün teklifi ve Bakanlığın onayı ile
gerçekleştirilir.
(6) Toplum sağlığı merkezinin bulunduğu yerlerde, ilçe
sağlık müdürlüğüne ait hizmetler TSM tarafından yerine getirilir.”
Toplum sağlığı merkezi bünyesinde “Kanser erken teşhis, tarama ve eğitim merkezi” (KETEM), ana çocuk sağlığı
ve üreme sağlığı, verem savaş dispanseri, TSM iş sağlığı ve
güvenliği, diyabet ve obezite, hemoglobinopati tanısı, deri ve
zührevi hastalıklar, sıtma ile mücadele, sağlık evi gibi bağlı
birimler açılabilir.
2017 yılında çıkartılan bir KHK ile her ilçede “ilçe sağlık müdürlüğü” kurulduktan sonra nüfusu 15.000’den az olan
ilçelerde toplum sağlığı merkezleri kapatılarak görevleri ilçe
sağlık müdürlüklerine devredildi.
Dolayısıyla, bu görevlerin neler olduğunu bilmek uygun
olacaktır.

1. Kayıt ve istatistik: Sağlık hizmeti sunucularından
veri toplamak, istatistiklerini elektronik veya basılı ortamda
tutmak, aile hekimini değiştirmek isteyenlerin başvurularını
kabul etmek ve mevzuata uygun olanların talebini karşılamak
bölgede yaşayıp bir aile hekimine kayıtlı olmayanları en uygun aile hekimine kayıt ettirmek.
2. Plan ve program yapma: Toplumun sağlığını korumak ve geliştirmek amacıyla program yapmak, yürütmek, bu

287

HALK SAĞLIĞI Kuramlar ve Uygulamalar

konuda aile hekimleri ile işbirliği yapmak, ocak ve temmuz
aylarında çalışma raporu hazırlamak, aile hekimlerine laboratuvar, görüntüleme ve eğitim konularında destek vermek,
sağlık kuruluşların yerlerini belirlemek, sağlık kuruluşlarına
ihtiyaçları olan malzemeyi ulaştırmak, bölgede verilen bebek
ve çocuk sağlığı, gebe ve lohusa izlemleri, aşı, üreme sağlığı vb. işler için hem aile hekimleri arasında hem de diğer
kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak, hastanelerden
bildirilen aksaklıkları tespit ederek giderilmesine çalışmak,
tarama, kampanya, aşılama hizmetlerini yürütmek.

6. Tüberküloz kontrolü: Şüpheli ve kesin tanı
konulmuş vakaların kayıtlarını tutmak, tedavi ve izlemlerini
programlamak, vakaları kayıtlı olduğu aile hekimine
bildirmek, hastaların ilaçlarını aile hekimine veya doğrudan
gözetimli tedavi uygulama gözetmenine ulaştırmak, hastasını
izlemesini sağlamak, hastaların ve temaslıların tanı ve
izlenmesi amacı ile balgam incelemesi, röntgen ve diğer tanı
hizmetlerini yürütmek tedaviye uyum göstermeyen hastaları
sanatoryumlara sevk etmek, belli aralıklar ile eğitim programları düzenlemek.

3. Diğer kurumlarla işbirliği: Kamu, özel kuruluşlar ve
sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapmak, halk sağlığı alanı başta olmak üzere sağlık personeli yetiştiren üniversitelerde öğrenim görenler ile Kurum personelinin teorik ve uygulamalı eğitimlerine katkı sağlamak, sağlıkla ilgili araştırmaları
ve projeleri desteklemek. ve katkıda bulunmak, bölgesinde
çalışan personelin eğitimlerini bölge içi veya dışı kurumlar
ile işbirliği ile sağlamak.

7. Zoonotik ve vektörel hastalıkların kontrolü: Zoonotik ve vektörlerle bulaşan hastalıklarla ilgili verileri toplamak, plan ve program yapmak, bu kapsamda ilaçlı tedavi,
vektör mücadelesi gibi çalışmaları planlamak, uygulamak ya
da uygulanması için önlemler almak, hastaların tedavi sürecini aile hekimleri ile koordineli olarak takip etmek, sıtma
sürveyans çalışmalarını planlamak, koordine etmek ve raporlamak, belli aralıklar ile eğitim programı düzenlemek

4. İzleme ve değerlendirme çalışmaları: Bölgesindeki
koruyucu hizmetlerinin uygunluğunu izlemek ve
değerlendirmek, sağlık hizmeti sunan merkezleri ziyaret
etmek her türlü kayıtlarına erişmek, aile hekimliği birimlerini
izlemek ve değerlendirmek, aile hekimliği birimlerinin gezici
sağlık hizmeti planlarını izlemek ve değerlendirmek.

8. Erken uyarı ve cevap sistemi çalışmaları: Halkın
sağlığını akut biçimde tehdit eden faktörleri tespit ederek
risklerini değerlendirmek ve uygun kontrol önlemlerinin uygulanmasını sağlamak.

5. Bulaşıcı hastalıklar, bağışıklama ve salgın kontrolü:
Bulaşıcı hastalık kayıtlarını tutmak, değerlendirmek, bağışıklama verilerini toplamak, bulaşıcı hastalıkları önleyici bütün
önlemleri almak, sürveyans ve filyasyon çalışmalarını yürütmek, aşı ve antiserum ile ilgili lojistik malzeme ihtiyacını
belirlemek, Müdürlük tarafından sağlanan aşı, ilaç, antiserum ve diğer malzemeleri saklamak, dağıtmak, soğuk zincir
sisteminin düzgün olarak işlemesini sağlamak, aile hekimlerince uygulanan bağışıklama hizmetlerini izlemek, aile hekimlerinin ve aile sağlığı elemanlarının bulaşıcı hastalıklar,
salgın kontrolü, sürveyans ve bağışıklama, tüberkülin testi
konusundaki teorik ve uygulamalı eğitimlerini sağlamak, aşı
kampanyalarını yapmak, salgına neden olabilecek faktörleri
tespit etmek ve izlemek, halk eğitimi çalışmalarını planlamak
ve yürütmek, hastalıkların bildirimlerini sağlamak, saha araştırmalarına katılmak ve desteklemek.

9. Bulaşıcı olmayan hastalıkların kontrolü: Kanser,
ruh sağlığı, kronik hastalıklar ve risk faktörleri konularında
önleme, koruma, erken tanı ve kontrolüne yönelik olarak
proje ve programlar planlamak ve uygulamak, risk faktörlerine yönelik eğitim ve rehberlik hizmetleri vermek, bölgedeki
sağlık kuruluşlarının işbirliği ile kronik hastalıklar ve bunlarla ilişkili risk faktörleri (tütün kullanımı, obezite, beslenme
yetersizliği, fiziksel inaktivite, alkol kullanımı gibi) ile ilgili
bilimsel çalışmaları izlemek, epidemiyolojik çalışma yapmak
veya yapılmasını sağlamak.
10. Kadın ve üreme sağlığı hizmetleri: Topluma yönelik eğitim programlarını planlamak ve uygulamak, aile hekimliği birimleri tarafından verilen üreme sağlığı hizmetlerinin uygun biçimde verilmesini sağlamak, aile hekimleri ve/
veya aile sağlığı elemanlarına üreme sağlığı, rahim içi araç
uygulaması ve ilgili diğer kuramsal ve beceri kazandırma
eğitimlerinin verilmesini sağlamak, bölgedeki sağlık kuruluşlarının (aile hekimliği birimleri, kamu hastaneleri, üniver-
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site hastaneleri, özel sağlık kuruluşları gibi) üreme sağlığı
hizmetleri ile ilgili verilerini ve bilimsel çalışmalarını izlemek ve değerlendirmek, evlilik öncesi danışmanlık hizmeti
vermek, sağlık personelini iş başında izlemek ve değerlendirmek.

11. Çocuk ve ergen sağlığı hizmetleri: Çocuk ve ergen
sağlığı hizmetleri kapsamında Bakanlığın planladığı bütün
programları yürütmek ve/veya yürütülmesini sağlamak.
12. Kanser erken teşhis, tarama ve eğitim hizmetleri:
Kanser kontrolü kapsamında Kurumun planladığı programları aile sağlığı merkezleri ile birlikte yürütmek ve/veya yürütülmesini sağlamak.
13. Ruh sağlığı programlarına dair hizmetler: Bakanlık tarafından hazırlanan ruh sağlığı programlarını yürütmek ve/veya yürütülmesini sağlamak.
14. Ulusal programlar ile ilgili hizmetler: Bakanlık
veya müdürlük tarafından gerekli görüldüğü hallerde; uygulanan aşı kampanyalarını kendi bölgesinde yapmak ve/veya
yapılmasını sağlamak, tütün ve diğer bağımlılık yapıcı maddelerle ilgili denetim faaliyetlerinin yapılmasını ve takibini
sağlamak, Bakanlık tarafından kararlaştırılan ulusal veya bölgesel programları yürütmek ve/veya yürütülmesini sağlamak.
15. Adli tıbbi hizmetler ve ölüm kayıt hizmetleri:
Adli Tıp Kurumunun doğrudan hizmet vermediği yerlerde,
adli tıbbi hizmetlerin diğer sağlık kurum ve kuruluşları ile
işbirliği içinde yürütülmesini sağlamak, ölüm kayıtlarına dair
iş ve işlemleri, yürütmek.
16. Acil sağlık hizmetleri: Görev tanımı içerisinde yer
alan hizmetleri almak üzere başvuranlardan ihtiyacı olanlara,
ellerinde var olan ekipmanlar ölçüsünde acil sağlık hizmeti
sunmak ve bu hastaları acil sağlık komuta kontrol merkezine
bildirmek, entegre sağlık hizmeti sunulan yerler kapsamına
alınan ilçelerde, acil sağlık hizmetlerini planlayarak uygulamak ve uygulatmak, acil sağlık hizmetleri istasyonlarına ilgili mevzuatı doğrultusunda gerekli lojistik desteği vermek.
17. Kaza ve yaralanmalardan korunma hizmetleri:
ilk yardım bilinci oluşturmak üzere bölgesindeki halka yönelik olarak eğitim çalışmaları planlamak ve uygulamak.

18. Görüntüleme ve laboratuvar hizmetleri:
ASM’lerde yapılamayan görüntüleme ve laboratuvar hizmetlerini müdürlüğün planlamaları doğrultusunda yapmak veya
Müdürlük tarafından uygun görülen bir sağlık kuruluşunun
laboratuvarlarında yapılmasını sağlamak, ihtiyaç duyulan
yerde toplum sağlığı merkezleri bünyesinde halk sağlığına
yönelik laboratuvar hizmetleri vermek
19. Çevre sağlığı hizmetleri: Her türlü çevre şartlarını
izlemek ve değerlendirmek, önlem alınması gereken durumlarda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, içme ve
kullanma sularının kontrolünü yapmak, bölgedeki su kaynaklarının envanterini çıkarmak, bakiye klor ölçümleri yapmak,
sulardan örnek alıp analizlerini sağlamak, sağlığa uygun olmayan suların kullanımını önlemek, yüzme amaçlı kullanılan
deniz ve göl suyundan örnekler almak; analiz sonuçlarını değerlendirmek; tespit edilen uygunsuzlukları gidermek, yüzme havuzlarını denetlemek, ambalajlı suların piyasa denetimini yapmak; gayri sıhhi müesseselerin, sıhhi müesseselerin,
umuma açık işyerlerinin ruhsatlandırma ve denetimine ilişkin işlemleri yerine getirmek, hava kirliliği, gürültü, atıklar,
elektromanyetik kirlilik ve diğer çevre sorunları konusunda
ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, biyosidal ürünlerin üretim, satış ve kullanım yerlerinin denetim hizmetlerini
yapmak, mezarlıkların yer seçimi ile ilgili işlemleri yapmak.
20. Çalışan sağlığı ve güvenliğine dair hizmetler:
Bölgesindeki iş sağlığı hizmetlerinin yürütülmesinde ilgili
kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde çalışmalar yapmak,
iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak, meslek hastalığı,
işle ilişkili hastalık ve iş kazaları açısından bölgesini izlemek,
iş yerlerinde gerekli önlemleri almak, iş yeri sağlığı ve
güvenliği birimleri ile ortak sağlık güvenlik birimlerinde
birinci basamak sağlık hizmetleri kapsamında laboratuvar,
röntgen, solunum fonksiyon testi, işitme testleri gibi hizmet
verilmesi durumunda bu birimleri kayıt altına almak.
21. Olağan dışı durumlar ve afet sağlığı hizmetleri:
Olağan dışı durumlar ve afetlerde, afete hazırlık, afete müdahale ve afet sonrası yapılacak iş ve işlemleri, il sağlık afet
ve acil durum planı (İLSAP) doğrultusunda gerçekleştirmek.
22. Toplu yaşam alanları ve okul sağlığı hizmetleri:
Toplu yaşam alanları, okullar ve konaklama yerlerini sağlık
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ve genel hijyen kuralları yönünden denetlemek, öğrencilerin
okula kayıtları sırasında, kayıtlı oldukları aile hekimi tarafından periyodik muayenelerinin yapılmasını sağlamak, aşılama
durumlarını değerlendirmek, okul çağı çocuklarının aşılarını
yapmak veya yapılmasını sağlamak, okullarda tütün, alkol,
madde bağımlılığı ve şiddete karşı eğitim yolu ile mücadele
edilmesine dair çalışmaları yapmak, sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite gibi konularda eğitimler uygulamak.

23. Mevsimlik nüfus hareketlerine ilişkin görevleri:
Mevsimlik tarım işçilerine yönelik birinci basamak sağlık
hizmetlerini planlamak, sunmak veya sunulmasını sağlamak,
kayıtları ilgili aile hekimliği birimi ile paylaşmak, mevsimlik
tarım işçilerine yönelik farkındalık eğitimleri düzenlemek.
24. Ağız ve diş sağlığı hizmetleri: Koruyucu ağız ve
diş sağlığı hizmetlerini sunmak veya sunulmasına yönelik
çalışmalar yapmak, hizmete ulaşımda zorluk çekilen yerlerde
Müdürlüğün planlamaları doğrultusunda diş çekimi, diş çürüğünün erken dönemde tedavi edilmesi ya da dolgu gibi ağız
ve diş sağlığı hizmetlerini sunmak.
25. Sağlığın geliştirilmesi ve teşviki çalışmaları: Toplumun sağlık konusunda bilgi düzeyinin arttırılması, sağlığın
korunması ve geliştirilmesi ve bireylerin sağlıklı davranış
alışkanlıkları kazanması için faaliyetler planlamak, bölgedeki sağlık kuruluşları ile işbirliği yapmak, tütün, alkol, madde
bağımlılığı, obezite gibi risk faktörlerine yönelik olarak toplum eğitimi yürütmek.
26. Sosyal hizmet çalışmaları: Toplum kalkınması çalışmalarında ve yardım hizmetlerinde ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.
27. Hizmet içi eğitimler: Diğer kuruluşlardan destek
alarak hizmet içi eğitimler düzenlemek, TSM personeli başta
olmak üzere bölgesinde bulunan sağlık personelinin hizmet
içi eğitimleri için bilimsel toplantılar düzenlemek.
28. Diğer görevler: Sağlık turizmi, turizm hekimliği,
göçerlerin bakımı, sağlık taramaları, entegre sağlık hizmet
sunumu gibi konularda Bakanlığın ve/veya Kurumun yayımladığı talimatlara göre hizmet vermek.

Sağlık Bakanlığının Örgütlenmesi
Sağlık Bakanlığı merkez örgütü
Ülkemizde Sağlık Bakanlığı 1920 yılında kurulmuştu.
O tarihten günümüze kadar Bakanlığın örgütlenmesi çeşitli
değişiklikler geçirdi. Başlangıç dönemlerinde koyucu hizmetlere önem verip, önemli hastalıklar için dikey örgütler
kurulmuşken, giderek Bakanlık tedavi hizmetlerine ağırlık
vermeye başlamış, dolayısıyla merkez örgütü de buna göre
şekillenmişti. Tıbbın ve teknolojinin gelişmesine bağlı olarak
Bakanlığın yapısı da değişmiş ve günümüzde çok sayıda genel müdürlüğe, daire başkanlığına, proje birimlerine, teknik
donanıma sahip bir yapıya ulaşmıştır.
Başlangıçta, sağlık Bakanlığının örgütlenmesi kanunlarla belirlenmişti (3017 sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Teşkilât ve Memurları Kanunu). Artık, bu kanun yürürlükte değildir; Bakanlık örgütlenmesi ve çalışmaları kanun
hükmünde kararnamelerle düzenlenmiştir. Sağlık Bakanlığının günümüzdeki örgütlenmesinde iki Kanun Hükmünde
Kararname (KHK) önemli olmuştur. Bunlardan ilki, 2011
yılında çıkartılan 663 Sayılı KHK, ikicisi ise 2017 yılında yayınlanan 694 Sayılı KHK’dır. İki KHK arasındaki temel fark
Bakanlığa bağlı kurumlarda ve taşra teşkilatındadır.
663 Sayılı KHK ile Bakanlık öncekilerden oldukça farklı
bir yapılanmaya geçmiştir (Şekil 4) Bu KHK’nin en belirgin
özelliği Bakanlık içindeki politika belirleyen ve hizmet sunan birimlerin birbirinden ayrılmasıdır. Söz konusu KHK’ye
göre Sağlık Bakanlığı’nın örgütlenmesinin temel ilkeleri şöyle özetlenebilir:

• Sağlık Bakanlığı bünyesinde politika belirleyen ve
hizmet sunan birimler birbirinden ayrıdır. Hizmet sunan birimler “bağlı kuruluş” statüsünde özerk bir yapı şeklinde örgütlenmiştir.
• Hizmet sunumuna yönelik yetkiler daha alt düzeydeki
(bağlı kuruluşların taşra teşkilatları) birimlerdedir.
• Temel ve koruyucu sağlık hizmetleri ile tedavi edici
sağlık hizmetlerini sunan kuruluşların yönetimi ayrıdır. Halk
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sağlığına yönelik hizmetler Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ve
taşra teşkilatı olan halk sağlığı müdürlükleri; ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetleri (hastane hizmetleri) ile ağız ve
diş sağlığı hizmetleri, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu ve
taşra teşkilatı olan kamu hastane birlikleri; acil sağlık hizmetleri ise il sağlık müdürlükleri tarafından yürütülür.
Şekil 4: T.C. Sağlık Bakanlığı Merkez Örgütü
(663 sayılı KHK’ye göre / 2012 – 2017 dönemi)

etkinlik, verimlilik ve ölçek ekonomisinin avantajlarından
yararlanılmaktadır.

• Sağlık kurumları, özel sektör işletmecilik anlayışı
doğrultusunda ve rekabeti ön plana çıkaracak şekilde yapılandırılmıştır.
Sağlık Bakanlığı merkez örgütünde “hizmet birimleri”
adı altındaki genel müdürlük ve başkanlıklar ülkedeki sağlık politikalarını belirleyen, stratejiler belirleyen, sağlık durumu ile ilgili araştırmalar yapıp bilgi derleyen,
sağlık hizmetlerinin alt yapısı ile ilgili yatırımları
yapan, acil sağlık hizmetlerini yürüten ve diğer
ülkelerle olan ilişkileri yürüten birimlerdir.
663 sayılı KHK gereğince, Bakanlığa bağlı
kuruluşlar adı altındaki dört birim oluşturulmuştu. :
1. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu: Koruyucu ve birinci basamak tedavi hizmetleri

2. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu:
İlaç ve tıbbi cihazların ruhsat ve tedarik işlemleri
3. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu:
İkinci ve üçüncü basamak hastanelerin kuruluş
ve işletilmesi.
4. Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel
Müdürlüğü: Ülkemizi yurt dışından gelebilecek
sağlık tehditlerinden koruma.

• Kamu hastane birlikleri idari ve mali yönden özerktir;
yöneticiler esnek istihdam anlayışı doğrultusunda performansa dayalı sözleşmelerle çalıştırılabilir; kaynak kullanımında

2017 yılı Ağustos ayında çıkartılan 694 sayılı
KHK ile Sağlık Bakanlığı merkez örgütünde yeniden değişiklik yapılarak, Bakanlığa bağlı dört
kurumdan ikisi, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
ve Kamu Hastaneleri Kurumları Bakanlığa bağlı
kuruluşlar olmaktan çıkartılarak Bakanlık içinde
birer genel müdürlük olarak yeniden yapılandırılmıştır. 6 Eylül 2018 tarihinde ise müsteşarlık ve
müsteşar yardımcılıkları kaldırılarak “bakan yardımcılıkları” oluşturulmuştur. Buna göre Sağlık
Bakanına bağlı 4 Bakan Yardımcısı mevcuttur. Bu kişilerin
her biri Bakanlık bünyesindeki kendilerine bağlı birimlerin
çalışmalarından sorumludur. (Şekil 5).
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Şekil 5: Sağlık Bakanlığı Merkez Örgütü
(6 Eylül 2018 sonrası)

mak sağlık hizmetleri, kişiye
ve çevreye yönelik koruyucu hizmetlerin tama yakını,
salgınların kontrolü, frengi,
trahom, kuduz gibi bulaşıcı
hastalık kontrolleri ve temel
sağlık hizmetlerine giren bütün diğer işler Temel Sağlık
Hizmetleri Genel Müdürlüğü
tarafından yürütülürdü. Birinci basamak hizmeti veren
sağlık ocakları, sağlık evleri
ile halk sağlığı laboratuarları
bu genel müdürlüğe bağlı idi.
Öte yandan, temel sağlık hizmetleri çatısı arlında olması
gereken sıtma savaşı, verem
savaşı, kanser savaşı, kronik
hastalıkların kontrolü gibi
hizmetler ise başka birimler
tarafından yürütülmekteydi.

Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun genel müdürlük haline
getirilmesiyle bazı birimlerde değişiklikler yapılmıştır. Özlük
işleri, satın alma ve döner sermaye ile ilgili birimlere gerek
kalmadığından kaldırılmış, buna karşılık “göç sağlığı daire
başkanlığı” kurulmuştur.

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletinin (Sağlık Bakanlığı) ilk örgütlenmesinde hükümet tabiplikleri, koruyucu
hizmetler, çevre sağlığı, gıda kontrolü, bulaşıcı hastalıklarla
savaş, okul sağlığı gibi hizmetler “Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü” tarafından yürütülürdü. Bu genel müdürlüğün adı 1982
yılında “Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü” olarak
değiştirildi ve görev alanı daha da genişletildi. Birinci basa-

2011 yılında yayınlanan
663 Sayılı KHK ile bu genel
müdürlük kapatılarak Bakanlığa bağlı bir kuruluş olan
“Türkiye Halk Sağlığı Kurumu” (TSHK) oluşturuldu.
2017 yılında yayınlanan 694 Sayılı KHK ile bu kurum Sağlık
Bakanlığı bünyesinde “Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü” halini aldı.
Adı geçen KHK Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün görevlerini şöyle tanımlamaktadır:

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.
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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, bunlarla ilgili
verilerin toplanmasını sağlamak, belirlenen hedefler doğrultusunda plan ve programlar hazırlamak, uygulamaya koymak, denetlenmesini sağlamak, değerlendirmek ve gerekli
önlemleri almak.

e) Birey, toplum ve çevre sağlığım 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 sulan, biyosidal ürünler gibi görev alanına giren konularda tüketici güvenliği ile
ilgili tedbirleri almak ve buna yönelik her türlü iş ve işlemi
tesis etmek.

Şekil 6: Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü (2018)

f) 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.
g) 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.
h) Görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak
hizmet standardizasyonunu
sağlamak, meslek personelinin yetişmesi için ilgili
kurumlar]a işbirliği yaparak
eğitim programları hazırlamak, eğitim ve yayın faaliyetinde bulunmak.

d) 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.

i) Bakan tarafından
verilen benzeri görevleri
yapmak.
Görüldüğü gibi Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün görev
ve sorumlulukları çok geniştir. Bu hizmetlerin yürütülmesi
için geniş bir kadroya sahiptir. (Şekil 6).
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Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, aile hekimliği hizmetleri, toplum sağlığı merkezleri ve bu birimlere bağlı sağlık evi,
ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması (AÇSAP) merkezleri,
verem savaş dispanseri (VSD), kanser erken tanı ve eğitim
merkezleri (KETEM) gibi kuruluşların hizmetlerinden sorumludur; bu birimlerdeki çalışmaları düzenler, hizmetleri
izler, değerlendirir, çalışanların hizmet içi eğitimlerini sağlar,
aile hekimliği uygulamalarını geliştirmek amacıyla araştırmalar yapar, projeler uygular; bulaşıcı hastalıkların kontrolü
ile ilgili programlar oluşturup uygular; halkın sağlığını tehdit
eden faktörlere yönelik erken uyarı ve yanıt sistemi oluşturur;
bağışıklama programlarını planlayıp uygulanmasını sağlar;
soğuk zincirin işletilmesini sağlar; aşı, antiserum ve soğuk
zincir malzemelerinin lojistiğini yapar; zoonotik, paraziter
ve vektörel hastalıkları izler ve bu hastalıkların kontrolü için
programlar geliştirir; verem savaşı hizmetlerini yürütür; ulusal referans mikrobiyoloji laboratuarı hizmetlerinin yürütülmesini sağlar; bulaşıcı olmayan hastalıkların kontrolü ile ilgili programlar oluşturup uygular, yaşlılık ve kronik durumlara
yönelik sağlık programlarını yürütür; evde bakım hizmetlerinin sunulmasını sağlar; erken tanı ve tarama faaliyetleri
başta olmak üzere kanserle mücadele hizmetlerini yürütür;
tütün, alkol ve diğer bağımlılık yapıcı maddelerin zararları
ile mücadele ve kontrol faaliyetlerini yürütür; çocuk, ergen,
kadın, üreme ve ruh sağlığı, fiziksel aktivite gibi sağlıklı yaşama yönelik programlar yürütür. Tüketicileri ve çalışanların
sağlığının korunması ve geliştirilmesi için araştırmalar yapar,
işyeri hekimliği ve meslek hastalıklarına yönelik çalışmaları
yürütür; doğal mineralli sular ile kaplıca, havuz ve yüzme sularının denetimlerini yapar, sağlık açısından gerekli önlemlerin alınmasını sağlar; tüketici güvenliğine yönelik Kurumun
görev alanına giren ürünlerin analizlerini yapar ya da yaptırır;
referans laboratuarları ve halk sağlığı laboratuarlarını işletir;
aşı, antijen, antiserum ve bağışık serum gibi biyolojik ürünleri sağlar.

• Cumhuriyet döneminin ilk Sağlık Bakanı Dr. Refik
Saydam’a göre, tedavi edici hizmetler, hükümetlerin değil
yerel yönetimlerin görevlerindendi; hükümetin bu konudaki
görevi yerel yönetimlere yol göstermekti. Saydam, belediyelere hastane işletmesi konusunda eğitici örnekler olması
amacıyla Ankara, İstanbul, Sivas, Erzurum ve Diyarbakır’da
“Numune (örnek) Hastanelerini açtı.

Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü

• Ülkemizde ilk özel hastane 1920 yılında açılmıştı
(Amiral Bristol Hastanesi). 1933 yılında çıkartılan Hususi
Hastaneler Kanunu ile de özel hastanelere yasal düzenleme
getirildi. 1985-1990’lı yıllarda özel hastanelerin sayısı hızla
arttı. 1987 yılında yürürlüğe giren 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun 5 inci maddesi Milli Savunma Bakan-

Türkiye’de hastanelerin (yataklı tedavi kuruluşlarının)
gelişmesi ve örgütlenmesi özetle şu aşamalardan geçmiştir:

• Bu girişimden sonra birçok belediye kendi bölgelerinde hastaneler açtılar. Ancak, bu hastaneler belediyeler tarafından finanse edilmekle birlikte personel atamaları Sağlık
Bakanlığı tarafından yapılmaktaydı.
• 1946 yılında kurulan Sosyal Sigortalar Kurumu
(SSK), kuruluş yasasına dayanarak 1952 yılında kendisine
bağlı hastaneler açmaya ve işletmeye başladı.
• SSK tarafından açılan yolu Sağlık Bakanlığı hastanelerinden yeterli hizmet alamadıklarını ileri süren diğer birçok kamu kurumu izledi. Böylece Devlet Demiryolları Genel
Müdürlüğü, PTT, Emniyet Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim
Bakanlığı gibi kamu kurumları kendi hastanelerini açıp işletmeye başladı.
• 1950 – 1960 yılları arasında Sağlık Bakanlığına bağlı
hastanelerin sayıları hızla arttı ve belediye hastanelerin tama
yakını Sağlık Bakanlığı bünyesine alındı.
• 1960 yılına gelindiğinde hastaneler karmaşık bir
yapılanma içindeydi, Sağlık Bakanlığı, SSK ve çok sayıda
kamu kurumunun hastaneleri vardı. Bu soruna çözüm getirmek amacıyla 1961 yılında çıkartılan 224 Sayılı Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkındaki Kanun bu hastanelerin 15 yıl içinde tek elde, Sağlık Bakanlığında toplanmasını
öngörüyordu. Ancak, bu hüküm 2004 yılına kadar gerçekleştirilemedi.
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lığına bağlı hastaneler (Askeri Hastaneler) hariç kamu kurum
ve kuruluşlarına ait bütün sağlık kuruluşlarının kamu tüzel
kişiliğini haiz sağlık işletmelerine dönüştürülmesine izin veriyordu. Böylece, hastanelerin kendi gelirleri ile giderlerini
karşılayabilen özerk işletmeler haline gelmesinin yolu açılmış oldu.1981 yılından sonra Vakıf Üniversitelerinin (özel
üniversite) açılmasına izin verilmesi sonunda çok sayıda
Vakıf Üniversitesi açıldı; bu üniversiteler içinde kurulan tıp
fakülteleri kendi eğitim hastanelerini kurdu. (Aslında bu hastaneler tıp fakültelerine değil, doğrudan rektörlüğe bağlıdır.)

• 2004 yılında Askeri Hastaneler hariç, SSK ve diğer
bütün kamu kurumlarına bağlı hastaneler Sağlık Bakanlığına
devredildi.
• 2016 yılında uygulanan olağanüstü hal çerçevesinde
bütün askeri sağlık kuruluşları da Sağlık Bakanlığına bağlandı (31 Temmuz 2016). Böylece, bu tarihten itibaren Türkiye’de Sağlık Bakanlığına bağlı olan kamu hastaneleri ve özel
hastaneler (Vakıf Üniversitelerine ait olanlar dahil) olmak
üzere iki grup hastane oluştu.
• Sağlık Bakanlığına bağlı olan hastaneler (yataklı tedavi kuruluşları) 2011 yılına kadar Tedavi Hizmetleri Genel
Müdürlüğünün sorumluluğunda hizmet verirdi. 2011 yılında
yayınlanan 663 sayılı KHK ile Sağlık Bakanlığına bağlı olarak “Türkiye Kamu Hastaneleri Birliği Kurumu” kuruldu ve
kamu hastanelerin yönetimi bu Kuruma devredildi.
• 2017 yılında yayınlanan 694 sayılı KHK ile “Türki-

ye Kamu Hastaneleri Kurumu” bakanlık bünyesinde “Kamu
Hastaneleri Genel Müdürlüğü” olarak yapılandırıldı.
2017 yılında yayımlanan “Kamu Hastaneleri Genel
Müdürlüğü Hizmet Birimleri ve Görevleri Hakkında Yönerge” ye göre bu genel müdürlüğün başlıca görevleri şunlardır:

• Sağlık tesisleri, ağız ve diş sağlığı merkezi ve benze-

ri sağlık kuruluşlarını planlamaya uygun olarak kurmak ve
işletmek, gerektiğinde bunları birleştirmek, ayırmak, nakletmek veya kapatmak.

• Sağlık tesislerinin her türlü koruyucu, teşhis, tedavi

ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak, faaliyetleri izlemek ve değerlendirmek, iyi uygulama
örneklerini yaygınlaştırmak.

• Sağlık tesisleri bünyesindeki evde sağlık hizmetleri,
toplum temelli ruh sağlığı hizmetleri, palyatif bakım hizmetleri, obezite, alkol ve madde bağımlılığı tedavi merkezleri
gibi toplum temelli sağlık hizmetlerinin planlamalara uygun
olarak yürütülmesini sağlamak.
• Sağlık tesisleri bünyesindeki yoğun bakım, perinatal
bakım, prematüre retinopati tanı ve tedavisi, replantasyon,
onkoloji, yanık, kardiyovasküler cerrahi, organ, doku ve hücre nakli gibi özellikli planlama gerektiren hizmet birimlerini
planlamaya uygun olarak kurmak, tescil iş ve işlemlerini takip etmek ve işletilmesini sağlamak.
• Sağlık tesisleri bünyesindeki özellikli hizmet birimlerinin personel temini konusundaki çalışmalara destek vermek.
• Hastanelerin personel, tıbbi cihaz ve donanım ihtiyaçlarının tespiti, temini ve tahsisi konusundaki çalışmalara
destek vermek.
• Bakanlığa bağlı sağlık tesisleri ile üniversitelerin ilgili birimlerinin birlikte kullanılması ve işbirliğine yönelik iş
ve işlemleri yürütmek.
• Sağlık kuruluşlarında, hasta ve refakatçilerine yönelik hizmet vermek üzere sağlık otelleri ve anne otellerinin planlanması, standartlarının belirlenmesi, planlamalara
uygun olarak kurulması ve işletilmesi, bakım hizmetlerinin
planlanarak yürütülmesi, personel ve diğer kaynak ihtiyaçlarının belirlenmesi ile ilgili işlemleri yürütmek.
• Bakanlığa bağlı ikinci ve üçüncü basamak sağlık
tesislerinde görevli personele yönelik yürütülecek sertifikalı eğitimler ile hizmet içi eğitimlere ilişkin her türlü iş ve
işlemleri yürütmek.
• Klinik araştırmalara yönelik oluşturulan komisyonların sekretaryasını yapmak, ulusal ve uluslararası seminer,
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eğitim, sempozyum, toplantı, panel, kongre, konferans gibi
etkinlikler düzenlemek, etkinliklere katılmak, güncel ve konu
ile ilgili yayınları izlemek.

• Hizmet alımı yöntemi ile temin edilen sağlık otelciliği
hizmetlerinin hizmet alımı öncesinde ve hizmet sırasındaki
uygulama ve denetim esaslarını belirlemek.
• Sağlık tesislerinde sağlık otelciliği hizmetlerinde görev yapan personelin oryantasyon ve hizmet içi eğitimi ile
ilgili işlemleri yürütmek. d) Yetiştirilmek amacıyla yurtdışına
gönderilecek personelin iş ve işlemlerini yürütmek.
• Sağlık tesislerinin sağlık turizmi uygulamalarının

geliştirilmesine yönelik Bakanlığın ilgili birimleri ile koordinasyonu sağlamak.
Ülkemizdeki hastaneler Sağlık Bakanlığınca belirlenen usul
ve esaslara göre altı aylık ya da bir yıllık sürelerle değerlendirilir.

Bu değerlendirmeler sonucunda hastaneler A, B, C, D ve E
şeklinde gruplandırılır. Hastanelerin ağırlıklı ortalaması, il
düzeyinde hastanelerin grubunu belirler.
A-I Grubu Genel Hastaneler: En az beş branşta eğitim
yetkisi verilmiş ve buna göre eğitim kadroları tamamlanmış
üçüncü basamak tedavi ve rehabilitasyon hizmetinin verildiği, eğitim ve araştırma faaliyetleri yapılan, aynı zamanda
uzman ve yan dal uzman hekimlerin yetiştirildiği genel hastanelerdir.
A-I Grubu Dal Hastaneleri: Eğitim ve araştırma hastanesi statüsündeki dal hastaneleridir.
A-II Grubu Genel Hastaneler: Bölge sağlık merkezi
statüsündeki illerde ya da bu merkezlere bağlı illerde faaliyet
gösteren, eğitim-araştırma statüsü bulunmayan genel hastanelerdir.

Şekil 7: Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Merkez Yapılanması (2018)

A-II Grubu Dal Hastaneleri: Eğitim ve
araştırma hastanesi statüsünde olmayan bütün
dal hastaneleri AQ-II
grubu dal hastanesi
olarak adlandırılır.
B Grubu Hastaneler:
A-I ve A-II grubu hastaneler dışında kalan, il
merkezlerindeki genel
hastaneler ile güçlendirilmiş ilçelerde faaliyet
gösteren sağlık kuruluşlarıdır. Bünyesinde
en az II. seviyede acil
servis, II. basamak yoğun bakım ünitesi bulunması gerekir.
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C Grubu Genel Hastaneler: Güçlendirilmiş ilçelerde
ya da sağlık hizmet sunumu bakımından sağlık bölge
planlaması kapsamında güçlendirilmiş ilçe merkezleri ile
irtibatlandırılmış ilçelerde faaliyet gösteren kuruluşlardır.
Bünyesinde 4 ana branşta (pediatri, iç hastalıkları, genel
cerrahi, kadın hastalıkları ve doğum) uzman hekim ve diğer
dallardan en az ikinde uzman hekim bulundurur
D Grubu Genel Hastaneler: Güçlendirilmiş ve sağlık
bölge planlaması kapsamında güçlendirilmiş ilçelerle
irtibatlandırılmış ilçelerde faaliyet gösteren an az 25 hasta
yatağı bulunan genel hastanelerdir.
E Grubu Genel Hastaneler: Hasta yatağı sayısı 25’in
altında olan entegre ilçe hastaneleridir. Birinci (aile hekimliği) ve ikinci basamak (hastane) hizmetleri bir arada sunulur.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu
Sağlık Bakanlığı bünyesindeki “İlaç ve Eczacılık Genel
Müdürlüğü” 2011 yılında yayınlanan 663 Sayılı KHK ile
“Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu” adı ile Bakanlığa bağlı bir kurum olarak yeniden kurulmuş ve görevleri genişletilmiştir. Bu KHK ‘ye gör Kurumun görevleri şunlardır:

a. 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;
b. Sağlık beyanı ile satışa sunulacak ürünlerin sağlık beyanlarını inceleyerek bu beyanlara izin vermek, izinsiz veya
gerçeğe aykırı sağlık beyanı ile yapılan satışları denetlemek,
gerektiğinde durdurma, toplama, toplatma ve imha iş ve işlemlerini yapmak veya yaptırmak, izin ve sağlık beyanları
yönünden bunların her türlü reklam ve tanıtımlarını denetlemek ve aykırı olanları durdurmak, piyasaya arz edilen ilaç,
tıbbî cihaz ve ürünlerin reklam ve tanıtımının usûl ve esaslarını belirlemek ve uygulamasını denetlemek;
c. Görev alanına giren ilaç, tıbbî cihaz ve ürünlere iliş-

kin klinik araştırmalarla ilgili düzenlemeleri yapmak, izin
vermek ve denetlemek;

d. Türk Farmakopesini hazırlamak;
e. Hayati önemi haiz ilaç, tıbbî cihaz ve ürünlerin piyasada sürekli bulunabilmesi için gerekli tedbirleri almak;
f. Tıbbî cihazlar için onaylanmış kuruluşları belirlemek, lisans, ruhsat veya izin vermek, denetim yapmak ve gerektiğinde yaptırım uygulamak;
g. Görev alanına giren ilaç, tıbbî cihaz ve ürünlerle ilgili uyarı sistemlerini kurmak veya kurdurmak, işletmek veya
işlettirmek;
h. Kurum personelinin uluslararası karşılıklı tanınma ve
akreditasyonunu sağlamak;
i. Görev alanına giren ilaç, tıbbî cihaz ve ürünlerin
piyasa gözetimi ve denetimini yapmak, gerektiğinde toplatmak, imha etmek veya ettirmek, piyasadaki ürünler için güvenlilik bildirim yöntemlerini belirlemek, gerekli bildirimleri
yapmak, laboratuar analizlerini yapmak veya yaptırmak;
j. İlaç fiyatlarının belirlenmesi için farmako-ekonomik
değerlendirme ve çalışmalar yapmak;
k. Görev alanına giren ilaç, tıbbî cihaz ve ürünleri üretenler, satanlar ve faydalananlar arasında doğabilecek ihtilafların çözümüne yönelik usûlleri belirlemek;
l. Görev alanı ile ilgili faaliyetleri izlemek, değerlendirmek, iyi uygulama örneklerini yaygınlaştırmak, politika üretilmesi ve gerekli düzenlemelerin yapılması için Bakanlığa
teklifte bulunmak;
m. Görev alanı ile ilgili konularda ulusal veya uluslararası, kamu kurumları ve üniversiteler ile özel kuruluşlarla
bilimsel ve teknik işbirliği yapmak, müşterek çalışmalar yürütmek;
n. Kurum personelinin atama, nakil, özlük, ücret, emeklilik ve benzeri işlemlerini yürütmek;
o. Kurum hizmetlerinin gerektirdiği her türlü satın
alma, kiralama, bakım ve onarım, arşiv, idarî ve malî hizmetleri yürütmek.
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Yukarıdaki görevler arasında yer alan klinik araştırmalarla ilgili görev (madde c) özellik arz etmektedir. Bu hüküm ile ülkemizde insanlar üzerinde yapılan her türlü ilaç,
aşı, serum ve tıbbi girişim ile ilgili araştırmalar için kurallar belirtilmiş ve izin alınması gereği kabul edilmiştir. Söz
konusu araştırmaları yapacak olan kişi ve gruplar, “İlaç
ve Biyolojik Ürünlerin Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmelik” ve “Tıbbi Cihaz Klinik Araştırmaları Hakkında
Yönetmelik” adlı yönetmeliklerdeki düzenlemeler çerçevesinde davranmak zorundadırlar. Bu yönetmeliklere göre
ilk başvurular üniversitelerde ve bazı eğitim ve araştırma
hastanelerinde kurulmuş olan “klinik araştırmalar etik
kurulları”na başvurmak durumundadır. Bu kurulların ya
da bazı koşullarda Sağlık Bakanlığı’nın uygun görmediği
araştırmalara izin verilmez. Buna göre, ilaçların, tıbbi cihazların ve diğer tedavi yöntemlerinin insanlara yararlı olduklarını, güvenli ve etkili olduklarını kanıtlamak için yapılacak
araştırmalara yalnızca gönüllü bireyler katılabilir, bu kişiler
araştırma hakkında ayrıntılı olarak bilgilendirilir ve bizzat

kendilerinin ya da yasal temsilcilerinin yazılı olurunun alınması gerekir.

Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel
Müdürlüğü
Bu Genel Müdürlük aslında Osmanlı İmparatorluğu
döneminde, II. Mahmut tarafından kurulmuş olan “Meclis-i
Tahaffuz” adıyla başlatılıp daha sonra Hudut Sıhhiye Müdüriyeti adını alan karantina idaresinin devamı niteliğindedir. Nitekim Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunu belirleyen
24 Temmuz 1923 tarihli Lausanne (Lozan) Antlaşmasında
ülkemizde hudut ve sahillerde sağlık hizmeti verilmesine
ilişkin hükümler bulunmaktadır. Yani, bu Genel Müdürlük
ülkemizin uluslararası düzeyde kabullendiği ve taahhüt ettiği hizmetler için kurulmuştur. Bu antlaşma ile söz konusu
hizmetlerle ilgili bütün kapitülasyon uygulamaları kaldırılmış ve bu hizmetlerden elde edilecek gelirlerin Türkiye
Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı bütçesine aktarılması kabul

Şekil 8: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Örgütü
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edilmiştir. Başlangıçta 5 yıl süreyle yabancı danışmanların
gözetiminde yürütülen hizmetler daha sonra tümüyle Türkiye
Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’nın sorumluluğu altında yapılmıştır.
24 Temmuz 1923 tarihinde LAUSANNE’ da, düzenlenen
“Sağlık Sorunlarına İlişkin Bildiri”
AŞAĞIDA İMZALARI BULUNANLAR, yetki belgeleri uyarınca davranarak, Türk Hükümetinin, beş yıl süreyle,
sınırlarının Sağlık Yönetiminin Danışmanı olarak, Avrupalı
uzman üç hekim atayacağını bildirirler. Bu hekimler, Türk
memurları [statüsünde] olacaklar ve Sağlık Bakanına bağlı
bulunacaklardır.
Söz konusu Danışmanlar, Türk Hükümetince, Milletler
Cemiyeti Sağlık Komitesi ve Kamu Sağlığı Uluslararası Kurumu ile görüş birliği içinde düzenlenecek altı adlık bir çizelgeden seçileceklerdir. Bunların maaşlarıyla hizmetlerine
ilişkin öteki şartlar, Türk Hükümeti ile adı geçen uluslararası
kurumlar arasında görüş birliği içinde saptanacaktır.
Türk Sağlık Yönetimi, yukarıda sözü edilen Avrupalı
uzman üç Danışmanın yardımlarıyla, Türkiye kıyılarının ve
sınırlarının sağlık yönetiminin örgütlenmesini saptayan bir
yönetmelik düzenleyeceklerdir. Bu yönetmelik, uluslararası
sağlık Sözleşmeleri hükümlerine ve Boğazlara ilişkin olarak
da, bugünkü tarihli Boğazlar Sözleşmesine uygun olacaktır.
Türk Yönetimince toplanan sağlık vergileri [resimleri] geliri,
yalnız, Türk Sağlık Yönetiminin ihtiyaçlarında kullanılmak
üzere ayrılacak ve Sağlık Bakanlığının, bu amaçla düzenleyeceği bir ek bütçede gösterilecektir.
Lozan anlaşmasından sonra “İstanbul Limanı ve Boğazları Sıhhiye Müdüriyeti” kurulmuş, bir yıl sonra bu kurumun
adı “Hudut ve Sahiller Sıhhiyesi Müdüriyeti Umumiyesi»
(Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü) olarak
değiştirilmiştir.
1936 yılında Montreux’de (Montrö) imzalanan Boğazlar Rejimi Hakkındaki Mukavelename ile Genel Müdürlüğün
başlıca görevlerinden olan boğazlardan geçecek gemilerin

uyacakları koşullar belirlenmiştir. Söz konusu metinde (Madde 2 ve 3) şöyle denilmektedir:
Madde 2: Barış zamanında ticaret gemileri gündüz ve
gece bayrak ve yük ne olursa aşağıdaki 3 üncü madde hükümleri saklı kalmak üzere hiçbir işlem olmaksızın boğazlardan geçiş ve gidiş-geliş (ulaşım) tam özgürlüğünden yararlanacaklardır. Bu gemiler boğazların bir limana uğramaksızın
transit geçerlerken Türk makamlarınca alınması iş bu sözleşmenin 1 sayılı ekinde öngörülen vergilerden ve harçlardan
başka bu gemilerden hiç bir vergi ya da harç alınmayacaktır.
Bu vergilerin ya da harçların alınmasını kolaylaştırmak
üzere boğazlardan geçecek ticaret gemileri 3 üncü maddede
belirtilen istasyonun görevlilerine adlarını, uyruklarını, tonajlarını, gidecekleri yeri ve nereden geldiklerini bildireceklerdir.
Kılavuzluk ve yedekçilik (römorkörcülük) isteğe bağlı
kalmaktadır.
Madde 3: Ege Denizinden ya da Kara Deniz’inden boğazlara giren her gemi Uluslararası Sağlık Kurulları çerçevesinde Türk yasalarıyla konulmuş olan sağlık denetimi için
boğazların girişine yakın bir sağlık istasyonunda duracaktır.
Bu denetim bir temiz sağlık belgesi (patentası) ya da iş bu
maddenin 2. fıkrasındaki hükümlerin kapsamına girmediklerini doğrulayan bir sağlık bildirisi gösteren gemiler için gündüz ve gece olabilen en büyük hızla yapılacak ve bu gemiler
boğazlardan geçişleri sırasında başka hiçbir duruş zorunda
bırakılmayacaklardır.
İçinde Veba, Kolera, Sarıhumma, Lekeli humma ya da
Çiçek hastalığı olayları bulunan ya da 7 günden az bir süre
önce bu hastalık bulunmuş olan gemilerle bulaşık bir limandan 5 kez 24 saatten az bir süreden beri ayrılmış olan gemiler
Türk makamlarının gösterebilecekleri sağlık koruma görevlilerini gemiye almak üzere sağlık istasyonunda duracaklardır.
Bu yüzden hiç bir vergi ya da harç alınmayacaktır. Sağlık Koruma görevlileri boğazların çıkışında bir sağlık istasyonunda
gemiden indirileceklerdir.
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Özetle, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü,
Lausanne Anlaşması ve Montreaux Sözleşmesiyle kuruluşunu
tamamlamış, Dünya Sağlık Örgütü Anayasasının 21 ve 22ci
maddeleri uyarınca hazırlanıp kabul edilen ve 6368 sayılı
yasayla onaylanmış Uluslararası Sağlık Tüzüğü ve 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ile görevleri şekillenmiştir.
Bu Genel Müdürlük bütün kara hudut kapıları, limanlar ve
havalimanlarında hizmetlerini sürdürmektedir. Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün merkezi İstanbul’dadır.

a) 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;
b) Uluslararası giriş noktalarında hac, göç veya seyahat
gibi toplu nüfus hareketlerinde gerekli sağlık tedbirlerini almak veya aldırmak, riskli cenazelerin yurda girişine izin vermek;
Sağlık Bakanlığı’na bağlı katma bütçeli bir kurum olarak
c) Malî yılbaşında, sağlık resmi tarifesini belirlemek, bu
çalışmakta iken bu Genel Müdürlük 2011 yılında çıkartılan gelirler ve diğer sağlık gelirleri ile para cezalarının tarh, ta663 Sayılı KHK ile Sağlık Bakanlığına bağlı, özel bütçeli, hakkuk ve tahsil işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak,
kamu tüzel kişiliğini haiz, bir kuruluş olarak yeniden şekil- gelirlerinden ülke sağlık hizmetlerine katkı sağlamak;
lenmiştir. Adı geçen KHK’ye göre Genel Müdürlüğün görev
ç) Uluslararası nakil vasıtalarının ve bu vasıtalarda göve sorumlulukları şunlardır:
revli personelin sağlık şartlarını belirleyerek sağlık raporlarıyla ilgili iş ve işlemleri düŞekil 9: Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Örgütü
zenlemek;
d) Görev alanı ile ilgili
olarak Dünya Sağlık Örgütü,
Uluslararası Denizcilik Örgütü, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü ve diğer ulusal ve uluslararası kuruluşlar
ile işbirliği yapmak;
e)Uluslararası
önemi
haiz halk sağlığı riski olan
ülkelere giden insanlara seyahat sağlığı hizmeti vermek;
f) Ulusal ve uluslararası
sularda seyir eden gemilere
uzaktan sağlık yardımı ve
desteği vermek;
g) Uluslararası giriş
noktalarında yapılması gereken tüm sağlık hizmetleri,
sağlık denetimleri ve çevre
sağlığı işlemlerini yürütmek,
usul ve esaslarını belirlemek;
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ğ) Kurum personelinin atama, nakil, özlük, ücret, emeklilik ve benzeri işlemlerini yürütmek;
h) Kurum hizmetlerinin gerektirdiği her türlü satın alma,
kiralama, bakım ve onarım, arşiv, idarî ve malî hizmetleri yürütmek;
Genel Müdürlük taşradaki görevlerini, Genel Müdürlüğe
bağlı sağlık denetleme merkezleri aracılığı ile yerine getirir.
Genel Müdürlüğün gelirleri şunlardır:
a) 2548 sayılı Gemi Sağlık Resmi Kanunu ve Montrö
Boğazlar Mukavelenamesine göre elde edilen gelirler;
b) Her tür mal ve hizmetin üretim ve sunumu karşılığında
elde edilen gelirler;
c) Genel bütçeden yapılacak yardımlar;
ç) Genel Müdürlük gelirlerinin değerlendirilmesinden
elde edilen gelirler;
d) Genel Müdürlüğe ait taşınır ve taşınmazların satış ve
kiralanmasından veya işletilmesinden elde edilen gelirler;
e) Görev alanı ile ilgili olarak verilecek kurs, seminer,
eğitim, araştırma, yayın, danışmanlık ve benzer hizmetlerden
ve kayıt, izin, ruhsat ve sertifikasyon belgelendirmelerinden
elde edilen gelirler;
f) Genel Müdürlüğe yapılacak bağışlar, yardım ve vasiyetler;
g) Diğer gelirler.

Sağlık Bakanlığı taşra örgütü
Bakanlıkların merkez örgütleri dışındaki bütün birimlerin genel adı taşra örgütüdür. Bakanlıkların taşra örgütlerinin
yürütülmesi ile ilgili temel yasa 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunudur. Buna göre, genel olarak bakanlıkların taşra örgütleri
illerde valilere bağlı olarak işletilir. Yani, vali, bir ildeki en
yüksek idari amirdir ve bütün bakanlıkların o ildeki birinci
derecede sorumlusudur. Dolayısıyla, Sağlık Bakanlığının da
illerdeki temsilcileri ve o ildeki sağlık hizmetlerinin yürütülmesinden asıl sorumlu olan kişi validir. Valinin ilçelerdeki
temsilcisi kaymakamdır ve tıpkı vali gibi kaymakam da bulunduğu ilçenin sağlık hizmetlerinin yürütülmesinden sorumludur.

Ancak, bir ilde sağlık, eğitim, emniyet, maliye, tarım ve
diğer bütün bakanlık işlerinden sorumlu olan vali, bu alanların hiçbirinde uzman değildir, vali yalnızda bir koordinatör
ve son karar vericisidir. O halde, valiye spesifik alanlardaki
işleri yürütecek ve danışmanlık yapabilecek yardımcılar gerekir. İşte, bu amaçla bütün bakanlıkların her ilde temsilcilikleri (müdürlükleri) vardır ve bu temsilciliklerde hizmetler vali
adına yürütülür. Örneğin, bir ilde vali adına eğitim hizmetlerini “il milli eğitim müdürlüğü”, maliye ile işlerini “defterdarlık” yürütür. Genellikle her bakanlığın illerde birer temsilciliği varken, bazı bakanlıkların birden fazla temsilciliği olabilir.
Benzer şekilde, ilçelerin en yüksek idari amiri olan kaymakam adına hizmetleri yürütmek üzere de temsilcilikler
bulunur. Kaymakamın sağlık hizmetleri ile olan ilişkileri dönemlere göre farklı olmuştur. Aslında, İl İdaresi Kanununa
göre tıpkı vali gibi, sağlık hizmetlerinin koordinasyonundan
ve denetiminden sorumlu olan kaymakamlar sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi döneminin başlangıcında devre dışı
kalmışlar, ilçe düzeyindeki sağlık grup başkanlıkları doğrudan il sağlık müdürlüklerine bağlı olarak çalışmışlardır. Benzer şekilde, 663 Sayılı KHK döneminde de, ilçe düzeyinde
kurulmuş olan “kamu hastaneleri birlikleri” doğrudan o ildeki
kamu hastaneler birliği genel sekreterliğine karşı sorumlu idiler. İlçe sağlık müdürlüklerinin kurulmasından sonra kaymakamların sağlık hizmetleri üzerindeki etkileri daha ön plana
çıkmıştır. Her şeye karşın, kaymakamların sağlık hizmetlerine
doğrudan müdahaleleri diğer kamu hizmetlerine kıyasla daha
sınırlıdır ve valilerin tutumlarına bağlıdır.
694 Sayılı KHK, Sağlık Bakanlığının taşra örgütlenmesinde de değişlik yapmış, il düzeyindeki “halk sağlığı müdürlüğü” ve “kamu hastaneler birliği genel sekreterliği” ayrı
müdürlükler olmaktan çıkartılarak “il sağlık müdürlüğü”
bünyesinde birer daire başkanlığına dönüştürülmüştür. Bu
arada, Sağlık Bakanlığı tarafından 7 Kasım 2017 tarihinde yayınlanan “Taşra Teşkilatı Kadro Standartları ile Çalışma Usul
ve Esaslarına Dair Yönerge” ile ilçe sağlık müdürlüğünün kurulduğu ilçelerde TSM kurulmaz” hükmü getirilmiştir.
Görüldüğü gibi, ülkemizde Sağlık Bakanlığı merkez ve
taşra örgütleri dinamik bir yapı içindedir ve seyrek olmayan
sürelerde bu yapılarda değişiklikler olmaktadır.
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İl örgütlerindeki kadroların belirlenmesinde nüfusa
dayalı bir sınıflandırma sistemi kullanılmaktadır. 2012 yılında yayınlanan “Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı İdari ve Hizmet Birimleri Kadro Standartları Yönetmeliği”ne göre iller
nüfuslarına göre 9 gruba ayrılmıştır (Tablo 1).

Şekil 10: Sağlık Bakanlığı Taşra Örgütü (2012 – 2017 dönemi)

Tablo 1: Nüfus Verilerine Göre İl Grupları
İ1 Grubu

10.000.000’dan büyük olan iller

İ2 Grubu

4.500.000 ile10.000.000 arasında olan iller

İ3 Grubu

3.500.000 ile 4.500.000 arasında olan iller

İ4 Grubu

2.500.000 ile 3.500.000 arasında olan iller

İ5 Grubu

1.500.000 ile 2.500.000 arasında olan iller

İ6 Grubu

720.000 ile 1.500.000 arasında olan iller

İ7 Grubu

500.000 ile 720.000 arasında olan iller

İ8 Grubu

250.000 ile 500.000 arasında olan iller

İ9 Grubu

250.000’den küçük olan iller
Şekil 11: Sağlık Bakanlığı Taşra Örgütü (2018 dönemi)
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Sağlık evleri
Ülkemizde sağlık evleri ilk kez 1961 yılında kabul
edilen 224 Sayılı Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi
Hakkında Kanun çerçevesinde sağlık ocaklarına bağlı olarak
kurulmuşlardı. Sağlık hizmetlerinin en uç noktadaki sağlık
birimleri idi ve öncelikli işi ana ve çocuk sağlığı hizmetlerini
yürütmek idi. Aile hekimliği modeline geçildikten sonra
sağlık evleri kapatılmadı, yönetim açısından toplum sağlığı
merkezlerine bağlanmakla birlikte sağlık evi çalışanları
bölgesinden sorumlu aile hekiminin bir elemanı gibi
çalıştırılmaya başlandı.
Toplum Sağlığı Merkezi ve Bağlı Birimler Yönetmeliğinde, toplum sağlığı merkezleri bünyesinde belirli bir hizmeti yoğun olarak sunmak üzere “bağlı birimler” kurulabilir
hükmü yer almaktaydı. Bu birimler arasında “sağlık evleri”
de sayılmıştır.
Taşra Teşkilatı Hizmet Birimlerinin Görevleri, Çalışma
Usul ve Esasları ile Kadro Standartları Hakkında Yönergeye
göre toplam nüfusu 500’ün üzerinde olan belde, köy ve mezralarda sağlık evleri açılabileceği; bir sağlık evine birden fazla belde, köy ve mezra bağlanabileceği; sağlık evlerinin idari
yönden toplum sağlığı merkezine (daha sonra bağlı olduğu
yer ilçe sağlık müdürlüğü olarak değiştirilmiştir), hizmet yönünden ise o bölgenin bağlandığı aile hekimine bağlı olacağı;
sağlık evlerinin görev ve yetkilerinin Bakanlıkça belirleneceği ifade edilmiştir.
Sağlık evi personeli, aile hekimleri ile birlikte hizmet sunacağı göz önünde bulundurularak ebe, hemşire ya da toplum
sağlığı memuru olabilir. Yönetmelikte sağlık evinde görev
yapan personelin görevleri aşağıdaki şekilde sıralanmıştır:
a) Sorumluluk alanında, bireye yönelik koruyucu sağlık
hizmetlerini aile hekimine bağlı olarak yürütmek,
b) Bağlı olduğu aile hekimini, gezici sağlık hizmeti çalışmalarında desteklemek,
c) Sağlık evinde bulundurulacak malzemeleri ve cihazları hizmete hazır olarak bulundurmak,
ç) Sorumluluk alanında sağlıkla ilgili kayıtları tutmak,

d) Aylık çalışmalarını toplum sağlığı merkezine bildirmek,
e) Yürüttüğü hizmetler açısından bağlı olduğu aile hekimini bilgilendirmek,
f) Sorumluluk alanındaki nüfus hareketlerini (doğum,
ölüm, göç, mevsimlik tarım işçileri gibi) bağlı olduğu toplum
sağlığı merkezine ve aile hekimine bildirmek,
g) Sorumluluk alanının sağlık ölçütlerini değerlendirerek
sorunları ve öncelikleri saptamak,
ğ) Bölgesindeki riskli gebeleri tespit etmek ve misafir
anne uygulaması kapsamına alınması için faaliyetlerde
bulunmak,
h) Sorumluluk alanında, evde sağlık hizmetine ihtiyaç
duyan bireyleri tespit ederek kayıtlı olduğu aile hekimine ve
koordinasyon merkezine bildirmek; koordinasyon merkezi
tarafından görevlendirildiği takdirde hastalara evde sağlık
hizmeti vermek,
ı) Evlilik öncesi danışmanlık hizmetlerinde görev almak,
i) Çevre sağlığı konusunda bağlı olduğu toplum sağlığı
merkezi koordinasyonunda halk eğitimleri yapmak, gerektiğinde su sanitasyon hizmetlerinde görev almak,
j) Bulaşıcı hastalık kontrol programlarında görev almak,
k) Sorumluluk alanında bulunan veremli hastalara DGT
uygulamak, bu hastaları düzenli olarak izlemek, ihtiyaçlarını
bağlı olduğu toplum sağlığı merkezine bildirmek, bu konuda
halka eğitim vermek,
l) Sorumluluk alanında bulunan kronik hastaların izlemlerini yapmak,
m) Sorumluluk alanında obezite danışmalığı hizmetlerinde görev almak,
n) Okul sağlığı hizmetlerinde görev almak,
o) Gelişebilecek olası acil durumlar için gerekli malzeme
ve ekipman bulundurulması şartı ile enjeksiyon hizmeti vermek, pansuman yapmak ve basit sütur atmak,
ö) Sorumluluk alanında, bağlı olduğu toplum sağlığı
merkezi koordinasyonunda halk eğitimleri yapmak,
p) TSM başkanının vereceği görevi ile ilgili diğer işleri
yapmak.
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Yukarıdaki listede görüldüğü gibi, sağlık evlerinde yapılması öngörülen çok sayıda görev tanımlanmıştır. Ancak,
uygulamada ne yazık ki, sağlık evlerinde pratik olarak enjeksiyon ve pansuman işlerinden daha fazlası yapılmamaktadır.
Bunun temel nedeni, o bölgede hizmet veren aile hekiminin
hizmetleri kendisi ile birlikte görev yapan aile sağlığı çalışanına (hemşire, ebe) yaptırması, sağlık evi çalışanından verimli
biçimde yararlanmamasıdır. Bir sorun da sağlık evi çalışanının (ebelerin) enjeksiyon yapmaları konusundaki çekincelerdir. Özellikle anaflaksi (alerji) endişesinden kaynaklanan bu
duruma son vermek amacıyla Bakanlık, 2018 yılında sağlık
evlerinde gerekli önlemler alınmak kaydıyla enjeksiyon yapılabilir şeklinde bir genelge yayınlamak zorunda kalmıştır.
Ayrıca, Bakanlık sağlık evlerinin yeniden işlevsel duruma getirilmesi konusunda çalışmalar yürütmektedir.

Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi uygulamasında
sağlık evleri binaları prototip bir model ile inşa edilmiştir.
Halen bu sağlık evlerinin bir kısmında hizmetler sürmektedir. Ancak, yenilerinin yapılması sırasında daha önceki prototip model uygulanmamış, onun yerine günümüz koşullarına
uygun yeni bir prototip geliştirilmiştir. Bu prototip ile ilgili
açıklamalar aşağıdadır. Öte yandan, bazı yörelerimizde yerel
hayır kurumlarının ve bazı kişilerin farklı binalar ve lojmanlar inşa ettikleri de bilinmektedir. Sağlık evlerinde görevli
sağlıkçılar bu olanaklardan yararlanarak kullanışlı ve çağdaş
binalar yaptırabilirler. Aşağıdaki veriler böyle bir girişim için
kullanılabilir.

Sağlık Evi Binaları Prototip Çalışması: Sağlık evi binası kolay ulaşılabilir, güvenli, uygun havalandırma, ısıtma
ve aydınlatma imkânlarına sahip olmalıdır. Sağlık evleri üst
Tablo 2: Sağlık Evinde Bulunması Gereken Malzeme
kat lojman olacak şekilde 2 katlı planlanmalıdır.
Hizmet binası kısmı için yaklaşık 70 m2, lojman
DEMİRBAŞ
Jinekolojik muayene masası
kısmı için de yaklaşık 60 m2 alan düşünülmelidir.
Tıbbi atık kutusu
Sağlık evi standartları için teknik özellikler aşağıKoltuk
Tromel
daki gibi belirlenmiştir:
Misafir koltuğu (2 adet)
Oksijen tüpü
Masa
Hizmet Binası (Sağlık Evi) Kısmı: Hizmet biOksijen tüp başlığı
Normal sandalye (5 adet)
nalarının bölümleri ile ilgili özellikler, aşağıda böAşı nakil kabı
lümler itibarı ile ele alınmıştır.
İkili bekleme koltuğu (2 adet)
Doğum seti
İlaç dolabı
a. Giriş Holü: Giriş holü 3-4 kişinin bekleyebiEbe çantası
Portmanto askılık
leceği yaklaşık 10 m2 olmalıdır.
Cerrahi set
Yangın söndürme tüpü
b. Ebe Çalışma ve Poliklinik Odası: Ebe için çaAlından ateş ölçer
Sehpa
lışma ortamı ve gezici sağlık hizmetleri kapsamınIşık kaynağı
da aile hekiminin muayene yapabileceği bir odadır.
TIBBİ DEMİRBAŞ
Stetoskop
Bu odada aşı, enjeksiyon, küçük cerrahi müdahale
Muayene masası
Otoskop
hizmetleri de verilir. Muayene ve müdahale masaEscabo (ikili basamak)
sı, muayene ve acil müdahale malzemeleri bulunur;
Tansiyon aleti (Büyük-Küçük)
sağlık kayıtları saklanır. Yaklaşık 20 m2 olmalıdır.
Pansuman etejeri
Glikometre
c. Gebe izlem ve Aile Planlaması Odası: JineParavan
El Doppleri ya da Fötoskop
kolojik
muayene yapılabilecek, gebe izlemi ve aile
Ayaklı lamba
Boy ölçer-Mezura
planlamasına yönelik hizmetlerin yürütüldüğü, geBaskül
Sterilizatör
rekli donanım ile dezenfeksiyon ve sterilizasyon
Bebek terazisi
cihazlarının bulunduğu odadır. Yaklaşık 20 m2 olLarengoskop seti (2 Adet)
Serum askısı
malıdır.
Nebulizatör
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d. Arşiv ve Depo Alanı: Arşiv ve depolama için 10 m2 bir
alan olmalıdır.
e. Diğer Alanlar: Erkek, kadın ve engelliler için 10 m2
alanda lavabo ve tuvalet olmalı ve engelli ve yaşlı hastaların
giriş ve çıkışlar için engelli rampası vb. kolaylaştırıcı önlemler alınmalıdır.
Lojman Kısmı: Lojman, 2 oda, salon, mutfak, banyo,
tuvalet ve odunluk şeklinde yaklaşık 60 m2 olarak planlanmalıdır.
Tablo 3: Sağlık Evi ve Lojmanı İçin İhtiyaç Programı
Yaklaşık
MAHAL ADI
Adet
Alan (m²)
1. Kat: Hizmet Binası (Sağlık Evi) Kısmı
Giriş Holü
1
16
Ebe Çalışma ve Poliklinik Odası
1
16
Gebe İzlem ve Aile Planlaması Odası
1
20
Arşiv ve Depo alanı
1
5
Lavabo ve WC
2
10
Toplam Alan
67
2.Kat: Lojman Kısmı
Salon+ Mutfak
1
17
Oda (15 m2)
2
30
Banyo + WC
1
5
Giriş Holü + Koridor
1
5
Toplam Alan:
57
Kaynak: Birinci Basamak Sağlık Kuruluşları Prototip Proje
İhtiyaç Listesi Rehberi, T.C. Sağlık Bakanlığı THSK, 2012

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)
Sosyal güvenlik kavramı, bireylerin yaşamlarını sürdürebilmeleri, hastalıklardan korunmaları, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerini görebilmeleri, doğum, iş kazası, işsizlik, iş
göremezlik, yaşlılık, ölüm gibi nedenlerle ortaya çıkabilecek
ekonomik ve sosyal rahatsızlıklara karşı bir dizi kamu önlemi
ile toplumun kendini korumasıdır. Sosyal güvenlik politikalarının temeli, ekonomik, sosyal ve fizyolojik risklerin bireyler
üzerindeki etkilerini gidermektir. Söz konusu risklerin çoğu
sağlıkla ilgilidir.

Ülkemizde 2006 yılına kadar sosyal sigorta hizmetlerini
sunan üç kurum vardı. Bunlar, 1949 kurulmuş T.C. Emekli
Sandığı, 1945 yılında kurulmuş Sosyal Sigortalar Kurumu
(SSK), 1971 yılında ile kurulmuş Esnaf ve Sanatkârlar ve
Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu (BAĞKUR) idi. Sözü edilen üç kurum 2006 yılında “Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu” ile, yeni kurulan “Sosyal Güvenlik Kurumu” (SGK) altında toplandı. Yasaya göre, SGK’nın
amacı, sosyal sigortacılık ilkelerine dayalı, etkili, adil, kolay
erişilebilir, aktüeryal ve malî açıdan sürdürülebilir, çağdaş
standartlarda sosyal güvenlik sistemi yürütmektir.
Halk sağlığı açısından SGK’ın asıl önemi “genel sağlık
sigortası sistemi” ni yürütmesidir. 5510 sayılı kanunla yürürlüğe giren “genel sağlık sigortası sistemi” (GSS) primli ve
primsiz sigortacılığın birlikte olduğu zorunlu bir sistemdir
ve kişilerin genel sağlık sigortalılığı süreklidir. GSS, primli
ve primsiz sosyal sigortacılığın bir arada olduğu zorunlu bir
sistemdir. Sağlık sigortacılığı ortaya çıkacak hastalık riskine
karşı, toplumdaki herkesin sağlık hizmetlerinden eşit, ulaşılabilir ve etkili bir şekilde yararlanmasını sağlayan sağlık
sigortasıdır. Ülkemizde yaşayan vatansızlar, sığınmacılar,
yaşadıkları ülkenin sağlık sigortasından yararlanma hakkı olmayan Türk vatandaşları, aile içinde kişi başına düşen toplam
geliri asgari ücretin üçte birinden az olanlar, muhtaç aylığı
alanlar, İstiklal Madalyası verilmiş olanlar, şeref aylığı alanlar, savaş malullüğü ve Terörle Mücadele Kanunu kapsamında aylık alanlar, olimpiyat ve Avrupa şampiyonluğu kazanmış sporcular, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
Kanunu hükümlerine göre korunma, bakım ve rehabilitasyon
hizmetlerinden ücretsiz yararlanan kişiler, kısa süreli işsizlik
ödeneği alanlar prim ödemeksizin GSS hizmetlerinden yararlanırlar.
Şu kişiler GSS hizmetleri kapsamında değildir:
• İkametgâhı Türkiye’de olmayanlar;
• Askerlik hizmetini yapmakta olanlar (Bu kişilerin sağlık hizmetleri Silahlı Kuvvetler tarafından sağlanır; ancak,
bakmakla yükümlü oldukları kişiler GSS kapsamındadır);
• Ülkemize gelen yabancılardan, ülkelerinde sosyal sigortaya tabi olduğunu belgeleyenler;
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• Kamu idarelerinin dış temsilciliklerinde sözleşmeli
olarak çalışıp da bulunduğu ülkenin vatandaşı olarak o ülke
sigortasına tabi olanlar;
• Tutuklu ve hükümlüler;
• Türkiye’de 1 yıldan kısa bir süre için ikamet etmekte
olan yabancılar;
• Milletvekilleri ve Yasama Organı Üyeliği ile açıktan
atandığı Bakanlık görevi sona erenler ve bakmakla yükümlü oldukları aile bireyleri (Bu kişilerin sağlık harcamaları
TBMM bütçesinden yapılmaktadır).
SGK, genel sağlık sigortalısının ve bakmakla yükümlü
olduğu kişilerin sağlıklarını koruyucu, hastalanırlarsa tedavi
edici, iş kazası, meslek hastalığı ve analıkla ilgili sağlık hizmetlerinin karşılanması, iş göremezlik durumlarının ortadan
kaldırılması için gerekli hizmetleri karşılar. SGK tarafından
ödenecek hizmetler şunlardır:
• Kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri (Ülkemizde koruyucu sağlık hizmetleri Sağlık Bakanlığı tarafından
ücretsiz sunulmaktadır. Ücretsiz sunulan hizmetlerin dışında yer alan; aşılar, bebekteki bazı hastalıkları tespit etmek
amacıyla yapılan doğum öncesi incelemeler, idrar yolu hastalıklarına ve AİDS’e karşı koruyucu olması nedeniyle sünnet;
koruyucu sağlık hizmetleri için ayakta hekim ve diş hekimi
muayenesi, ilaç ve tıbbi malzemeleri.);
• İnsan sağlığına zararlı madde bağımlılığını önlemeye
yönelik sağlık hizmetleri;
• Hastalığın teşhis ve tedavisi için hekim tarafından gerekli görülen sağlık hizmetleri, (Muayeneler, görüntüleme işlemleri, laboratuvar tetkik ve tahlilleri, konulan teşhise dayalı
olarak yapılacak tıbbî müdahale ve tedaviler, hasta takibi ve
rehabilitasyon hizmetleri, organ, doku ve kök hücre nakline
ve hücre tedavilerine yönelik sağlık hizmetleri, acil sağlık
hizmetleri, sağlık meslek mensubu sayılanların hekimlerin
kararı üzerine yapacakları tıbbi bakım ve tedaviler, ilaç, tıbbi
malzeme, kan ve kan ürünleri, kemik iliği ve aşılar, ortez,
protez, tıbbî araç ve gereç, kişi kullanımına mahsus tıbbi
cihaz, tıbbi sarf, iyileştirici nitelikteki tıbbi sarf malzemeleri, estetik amaçlı yapılan her türlü sağlık hizmetleri, estetik
amaçlı ortodontik diş tedavileri. Bu kapsamda; “Evde sunulan sağlık hizmetleri” ve “ev hemodiyalizi” bedelleri de SGK

tarafından karşılanmaktadır. Sağlık Bakanlığı tarafından izin
ya da ruhsat verilmeyen sağlık hizmetleri, Sağlık Bakanlığınca tıbben sağlık hizmeti olduğu kabul edilmeyen hizmetler,
yabancı ülke vatandaşlarının genel sağlık sigortalısı ya da
genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi
sayıldığı tarihten önce mevcut olan kronik hastalıkları SGK
tarafında karşılanmamaktadır.);
• Analık haline ilişkin sağlık hizmetleri, (Analık nedeniyle hekim tarafından gerekli görülen muayeneler, doğum,
laboratuvar tetkik ve tahlilleri ile diğer tanı yöntemleri, tıbbî
müdahale ve tedaviler, hasta takibi, rahim tahliyesi, tıbbî sterilizasyon ve acil sağlık hizmetleri, hekimlerin kararı üzerine
yapılacak tıbbî bakım ve tedaviler.);
• Ağız ve diş sağlığına ilişkin sağlık hizmetleri, (Ağız
ve diş muayenesi, görüntüleme işlemleri, laboratuvar tetkik
ve tahlilleri ile diğer tanı yöntemleri, tıbbî müdahale ve tedaviler, diş çekimi, koruyucu diş tedavisi ve kanal tedavisi,
hasta takibi, diş protez uygulamaları, ağız ve diş hastalıkları
ile ilgili acil sağlık hizmetleri, 18 yaşını doldurmamış kişilerin ortodontik diş tedavileri.);
• Acil sağlık hizmetleri, (Ani gelişen hastalık, kaza,
yaralanma ve benzeri durumlarda olayın meydana gelmesini
takip eden ilk 24 saat içinde tıbbi müdahale gerektiren durumlar ile ivedilikle tıbbi müdahale yapılmadığı ya da başka
bir sağlık kuruluşuna nakli halinde hayatın ve/veya sağlık
bütünlüğünün kaybedilme riskinin doğacağı kabul edilen durumlar acil sağlık hizmeti olarak kabul edilir. Trafik kazalarına ilişkin sağlık hizmetleri, kişilerin genel sağlık sigortası
kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın SGK tarafından
karşılanmaktadır.);
• Tüp bebek tedavisi ve kök hücre vericilerinin finansmanı;
• Yurt dışı tedaviler (Yurt dışındaki görevlilerin harcamaları, Türkiye’de tedavinin ya da tetkikin ülkemizde mümkün olmayan tetkik ve tedaviler.).
Yukarıda belirtilen sağlık hizmetleri için hizmet alınan
kuruluşa ne kadar ödeme yapılacağı, hangi hizmetlerin tamamının hangilerinin kısmen SGK tarafından karşılanacağı
Kurum tarafından yayınlanan tebliğlerde belirtilmektedir.
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Ayrıca, Kurum hangi hizmetler için kişilerin (sigortalının)
ceplerinden “katılım payı” verebileceklerini de açıklamaktadır. Örneğin, ayakta hekim ve diş hekimi muayenesi, ayakta tedavide kullanılan ilaçlar, vücut dışında kullanılan ortez
ve protezler, tüp bebek tedavileri için katılım payları ödenir.
Sağlık hizmetlerine erişimlerinin engellenmemesi amacıyla
belirlenen kronik hastalıklar katılım payı uygulamalarından
muaf tutulmuşlardır.
Bir de “ilave ücret” olarak adlandırılan bir ödeme biçimi
vardır. SGK, talepte bulunan vakıf üniversiteleri, özel hastaneler ve özel tıp merkezleri ile sağlık hizmeti satın alınmasına yönelik sözleşmeler yapar. Sözleşmeli kuruluşlar kendilerinden hizmet almayı tercih eden kişilerden sundukları sağlık
hizmetleri için SGK’nın bu sağlık hizmetleri karşılığında
ödediği ücretler üzerinden ek ücret talep edebilirler.
Katılım payı ve eke ücret alınmasının temel amacı gereksiz sağlık hizmetleri kullanımını ve gereksiz harcamaları
önlemektir. Ancak, bu uygulamanın SGK’nın toplam harcamalarını azaltmayı ve sağlık kuruluşlarına SGK tarafından
yapılan ödemelerin tamamlanması amacını da içerdiği kuşkusuzdur.
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Sağlık Mevzuatı
Mevzuat, yürürlükteki hukuk kurallarının bütünüdür. Bu
kurallar genellikle yazılı olmakla birlikte yazılı olmayan, gelenekler biçiminde kabul edilmiş mevzuat ta olabilir. Yazılı
olmayan mevzuat için başlıca örnek İngiltere’de yazılı bir
anayasanın olmayışıdır. Mevzuat, kişilerle devlet arasındaki
ilişkileri, karşılıklı olarak görev ve sorumluluklarını, kurumların nasıl örgütleneceklerini, hizmetlerin neler olduğunu,
kimler tarafından ve nasıl yürütüleceğini, nasıl finanse edileceğini, nasıl denetleneceğini düzenler. Bu kurallara uymayan
gerçek ya da tüzel kişilere uygulanacak yaptırımlar da (cezalar, müeyyideler) mevzuat içinde yer alır.
Güçlerine Göre Mevzuat
Türk mevzuat sistemi içinde güçlerine göre mevzuat
aşağıda sıralanmıştır. Bu sıralamaya göre bir alt kademedeki
mevzuat kendisinin üzerindeki mevzuata aykırı yani onunla
çelişkili olamaz.
1. Anayasa,
2. Kanun (yasa), Kanun Hükmünde Kararname (KHK),
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve uluslararası antlaşmalar,
3. Tüzük (nizamname),
4. Yönetmelik (talimatname),
5. Yönerge (talimat) / Genelge (tamim, tebliğ).
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından kabul
edilen bütün kararların adı kanundur. Hukuken, yasa terimi
yalnızca Anayasa’da kullanılmakla birlikte, günlük konuşma
dilinde kanun yerine yasa terimi yaygın olarak kullanılmaktadır.
Mevzuat çıkartılması süreci
Kanun çalışmaları Türkiye Büyük Millet Meclisine kanun teklifi ve kanun tasarısı olmak üzere iki şekilde gelir.
Kanun tasarıları Bakanlar Kurulunca, kanun teklifleri ise milletvekillerince verilmektedir.
Kanun tasarıları önce bir kamu kurumundaki uzmanlar
tarafından hazırlanan taslak ile başlar. Bu taslak diğer bütün
bakanlıklara gönderilerek görüşleri alınır ve görüşler doğrul-

tusunda geliştirilir. Daha sonra Bakanlar Kuruluna sunulan
taslak olumlu bulunursa Bakanlar Kurulu üyelerinin imzasına açılır. İmzalar tamamlandıktan sonra TBMM Başkanlığına
sevk edilen taslağın adı artık “kanun tasarısı”dır. Kanun tasarısı Mecliste önce ilgili ihtisas komisyonlarına sevk edilir.
İhtisas komisyonları Mecliste grubu bulunan (en az 20 milletvekili bulunan) siyasi partilerin temsilcilerin oluşur. Sağlıkla
ilgili tasarılar sayıları 19 olan bu komisyonlardan birisi olan
“Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu” tarafından ayrıntılı olarak ele alınır, her madde ayrı ayrı görüşülüp
komisyon üyelerinin önerileri doğrultusunda değiştirilebilir.
Komisyon toplantılarına Meclis dışından uzmanlar ve bürokratlar da davet edilebilir. Son biçimi verilen tasarı yeniden
TBMM Başkanlığına gönderilir. Başkanlık daha sonra bu Tasarıyı TBMM Genel Kuruluna sevk eder. Kamu personeline
ilişkin tasarılar %98 oranında Plan ve Bütçe Komisyonunda
görüşülür. Milletvekilleri ya da Mecliste grubu bulunan siyasal partiler tarafından Meclis Başkanlığına sunulan kanun
teklifleri için de aynı süreç işletilir.
Meclis Genel Kurulu’na gelen kanun tasarıları sırası
geldiğinde görüşülür. Bu görüşmeler sırasında grubu bulunan her siyasi partinin, ayrıca maddeler üzerinde değişiklik
önergesi veren üyelerin ve bu önerilere itiraz eden üyelerin
görüşlerini açıklama hakları vardır. Her madde ayrı ayrı oylanır. Görüşme sonunda kanun tasarısının tamamı oylanarak
Meclis tarafından kabul edilen tasarının adı artık kanun olmuştur. Kabul edilen kanunlar onaylanmak üzere Cumhurbaşkanına gönderilir. Cumhurbaşkanı 15 günlük bir sürede
kendisine gelen metini inceler ve inceleme sonunda ya veto
eder ya kabul eder. Kabul ederse kanun tasarısı yayımlanmak
üzere Resmî Gazeteye gönderilir. Kanun Resmî Gazetede yayımladıktan sonra, Kanunun yürürlük tarihlerinde belirtilen
sürelere göre yürürlüğe girer. Cumhurbaşkanı kanunu veto
ederse kanun yürürlüğe girmez ve Meclis Başkanlığına iade
edilir. İade edilen kanunlar için daha önce açıklanan süreç
yeniden başlamış olur.
Görüldüğü gibi bir kanun tasarısının kanun haline gelmesi uzun ve zor bir süreçtir. Bu zorluğu yenmek üzere 2017
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yılına kadar “kanun hükmünde kararname” yoluna gidilmekteydi. Eğer Hükümet bu süreyi kısaltmak ve hızlı olarak kanun çıkartmak istiyorsa, önce TBMM’den ilgili kanunla ilgili
yetki alıyor, hazırladığı kanun tasarısını TBMM’ye göndermek yerine doğrudan Cumhurbaşkanına gönderiyordu. Cumhurbaşkanı tasarıyı imzalarsa Resmi Gazete’de yayınlanarak
yürürlüğe giriyordu. Bu şekilde yayınlanan metine “Kanun
Hükmünde Kararname - KHK” deniliyordu. KHK ile kanunlar arasında güç açısından bir fark bulunmuyordu.
16 Nisan 2017 tarihinde yapılan referandum ile Anayasamızda bazı değişiklikler kabul edildi ve “Cumhurbaşkanlığı”
sistemine geçildi. Yeni sistemin mevzuat açısından en önemli özelliği, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleridir. Söz konusu
Anayasa değişikliği ile KHK sistemi sona ermiş, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi sistemi kurulmuştur. Ancak, daha önce
yayınlanmış olan KHK’lar yürürlüktedir. Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesi, yürütme yetkisine ilişkin olarak daha önce Bakanlar Kurulu Kararı, tüzük ya da kanun hükmünde kararnamelerle düzenlenen hususları düzenleyen ve fakat bakanların
imzalarını değil sadece Cumhurbaşkanı’nın imzasını taşıyan
yasal düzenleme aracıdır. Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri
ile Bakanlıklar kurulup kaldırılabilir, görevleri ve yetkileri,
örgütlenme yapısı düzenlenebilir; üst kademe kamu yöneticileri atanabilir, görevlerine son verilebilir ve bunların atanmalarına ilişkin usul ve esaslar belirlenebilir; yeni sistemde
Bakanlar Kurulu bulunmadığından TBMM tarafından yürütme organına KHK yetkisi verilmesi ve yürütme organınca KHK çıkarılması söz konusu değildir. Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesi çıkarma yetkisi Anayasa’da Cumhurbaşkanı’na
tanınmış olduğundan, KHK’lardan farklı olarak böyle bir kararname çıkarmak için TBMM’den yetki alınmasına gerek
bulunmamaktadır. Cumhurbaşkanı Anayasa’da belirtilen konularda düzenleme yapılmasını gerekli gördüğünde Cumhurbaşkanı kararnamesi çıkarabilecektir. Söz konusu kararname
TBMM’nin onayına gerek olmaksızın, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girer. Ancak, Anayasada yer alan temel
haklar, kişi hakları ve ödevleriyle siyasi haklar ve ödevler
Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenemez; Anayasada münhasıran kanunla düzenlenmesi öngörülen konularda
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çıkarılamaz; kanunda açıkça
düzenlenen konularda Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çı-

karılamaz; - Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kanunlarda
farklı hükümler bulunması halinde, kanun hükümleri uygulanır; Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin aynı konuda kanun
çıkarması durumunda, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümsüz hale gelir.
Ülkemizde kanunların numaralandırılmasında bir karmaşa
vardır. TBMM’nin açıldığı 23 Nisan 1923 ile 27 Mayıs 1960
tarihine kadar 1480 kanun çıkartılmıştır ve bunların numaraları geçerlidir. 27 Mayıs 1960 ile 25 Ekim 1961 tarihleri
arasında 375 kanun çıkartılmıştır ve bunların numaralandırılması birden başlatılarak yapılmıştır. 26 Ekim 1961 tarihinden
12 Eylül 1980 tarihine kadar çıkartılmış olan 2300 kanun yeniden birden başlatılarak numaralandırılmıştır. 12 Eylül 1980
tarihinden günümüze kadar çıkartılan kanunlar için ayrı bir
numaralandırmaya gidilmemiş ve 26 Ekim 1961 tarihinden
buyana kanun numaralarına devam edilmiştir. Buna göre, ülkemizde 1 – 375 arasında aynı numarayı taşıyan 3 kanun, 376
– 7480 arası aynı numarayı taşıyan 2 kanun bulunabilir. Dolayısıyla, kanunlar hem numaraları hem de Resmi Gazetede
yayınlandıkları tarihlerle birlikte anılmalıdırlar.
Eğer kanunun bir maddesinde, o konudaki ayrıntıların
ilgili kamu kurumu tarafından çıkartılacak bir tüzük ya da
yönetmelikle düzenleneceği hükmü yer alıyorsa, tüzük ya da
yönetmelik çıkartılır. Tüzük çıkartılması yönetmelik çıkartılmasına kıyasla daha uzun ve güçtür. Tüzük taslağı ilgili
kamu kurumu (Bakanlık) uzmanları tarafından hazırlanır, diğer bütün bakanlıkların olumlu görüşü alındıktan sonra önce
Yüksek Sağlık Şurası’na sonra Danıştay’a gönderilir. Danıştay tarafından onaylanan tüzük Başbakanlığa gönderilerek
Resmi Gazetede yayınlatılır. Oysa yönetmelik çıkartılması
için ilgili Bakanın olur vermesi yeterlidir, diğer bakanlıkların
olumlu görüşlerinin alınması koşul değildir. Tüzüklerde
değişiklik yapılması için de aynı işlemler gerekir. Oysa
yönetmeliklerde değişiklik yapılması daha hızlı ve kolaydır.
O nedenle, son yıllarda kabul edilen kanunların çoğunda
ayrıntıların tüzük ile değil yönetmelik ile yapılması yoluna
gidilmektedir. Bunun pratikteki anlamı, yönetmeliklerle
yapılan düzenlemelerin sık sık değişikliğe uğrayabileceğidir.
Bu uygulamanın olumlu yanı, gelişen teknolojinin ve güncel
yaklaşımların hızla mevzuat haline getirilebilmesidir. Öte
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yandan, hızla değişen mevzuatın bazı hatalara açık olması bir
yana uygulamayı yapacak görevliler tarafından izlenebilmesi
sorunlara yol açabilmektedir.

line getirdiğim cümleyi gözden kaçırmış: “Derslerde söylenenler, kitaplarda yazılanlar söylendiği ve yazıldığı tarih
için geçerlidir. Mevzuat değişebilir. Asıl olan, mevzuatı
izlemek, güncel kurallara göre davranmaktır”.

Yönerge ya da genelgeler, hizmet ile ilgili kurumun ilgili birimi (genel müdürlük, daire başkanlığı vb) tarafından
yayınlanan emirlerdir. Genelgeler, süreli ya da süresiz olabilirler. Örneğin, çıkan bir salgın ile mücadele konusunda
teşkilat tarafından alınması gereken önlemlerin neler olduğu,
bunların nasıl yerine getirileceği gibi ayrıntılar genelgelerle
düzenlenir.

Nitekim bu meslektaşımın öğrenci olduğu yıllarda sağlık ocağı hekimlerine tanınmış olan disiplin yetkisi, daha
sonra 657 sayılı yasada yapılan bir değişiklikle kaldırılmıştı. Telefon görüşmesini yaptığımız yılda, yasa şöyle diyordu: “İllerde disiplin amiri validir. Valinin bu yetkisi şube
müdürlerine (örneğin il sağlık müdürüne, defterdara, vb)
devredilmiştir. Şube müdürlerinin bu yetkilerinin kimlere devredilebileceği kurumları (örneğin Sağlık Bakanlığı)
tarafından belirlenir”. O yıllarda, sağlık Bakanlığı sağlık
müdürlerinin disiplin yetkisini başhekimlere ve okul müdürlerine (sağlık kolejleri) devredildiğini bir genelgeye duyurmuştu. Fakat meslektaşımın bu durumdan haberi yoktu.

Ülkemizde kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgelerin nasıl hazırlanması gerektiği konusunda da mevzuat vardır. Çalışma yaşamında böyle bir görev yürütmek durumunda
kalan sağlıkçıların bu mevzuatı bulup ona göre davranmaları
gerekir. Bu açıklamalar ışığında sağlık hizmetlerinde görev
yapan personelin şu hususlara dikkat etmeleri önerilir:
Belleğinize ve mantığınıza güvenmeyin;
Mevzuattaki değişiklikleri izleyin;
Karar vermeden önce ilgili mevzuatı bir kez daha gözden
geçirin.
BİR ANI
1980’li yılların sonlarındaydı. Bir gece ev telefonum
çaldı. Arayan, Eskişehir ilinin bir kırsal sağlık ocağı hekimiydi. Sanıyorum 1978 ya da 1979 yılında Hacettepe Tıp
Fakültesinden mezun olmuştu. Özetle bana şunları söyledi:
“Çalıştığım sağlık ocağında işlerini aksatan bir ebe hakkında soruşturma açtım ve disiplin cezası verdim. Fakat sağlık
müdürü cezayı onaylamadı. Çünkü ocak tabibinin disiplin
soruşturması yapmaya ve ceza vermeye yetkisi yokmuş.
Oysa hocam, siz derste ceza verilebileceğini söylemiştiniz.”
Yani, bu değerli meslektaşım derste benim söylediğim
bir söz yüzünden hem sağlık müdürü hem de ebe yanında
küçük düştüğünü söylüyor ve bu konuda beni suçluyordu.
Bu arkadaşım dersleri çok iyi izlemiş ve doğru bildiği
şeyi yapmış. Ama dersin sonunda söylemeyi alışkanlık ha-

Türkiye’de Sağlık Mevzuatı
Ülkemizdeki sağlık mevzuatının genel karakteri çok
sayıda, dağınık ve göreceli olarak eski olmasıdır. Örneğin,
sağlık meslekleri ile ilgili temel kanun (Tababet ve Şuabat-ı Sanatlarının Tarz-ı İcrasına Dair Kanun) 1928 yılında
çıkartılmıştır; Sağlık hizmetlerinin temel uygulamalarının
yer aldığı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 1930 tarihlidir.
Birçok sektörün yasalarında sağlık hizmetlerine göndermeler vardır. Örneğin, adalet, aile, sosyal politikalar,
çalışma, sosyal güvenlik, çevre, orman, şehircilik, gençlik,
spor, gıda, tarım, hayvancılık, milli eğitim, maliye, gümrük, ticaret, içişleri, kültür, turizm, milli savunma, sanayi
konuları ile ilgili mevzuat içinde sağlık hizmetleri ile ilgili birçok hüküm yer almaktadır. Ayrıca, belediyeler, Sosyal
Güvenlik Kurumu, meslek kuruluşları, Kızılay, Yeşilay gibi
sivil toplum kuruluşlarının mevzuatı içinde de sağlıkla ilgili
çok sayıda hüküm vardır. Sağlık hizmetlerinde görev yapan
sağlık personelinin bu hükümlerden haberdar ve bilgi sahibi
olmaları gerekir. Kaldı ki, özellikle 2000 yılından sonra
çıkartılan ve birbirleri ile ilintisiz hükümleri kapsayan “torba
yasalar” içinde de sağlıkla ilgili hükümler yer almaktadır.
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Özellikle Cumhuriyetin ilk dönemlerinde çıkartılmış
olan sağlıkla ilgili kanunlarımızın bir kısmı çok ayrıntılıdır ve
fazla sayıda madde içermektedir. Öte yandan, özellikle 2000
yılından sonra çıkartılan kanunların pek çoğu az sayıda madde içerir; böyle kanunlarda ayrıntılar yönetmeliklere bırakılmıştır. Örneğin 1930 tarih ve1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha
Kanunu 309 maddeden oluşurken, 2004 tarih ve 5258 sayılı
Aile Hekimliği Kanunu 10 maddeden oluşmaktadır. Eski kanunlar tüzük çıkartılmasını öngörürken, yeni kanunlarımızda
daha çok yönetmeliklerin çıkartılması öngörülmektedir.
Sağlıkla ilgili bütün kanunlar TC Anayasası’nın (1982
Anayasası) bazı maddelerinde yer alan hükümlere dayanmaktadır. Bu maddelerin başlıcaları şunlardır:
Madde 17: Herkes, yaşama, maddi ve manevi varlığını
koruma ve geliştirme hakkına sahiptir. Tıbbi zorunluluklar
ve kanunda yazılı haller dışında, kişinin vücut bütünlüğüne
dokunulamaz; rızası olmadan bilimsel ve tıbbi deneylere tabi
tutulamaz.
Madde 19: Herkes, kişi hürriyeti ve güvenliğine sahiptir.toplum için tehlike teşkil eden bir akıl hastası, uyuşturucu
madde veya alkol tutkunu, bir serseri veya hastalık yayabilecek bir kişinin bir müessesede tedavi, eğitim veya ıslahı için
kanunda belirtilen esaslara uygun olarak alınan tedbirin yerine getirilmesi
Madde 41: Aile, Türk toplumunun temelidir. Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilatı kurar.
Madde 56: Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaşların ödevidir. Devlet, herkesin hayatını, beden ve ruh sağlığı
içinde sürdürmesini sağlamak; insan ve madde gücünde tasarruf ve verimi artırarak, işbirliğini gerçekleştirmek amacıyla sağlık kuruluşlarını tek elden planlayıp hizmet vermesini
düzenler. Devlet, bu görevini kamu ve özel kesimlerdeki sağlık ve sosyal kurumlarından yararlanarak, onları denetleyerek

yerine getirir. Sağlık hizmetlerinin yaygın bir şekilde yerine
getirilmesi için kanunla genel sağlık sigortası kurulabilir
Ülkemizde sağlıkla ilgili yürürlükteki (merî) çok sayıda (en az 500 dolayında) kanun, tüzük ve yönetmelik vardır.
Bunlara uluslararası mevzuatı, TBMM tarafından kabul edilmiş bildirileri, yönergeleri ve genelgeleri de eklemek gerekir.
Kaynaklar

• Aşıcıoğlu Ç., Tıbbi Yardım ve El Atmalardan Doğan Sorumluluklar, Doktorların, Devletin ve Özel Hastanelerin Sorumluluğu,
(Ceza-i ve Hukuki), Tekışık Ofset Tesisleri, Ankara; İstanbul, 1993
• Ayan M., Arslan İ. ( ed.) Temel Hukuk Bilgisi, Mimoza Yayınları
, Konya, 1998
• Doğan H., Tıbbi Etik ve Tıbbi Hukuk; Medikal Etik ; Yüce Yayıncılık
• Durdu H., Sağlık Mesleğinde Hukuki Sorumluluk İzmir, 1986
• Eren N., Çağlar Boyunca Toplum, Sağlık ve İnsan; sf, 12; Somgür Yayıncılık, Ankara, 1996
• Fişek N., Halk Sağlığına Giriş; Hacettepe Üniversitesi-DSÖ
Hizmet Araştırma ve Araştırıcı Yetiştirme Merkezi Yayınları No:2
; Ankara 1983
• Health For All Targets; The Health Policy For Europe; Updated
Edition; European Health For All Series; No:4, Copenhagen; 1993
• http://www.hukukrehberi.net/Details.aspx?id=91
• Karahasan MR., Sorumluluk Hukuku; Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş; 1995
• Karahasan MR., Tazminat Hukuku; Beta Basım Yayım Dağıtım
A.Ş; 1995
• Özcan C., Genç MF., Sağlık Mevzuatı: Hayran O, Sur H. (ed.)
Sağlık Hizmetleri, Yüce Yayım, İstanbul 1998.
• Varol N. Sağlık Hukuku ve Mevzuatı Ders Notları (yayınlanmamış) M.Ü. Sağlık Eğitim Fakültesi İstanbul, 1999.
• Varol N., Gülhan Y., Arslaner F., Sağlık Hukuku mu? Tıp Hukuku
Mu? www.hukukrehberi.net/Details.aspx?id=91
• Velidedeoğlu HV., Borçlar Kanunu; 6. Basım; Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş; İstanbul; 1998
• WHO/UNICEF; Primary Health Care; Geneva; WHO; 1978
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Sağlıkçının Hukuksal Sorumluluğu
Hastaya zarar vermenin biçimlerinden birisi de hastayı tedavisiz bırakmaktır. Hekim sadece
yapılan tedaviden değil, yapılmayan tedaviden de sorumludur.
Prof. Dr. Nevzat Tarhan
Türkiye’de sağlık meslekleri ile ilgili düzenlemeler 1219
Sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarz-ı İcrasına Dair
Kanun’da (Tıp ve ilgili mesleklerin uygulamalarına ilişkin
yasa) yer almaktadır. Kanunda geçen tıp meslekleri, hekimlik, askeri hekimlik, diş hekimliği, dişçilik, sünnetçilik,
hemşirelik, hastabakıcılık, ebelik ve diş protez teknisyenliği
olarak sayılmıştır. Sağlık memurları, acil tıp teknisyenleri ve
teknikerlerine ilişkin ve sıhhiye sınıfına mensup er ve erbaşlarla ilgili genel düzenlemeler de bu kanunda yer almaktadır.
Bu kanunun kapsamında anılan tıp mesleklerinde ve tıp
mesleklerine ilişkin uygulamalarda görüldüğü gibi, tıp uygulayıcıları olarak yalnızca hekimler değil, tıpla ilgili diğer
meslek dalları da anılmaktadır. Yani, bu kanuna göre özellikle ceza hukuku, sorumluluk hukuku ve tıbbî deontoloji bakımından sayılan bütün sağlık meslek grupları benzer sorumluluğa sahiptir. Örneğin hekimin sır saklama yükümlülüğünden
söz edildiğinde yalnızca hekimlerin değil, hemşire, ebe gibi
diğer tıp mesleği mensuplarından da söz ediliyor demektir.
Kanunun çıktığı 1930’lu yıllardaki sağlık meslek grupları
dikkate alındığında günümüzde faaliyet gösteren bazı mesleklerin bu kanunda belirtilmemiş olması doğal olarak kabul
edilmelidir. Ancak, kanunun mantığı çerçevesinde günümüzdeki bütün sağlık mesleklerini aynı yaklaşım içinde değerlendirmek gerekir. (Bu kanuna 06.04.2011 tarihinde eklenen
“Ek 13” madde ile bazı yeni sağlık meslekleri tanımlanmıştır.
Bkz. Sağlık İnsangücü ve Planlaması Bölümü)

Yönetim hukuku açısından sorumluluk
Kamu görevi yapan bir devlet kurumunda hizmet veren
sağlıkçının (hekim, diş hekimi, eczacı, hemşire, ebe, fizyoterapist, diyetisyen vb) bu hizmetin yerine getirilmesi sırasında
ve hizmet nedeniyle kişilere verdiği zararlardan, doğrudan
doğruya yönetim sorumlu olur. Çünkü böyle bir durumda söz
konusu olan “hizmet kusuru” dur. Yönetimin işveren olarak,

çalıştırdığı personelin eyleminden sorumluluğu, görülen hizmetin “kamu hizmeti” niteliğinde olmasından doğmaktadır.
Hizmet kusuru, sağlık hizmetlerinin kötü örgütlenmesinden, hastaya zarar vermekten, bakımla ilgili işlerden ya
da diğer tıbbi girişimlerden kaynaklanır. Görevlilerin bireysel ve bağımsız varlıkları, örgütün bütünlüğü ile kaynaşmış
bulunduğundan, sağlıkçının iş ve eylemlerinin gerçek sahibi,
hizmetin yükümlüsü olan yönetimdir. Bu nedenle de hizmetin geç ya da kötü işlemesinden ya da hiç işlememesinden
yönetim sorumludur.
Ancak personel, yönetimin hizmet kusuru nedeniyle sorumlu olduğu bir ortamda, kişisel olarak ve kamu görevlisi
niteliği ile kusurlu ise, kurumu ile birlikte kendisi de sorumlu
olur.
Sağlık personeli, kişisel kusurundan ötürü neden olduğu
zararı, zarara katkısı oranında ödemek zorunda kalır. Ayrıca
kişisel kusur (görev kusuru) yüzünden yönetim bir zarara uğramışsa bu zarar da personele ödettirilir.

Medeni hukuk açışından sorumluluk
Sağlık personeli, muayene ve tedavisini yüklendiği
hastaya karşı görevini “bağlılık ve özenle yapma” ile yükümlüdür. Hekimler ve diğer sağlık personeli, doğru olduğu
genellikle kabul edilen ve tıp biliminin, uygulanması rutinleşmiş ilkelerini bilmek, doğru tanı koyup bu tanıya uygun
tedavi önermek ve bu tedaviyi, gerekli her türlü önlemi alarak
uygulamak zorundadırlar.
Sağlıkçı tanının zorunlu kıldığı bütün inceleme ve muayeneleri yapmadan bir değerlendirmeye gitmemelidir. Değişik tedavi yöntemleri arasında seçim yapmak söz konusu
olduğunda, hastanın ve çevresinin özellikleri göz önünde
tutulmalıdır. Yeni bir tedavi yöntemi, yeteri kadar denen-
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miş olması koşulu ile uygulanabilir. Ancak bu konuda hasta
uyarılmalı, izni (aydınlatılmış onam) alınmalıdır. Bununla
birlikte hastanın rızası alınmış olsa bile, yanlış bir tedavi
uygulanması onu uygulayan sağlık personelini sorumluluktan kurtarmaz. Sağlık elemanının tıbbi girişimleri ile verdiği
zarar, bilgisizliğinden, ihmalinden ya da beceriksizliğinden
ileri gelmeyip, (bilimin eriştiği düzeye göre) zararın nedeni
yeterli ve özenli bir inceleme ile anlaşılamayacak nitelikte
ise, sağlıkçı sorumlu tutulamaz. Özel uzmanlığı gerektiren
durumlarda sağlık elemanı, acil bir durum olmadıkça hastayı
uzmana göndermeli ya da en azından bir uzmana danışmalıdır. Sağlık elemanının eyleminin hukuka aykırı sayılmaması
için, yasal açıdan geçerli ve haklı bir nedenin bulunması gerekir. “Hastanın izninin alınması”, “hastanın yararına davranılması” ve “hukuka uygun bir kamu gücünün kullanılması”
durumunda haklı neden var sayılır.

a. Hastayı ameliyatın riski konusunda aydınlatmadan
izin alınması,
b. İlgili yasa kurallarına aykırı olarak izin alınması, (sağlık elemanının acı çeken bir hastayı rızası ile öldürmesi gibi),
c. Sağlık elemanının bilgisizlik, meslekte acemilik, önlem almama ve benzeri nedenlerle zarara yol açması (eli titreyen ya da sarhoş bir hekimin izin var diye ameliyat yapması
gibi) durumlarda izin alınsa bile, eylem hukuka aykırıdır.
Hekimin ve diğer sağlık elemanlarının özen ve bağlılık
(sadakat) borcu yanında sır saklama yükümlülüğü de vardır.
Hastanın sırrı kişilik haklarının bir bölümünü oluşturur. O nedenle, açıklanmasını istemediği konular ve gizli kalmasında
çıkarı olan olaylar, saklı tutulmalıdır. Zorunlu bir neden olmaksızın “sırrı açıklamak” Ceza Yasasına göre suçtur. Ancak
sağlıkçıların, hastasının sırlarını açıklamakta haklı olduğu
durumlar da vardır. Örneğin,

Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 70. maddesine göre her
tür tıbbi girişim ve ameliyat için hastanın izni gerekmektedir; girişimin önemli olması durumunda iznin yazılı olması
gerekir.

a. Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 58. maddesine göre
her hekim (ve diğer sağlık elemanları) salgın hastalıkları yetkililere bildirmek zorundadır.
b. Ceza Yasasına göre “hekim, cerrah, ebe ya da diğer
sağlık elemanları, kişiler aleyhine işlenmiş bir suç belirtisi
görürlerse, gerekli tedaviyi yapmakla birlikte, durumu adliyeye ya da kolluk kuvvetlerine bildirmek zorundadırlar. (Ancak
bu bildirme, kendisine yardım ettikleri kişinin kovuşturmaya
uğramasına neden olacaksa böyle bir yükümlülük yoktur.)
c. Sağlık personeli, hastayı bilirkişi görevi ile muayene
ediyorsa, doğal olarak sır söz konusu olmayacaktır.
d. Sağlıkçı, hastanın izni ile tanıklık yapar ve sırları açıklarsa, bu durumda da haklı neden var sayılacaktır.

Geçerli bir izinin ilk koşulu, hastanın bu konuda yeterli
ölçüde aydınlatılmasıdır. Aydınlatmanın ölçüsü konusunda
iki ayrı görüş vardır. Birinci görüşe göre; durum ne kadar
umutsuz, tıbbi girişimin sonuçları ne kadar sakıncalı olursa
olsun, hastaya bildirilmelidir. İkinci görüşe göre ise, hastaya
herşeyin açıklanması onu moral yönden çökertir ve zarara neden olabilir. Çoğunlukla benimsenen görüş, “hastadan hiçbir
şey saklamaksızın izninin alınması” biçimindedir. Eğer hasta
çocuk ya da açıklananları anlayamayacak kadar yaşlı ya da
özürlü ise, bu açıklamalar sırasıyla vasisine, birinci derece
yakınlarına ya da acil durumlarda hastanın sorumluluğunu
alabilecek en yakınına yapılabilir.
Hastanın izninin alınması olanağı bulunmayan durumlar
da ortaya çıkabilir. Örneğin nefes borusu tıkanan, bilincini
yitirmiş bir hastanın yaşamasını sağlamak amacıyla, trakeotomi yapmak gerektiğinde, hastanın izni var sayılacaktır.
Hastanın izni, her durumda sağlık elemanının eyleminin
hukuka aykırılığını ortadan kaldıramaz:

Hekime ve diğer sağlık çalışanlarına tanıklıktan çekilme
yetkisi de tanınmıştır. “Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa göre, “hekimler ve ebeler”, Hukuk Mahkemeleri Kanununa göre de “mezuniyet, sanat ve meslekleri itibariyle bir
kimsenin sırrını bilenler” tanıklıktan kaçınabilirler. Tanıklık,
sağlık elemanının kararına bırakılmıştır. Kaçınmayıp tanıklık
yaparlarsa, “sırrı ifşa» suçunu işlemiş sayılmazlar. Sonuç olarak sağlıkçının davranışı, suç oluştursun ya da oluşturmasın
genel olarak hizmeti “özen, bağlılık ve sır saklama” borcuna
aykırı biçimde yerine getirmişse, maddi ya da manevi tazminat ile sorumlu olabilir.
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Ceza hukuku açısından sorumluluk
Türkiye’de hekimlik, diş hekimliği, eczacılık, veterinerlik, hemşirelik, ebelik, hastabakıcılık ve özel hastane sorumlu
müdürlüğü gibi meslekleri yapabilmek için (pratik anlamda
bütün sağlık mesleği mensuplarının) Türk vatandaşı olma koşulu vardır. Bu hükümler 1219 Sayılı Kanundan başka, 6197
Sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanunda, 1954 tarihli Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği
İşlere Dair Kanunda, 6283 Sayılı ve 1954 tarihli Hemşirelik
Kanununda da açıkça yazılıdır.
1940 tarih ve 3958 sayılı Gözlükçülük Hakkında Kanun
gözlükçü unvanını kullanabilmek için Türk olmak koşulunu
belirtmekle birlikte bu kanunu yürürlükten kaldırarak onun
yerine geçen 2004 tarih ve 5193 sayılı Optisyenlik Hakkında
Kanun, optisyenin Türk vatandaşı olma koşuluna yer vermemiştir.
Hekimlerin herhangi bir suçtan dolayı ağır hapse (5 yıldan daha uzun süre) ve şeref ve haysiyeti bozan suçlar yüzünden hapse mahkûm olmamış olması gerekir. Örneğin,
cinayet suçundan 5 yıldan uzun ceza alanlar, rüşvet, kız kaçırma, evrakta sahtecilik gibi yüz kızartıcı suçlardan hüküm
giymiş hekimlerin hekimlik yetkileri ellerinden alınır. Ayrıca,
hastalarına zarar verebilecek derecede akıl hastalığı olanlar
da hekim raporuna dayanılarak hekimlik mesleğinden men
edilebilirler.
Yukarıda belirtilen kanunlardaki koşulları yerine getirmeden sağlık alanında meslek uygulaması yapmak “yetkisizlik “ suçunu oluşturur ve bu suçu işleyenler Türk Ceza Kanununa göre cezalandırılırlar.
Hastaya ya da sağlam kişilere verilen hizmetlerde “aydınlatılmış onam”, tıp etiğinin temel ilkelerinden olan özerklik ilkesine dayanmaktadır. Aydınlatılmış onam süreci, hastanın kendisine uygulanacak herhangi bir tıbbi işleme onay
verebilmesi ya da reddedebilmesi için yeterince bilgilendirilmesi, düşünmesi ve özgür seçimine dayalı kararını vermesidir. Yapılması düşünülen tanı ve tedavi girişimlerinin neler
olduğu, yararları, olası yan etkileri, düşünülen girişimden

başka alternatif seçeneklerin neler olduğu ve bu yöntemlerle
önerilen yöntem arasındaki avantaj ve dezavantajlar hastaya
anlatılmalıdır. Bu koşulların yerine getirilmesi, doğrudan ve/
veya dolaylı olarak hekimin sorumluluğundadır.
Aydınlatılmış onam 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarz-ı İcrasına Dair Kanun’da (Madde 70) vardır.
Ayrıca, 1998 yılında çıkartılan Sağlık Bakanlığı Hasta Hakları
Yönetmeliğinde, “Sağlık Durumu İle İlgili Bilgi Alma Hakkı” çerçevesinde hastanın uygulanacak tıbbi işlem ve girişim
yöntemleri, hastalığın seyri ve sonuçları hakkındaki sözlü ve
yazılı bilgi isteme hakkı olarak tanımlamaktadır. Söz konusu
yönetmelik aydınlatılmış onam sürecinin nasıl yürütülmesi
gerektiğini ayrıntılı olarak açıklamaktadır.
Aydınlatılmış onamın temel bileşenleri şunlardır:

1. Bilginin hastaya açıklanması ve bilginin hasta tarafından anlaşılması: Yapılacak tıbbi işlemlerle ilgili her türlü
bilginin açıklıkla, hastanın anlayacağı bir dil ve üslupla açıklanması gerekir; hiçbir husus saklanmamalı, hastanın bütün
sorularına gerçekçi yanıtlar verilmelidir.
2. Onamın gönüllü ve açık olması: Geçerli olan “açık
onam”dır. Açık onam, gönüllü ve aydınlatılmış onam demektir; bu durumda hasta kendisine verilen bilgilerin tümünü
anlamış ve onam formunu imzalamıştır. Onam yalnızca önerilen tedavi ya da işlem için geçerlidir. Genellikle, hastalara
hastaneye kabul edildikleri sırada, kendilerine yapılacak her
türlü işlem için genel bir izin formu imzalatılmaktadır. Bu
belge, yani her şeyi kapsayan onam, hastanın hastanede kaldığı sürede bildiği ya da bilmediği bütün işlemlere onam verdiği şeklinde kabul edilmektedir. Oysa açık onam, hastanın
“her bir tıbbi uygulama için” aydınlatılmış olmasını gerekli
kılmaktadır. Dolayısıyla, hastaneye kabul sırasında imzalatılan belge etik olarak aydınlatılmış onam olarak yorumlanmamalıdır.
3. Hastanın onam vermeye yeterli olması: Hasta onam
verme yeterliğinde olmalıdır. Yani var olan seçenekler hakkında düşünüp, akıl yürütebilmeli; kendisine anlatılan bilgileri anlayabilmeli, içinde bulunduğu durumun sonuçlarını
değerlendirip, bilgiyi akılcı bir biçimde işleyebilmelidir.
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disine verilen hizmetler (girişimler, tedaviler vb) sonucunda
zarar gördüğü kanısında ise, bu zararının maddi ve manevi
olarak giderilmesini (telafisini) yasal yollara başvurarak talep edebilir. Bu durumda kişinin zarar görüp görmediğine,
zararın derecesine, zarara kimin neden olduğuna ve zararın
nasıl telafi edilmesi gerektiğine mahkemeler karar verir. Bunun sonucunda eğer zarar söz konusu ise buna yol açan sağlık
personeli (ya da sağlık kuruluşu) maddi yaptırımlarla hatta
hapis cezaları ile karşı karşıya kalabilir.

Günümüzde genel olarak kabul edilen etik ilkeler
Yararlı olma
Zarar vermeme
Adalet ve eşitlik
Özgürlük ve özerkliğe saygı
Gerçeği söyleme ve aydınlatılmış onam
Kötü davranmama
Gizliliğe saygı ve sır saklama
Sadakat, dürüstlük ve sözünde durma

Sağlık hizmetlerinde kötü uygulamalar
(Malpraktis)
Dünya Tabipler Birliği malpraktisi “hekimin tedavi sırasında standart güncel uygulamayı yapmaması, beceri eksikliği ya da hastaya tedavi vermemesi ile oluşan zarar’’ şeklinde tanımlamaktadır. Ancak, sağlık hizmetlerinin bir ekip işi
olduğu ve bu ekipte yer alan hekim, hemşire fizyoterapist,
psikolog, diyetisyen gibi bütün sağlık elemanlarının hastanın zarar görmesinde rollerinin olabileceği unutulmamalıdır.
Örneğin hasta, hekimin öngördüğü bir enjeksiyondan ötürü
zarar görebilir. Ama bu zararın ilacın uygun olmamasından
mı, yoksa enjeksiyonun usulüne uygun olarak yapılmamış
olmasından mı oluştuğu incelenmesi gereken bir konu olabilir. Tıbbi malpraktis, ancak nadiren tek bir nedene bağlı
olarak meydana gelebilmektedir. Hastanın zarar görmesinin
altındaki faktör genellikle insan faktörü (bilgisizlik, zihinsel
muhakeme hataları, dikkatsizlik gibi) olmakla birlikte çevresel faktörler, tıbbi cihazların eksikliği ya da kalibrasyon
bozukluğu gibi faktörlere bağlı olarak ta hastaların zarar görmesi söz konusu olabilir.
Burada önemli olan husus şudur: Hekime ya da bir sağlık
kuruluşu ile başvuran hasta arasında hukuk açısından bir sözleşme (akit) olduğu kabul edilir. Bu sözleşme ile hekim (ya
da sağlık kuruluşu) bir ücret karşılığında kişinin sağlık durumunu inceleyip bir aksaklık / hastalık saptaması durumunda
bunu düzeltici önlemler almak borcu altına girer. Eğer hasta
(kişi) bu sözleşme gereğince alması gereken hizmeti sözleşmenin öngördüğü varsayılan nitelikte alamamışsa ya da ken-

Genel olarak kabul edilen görüşe göre, hekim ile hasta
arasındaki ilişki sözleşme niteliğindedir. Ancak 6089 sayılı
Yeni Türk Borçlar Kanunu’nda hekimle hasta ya da hastaneyle hasta arasındaki ilişkiyi düzenleyen herhangi bir hüküm
yoktur. O nedenle söz konusu ilişkinin ne tür bir ilişki olduğuna ilişkin görüş ayrılıkları vardır.
1. Vekâlet Sözleşmesi Olduğu Görüşü: Genel kabul gören
görüş budur. Bu görüşe göre, hekim tıbbi müdahale yapma
konusunda hastasına borçlanmıştır ve yapılan müdahalenin
tıbbi standartlara uygun olarak dikkatli ve özenli yapılmasını
taahhüt etmiş demektir. Hasta ise, hekimin bu borcu yerine
getirmesi karşılığında hekime ücret öder. Bu yaklaşıma göre
hekim ile hasta arasındaki sözleşme vekâlet sözleşmesidir ve
hekim hastanın emir ve talimatları ile borcunu yerine getirmezse “malpraktis” suçu işlemiş olur. Hekim bu sözleşmeyle
tedavi sonucunu garanti etmemiş, işlemleri nitelikli olarak
yapmayı taaddüt etmiştir. Dolayısıyla, hekimin kusuru bulunmaksızın başarısızlıkla sonuçlanan tıbbi müdahalelerin
başarılı olmamasının riski hekime ait olamaz.
2. Eser Sözleşmesi Olduğu Görüşü: Bu tür sözleşmenin vekâlet sözleşmesinden en belirgin farkı vekâlet
sözleşmesinde hekim sonucu hiçbir zaman taahhüt etmezken
(edemezken), eser sözleşmesinde yüklenici taahhüt ettiği
sonucu meydana getirmeyi üstlenir. Eser sözleşmesi için en
iyi örnek estetik cerrahlarla hastaları arasındaki ilişkidir.
3. Hizmet (İş) Sözleşmesi Olduğu Görüşü: Hekimle
hasta arası ilişkinin hizmet sözleşmesi niteliğinde olduğunu
düşünen azınlık bir grup vardır. Bu grup, örneğin, aile hekimi
sorumlu olduğu aileye belirli ya da belirsiz süre içinde hizmet
sunmayı taahhüt etmiştir ve bu tür bir ilişki iş sözleşmesi ola-
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rak değerlendirilmelidir. Ancak bu örnekte hekim, hastasını
belirli ya da belirsiz bir süre için tedavi etmeyi değil, belli
ya da belli olmayan bir zamana bağlı olmaksızın serbestçe
tedavi etme konusunda borçlanmaktadır. Ayrıca hekim tıbbi
müdahaleyi hastanın talimatlarına bağlı olmaksızın, mesleğinin gerektirdiği şekilde yerine getirmektedir. Dolayısıyla,
hastayla hekim arasındaki ilişkiyi bir iş sözleşmesi olarak nitelemek çok uygun olamaz.
4. Sui Generis (Kendine Özgü Sözleşme) Olduğu Görüşü: Kendine özgü yapısı olan sözleşmeler yasalarda belirtilen hiçbir sözleşme tipine girmez. Bu tür sözleşmelerle ilgili
davalarda, yasada yer alan ve hekim-hasta ilişkisine en çok
benzeyen sözleşmelere uygulanan kanun hükümleri uygulanır. Uyuşmazlık durumunda yargıç, Borçlar Hukukunun
genel hükümlerine göre davranır ve kendisi hukuk yaratma
yoluyla ihtilafları çözmeye çalışır.
Elbette, yargıçlar bu derece teknik bir olayla ilgili bilirkişilerin görüşlerine başvuracaktır. Eskiden malpraktis davalarında bilirkişilik yetkisi Yüksek Sağlık Şurası’nda idi. Türkiye’nin her yerindeki dava dosyaları bu Kurula gelir ve Kurul
üyeleri kanaatlerini mahkemelere bildirirler, mahkemeler de
bu doğrultuda karar verirlerdi. Artık, mahkemeler yerel danışmanlara başvurarak adaletin hızlanması yoluna gitmektedirler. Halkın bilinçlenmesi, kişilerin sağlık hizmetlerinden
beklentilerinin yükselmesi ve mahkemelerin göreceli olarak
hızlanması nedeniyle günümüzde malpraktis davalarında artış olduğu gözlenmektedir.
Öte yandan, sorumluluğun belirlenmesinde hukuki açıdan haksız eylem veya kusur bulunmak zorundadır. Haksız
eylem ceza-i sorumluluğun belirlenmesinde önemlidir ve suçun ilgili mevzuatta tanımlanmış olması gerekir. Ama sağlık
mevzuatımız içinde sağlık personelinin sorumluluğunu düzenleyen özel bir mevzuat yoktur. Bu durumda genel hukuk
ilkeleri uygulanmaktadır.
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BÖLÜM - 7

BULAŞICI
HASTALIKLARIN
KONTROLÜ
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Kontrol İlkeleri
Tâun olan yere girmeyiniz, tâun olan yerden çıkmayınız.
Hadis

13. Taşıyıcıları (portörleri) bulma ve tedavi etme
14. Salgın kontrolü, sürveyans işlemleri
15. Halkın ve personelin eğitimi

Giriş
Bulaşıcı hastalıkların kontrolü çalışmaları, hastalara götürülen bireysel bir hizmet olması yanısıra, toplumun tümünü
ilgilendiren toplumsal bir hizmettir. Yani, bir yerde bulaşıcı
bir hastalık görüldüğünde, o yerdeki kişilerin tümü risk altında demektir ve bu konuda alınacak önlemler de bu anlayış
çerçevesinde olmalıdır. Söz konusu hastalıkların toplumun
tümünü ilgilendirmesi nedeniyle, ülkedeki sağlık hizmetlerinden birinci derecede sorumlu olan Sağlık Bakanlığı konuyla ilgili genelgeler yayınlamakta ve kontrol programları
yürütmektedir. Dolayısıyla, bulaşıcı hastalıkların kontrolü ile
ilgili çalışmalarda, Sağlık Bakanlığının politikasını ve uygulamalarını bilmek gerekir. Bu politikalar ve kararlar zaman
zaman güncellenmektedir ve bu nedenle klasik tıp kitaplarında yer alan bilgilerden farklı olabilir. Yani, bütün hizmetler
için geçerli olduğu gibi bulaşıcı hastalıklar konusunda çalışanların da güncel gelişmeleri ve ilgili genelgeleri izlemeleri
gerekir.
Bulaşıcı hastalıkların ortaya çıkması durumunda o yerde
görevli sağlık personelinin bu hastalıkların kontrolü ile ilgili
başlıca görevleri şunlardır:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Tanı ve tedavi
Bildirim
Tecrit (ayırma) ve dezenfeksiyon
Laboratuvar hizmetleri
Vektörlerin üremelerinin önlenmesi
Su ve besinlerin mikroorganizmalardan korunması
Paraziter hastalıklarla mücadele
Akut solunum yolu hastalıklarının kontrolü
İshalli hastalıkların kontrolü
Riskli kişilerin yeterli beslenmelerinin sağlanması
Aşılama
Olası salgınlar için ilaç stoklama

Yasal durum
Bütün toplumsal hizmetlerde olduğu gibi bulaşıcı hastalıkların kontrolü de ulusal ve uluslararası düzeyde yasa,
tüzük, yönetmelik ve genelgelerle düzenlenmiştir. Ülkemizde bulaşıcı hastalık kontrolü konusundaki temel düzenleme,
1930 yılında kabul edilmiş olan 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunudur (UHK). Bu yasada, sağlık personeli yanısıra diğer kamu görevlilerinin ve vatandaşların bulaşıcı hastalıkların kontrolündeki görev ve sorumlulukları açıklanmış
ve sıtma, verem, trahom, cinsel yolla bulaşan hastalıklar gibi
bazı hastalıkların kontrolü hakkında özel hükümler yer almıştır. Bu yasaya göre Sağlık Bakanlığı her kurum ve yerdeki
sağlık koşullarını denetlemekle görevlidir. Yasa’nın 29-127
inci maddeleri “Salgın ve Sarî Hastalıklarla Mücadele” başlığı altında, bulaşıcı hastalıkların kontrolünde alınması gereken hususları ayrıntılı biçimde açıklamaktadır. Bu görevler
aşağıdaki paragraflarda açıklanmıştır.

Bildirimi zorunlu hastalıklar
UHK’nun 57 inci maddesinde görüldükleri zaman bildirilmeleri zorunlu olan hastalıklar sıralanmıştır. Bu maddede
yer alan hastalıkları teşhis eden hekimlerin ya da bu hastalıkların birinden şüphe eden kişilerin durumu resmî bir hekime bildirmeleri yasa gereğidir. Öte yandan, aynı kanunun 64
üncü maddesi, Sağlık Bakanlığına, 57 inci maddede sıralanan
hastalıklara eklemeler yapabilme yetkisi tanımaktadır. Başka
bir deyişle, 57 inci maddede yer alan hastalıklar azaltılamaz,
fakat 64. maddeye dayanılarak Bakanlığın kararı ile arttırılabilir. Sağlık Bakanlığı bu yasal dayanaktan hareketle 2004
yılında yayınladığı bir kitapla (Bulaşıcı Hastalıkların İhbarı
ve Bildirim Sistemi Standart Tanı, Sürveyans ve Laboratuvar
Rehberi) hastalık bildirimlerinin nasıl yapılacağı hakkında
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ayrıntılı açıklamalar yapmıştır. Bakanlık, 2007 yılında yayınladığı “Bulaşıcı Hastalıklar Sürveyans ve Kontrol Esasları
Yönetmeliği” ile bu konudaki uygulamaları güncellemiştir.

Enterohemorajik E.Coli [EHEC] enfeksiyonu
Kolera
Leptospiroz
Listeria monocytogenes enfeksiyonu
Shigella enfeksiyonu
Salmonella enfeksiyonu [non-tifoidal salmonelloz]
Salmonella Typhi enfeksiyonu [Tifo; enterik ateş]
Akut kanlı ishal
Şarbon
Tularemi
Veba [Plague]
Yersinia enfeksiyonu [Yersiniosis]
Trişinoz
Ekinokokkoz
Cryptosporidium enfeksiyonu
Giardia intestinalis enfeksiyonu
Entamoeba histolytica [amipli dizanteri etkeni
olarak]
Kala-azar [viseral leishmaniasis]
Şark Çıbanı [kutanöz leishmaniasis]
Şistozomiyaz [üriner]
Sıtma [Malaria]
Toksoplazmoz
Kuduz ve Kuduz Riskli Temas
Viral Hemorajik Ateş Sendromu
Sarı humma
Epidemik Tifüs
Q-ateşi

Bu yayınlara göre bildirime esas bulaşıcı hastalıklar şunlardır:
Konu başlıklarına göre
1. Aşı ile önlenebilir hastalıklar
Boğmaca
Difteri (Kuşpalazı)
Kabakulak
Kızamık
Kızamıkçık [Rubella]
Konjenital Rubella
Tetanos
Neonatal Tetanos
Çocuk felci [Poliomyelitis]
Çiçek
Haemophilus influenza Tip b [Hib] Menenjiti
Influenza (Grip)
2. Cinsel yolla bulaşan hastalıklar
Chlamydia trachomatis enfeksiyonları
Gonore
Sifiliz (Frengi)
AIDS (kazanılmış immün yetmezlik sendromu)
HIV enfeksiyonu (insan immün-yetmezlik
virüsü enfeksiyonu)
3. Viral hepatitler

5. Solunum (hava) yolu ile bulaşan hastalıklar
Lejyoner hastalığı [legionellosis]
Meningokokkal hastalık
Tüberküloz
Pnömokok enfeksiyonları

Hepatit A
Hepatit B
Hepatit C
Hepatit D
Hepatit E

6. Diğer hastalıklar
Varyant Creutzfeldt-Jakob’s hastalığı
Lepra
Trahom

4. Gıda ve su kaynaklı hastalıklar ve zoonozlar
Botulismus
Bruselloz
Campylobacter jejuni/coli [Campylobacter
enfeksiyonu]

(Not: Bulaşıcı olmamakla birlikte Sağlık Bakanlığı her
türlü kanserin de bildirimini zorunlu yapmıştır.)
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Uluslar arası bildirim: Bulaşıcı hastalıkları yetkililere
bildirmenin amacı, gerekli önlemleri alarak sağlam kişileri
korumak ve söz konusu hastalığı kontrol altına alabilmektir.
Bulaşıcı hastalıkların bazıları küresel düzeyde yayılma tehlikesi gösterir. Bu nedenle Dünya Sağlık Örgütü, bazı hastalıkların görülmesi durumunun hızla kendisine bildirilmesini
ister, bu bilgileri diğer ülkelere ileterek önlem almalarını sağlamaya çalışır. Bu hastalıklara “uluslar arası bildirimi zorunlu
hastalıklar” denir. Söz konusu hastalıklar çiçek, epidemik tifüs, sarıhumma, kolera, veba, SARS, kuş gribi ve çocuk felcidir (son üç hastalık daha sonra eklenmiştir).

yon, han, hamam sahip ve çalıştırıcıları ya da müdürleri ile
apartman kapıcıları, köy ihtiyar heyeti üyeleri ve muhtarlar,
ölü yıkayıcılar, tabutlayıcılar, mesleği gereği hasta ile ilişkisi
olanlar ve gemi kaptanları bulaşıcı bir hastalıktan kuşkulandıklarında durumu en yakın sağlık kuruluşuna iletmek zorundadırlar. Böyle bir durumda, bildirim yapılan sağlık kuruluşu hastayı ya da ölüyü muayene eder ve kesin tanıyı koyar.
Kuşkulanılan hastalık gerçekten varsa, bunu bir üst kuruma
bildirir ve bu arada hastalıkla ilgili önlemleri alır.

Bu hastalıklardan birisi kesin olarak teşhis edildiğinde
İVEDİ olarak (telefon, faks ya da birebir görüşülerek) Sağlık
Bakanlığına (Halk Sağlığı Genel Müdürlüğüne) bildirilmelidir. Teşhis kesin değil ise (olası tanı) bildirim İVEDİ olarak
ve aynı yollarla o ildeki Sağlık Müdürlüğüne yapılacaktır.

a. Bildirimi zorunlu hastalıklar ve bu hastalıklar için
uygulanan kontrol önlemlerine dair bilgilerle beraber bulaşıcı
hastalık vakalarının görülmesi ya da yeniden ortaya çıkışıyla
ilgili bilgileri,

Bildirimle yükümlü kurum ve kişiler
UHK hastalık bildirimi yapmakla yükümlü olan kişileri
de açıklıkla belirtmiştir. Bu yasaya göre, hangi görevde olursa olsun (özel çalışanlar dahil) hekimler, bildirimi zorunlu bir
hastalık tanısı koyduklarında bunu bildirmekle yükümlüdürler. Kamu kuruluşlarında çalışan hekimler bildirimlerini bir
üst düzeydeki sağlık kurumuna yapar. Eğer, bildirimin nereye
yapılacağı hakkında bir tereddüt varsa, toplum sağlığı merkezine, ilçe sağlık müdürlüğüne, o ildeki sağlık müdürlüğüne
de bildirim yapılabilir. Çünkü, önemli olan bildirimin yapılması ve sağlık yetkililerinin hastalıktan haberdar edilmesidir.
Özel çalışan hekimler, durumu en yakın resmi sağlık kuruluşuna bildirmekle yükümlüdür.
“Bulaşıcı Hastalıklar Sürveyans ve Kontrol Esasları Yönetmeliği”nin 10 uncu maddesine göre bildirim sistemi kapsamında bir bulaşıcı hastalığın bildiriminden, Sağlık Bakanlığının belirlediği usul ve esaslar çerçevesinde sağlık hizmeti
veren bütün kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel
kişiler sorumludur. Bu kişiler UHK’de yer almaktadır. Bu
mevzuata göre, hekimlerden başka diş hekimi, eczacı, ebe,
hemşire, sağlık memuru ve diğer sağlık personeli de hastalık bildirimi yapmakla yükümlüdür. Ayrıca, ceza ve tutukevi,
okul, fabrika, imalâthane, ticarethane, dernek, otel, pansi-

Söz konusu yönetmeliğe göre bu kişi ve kuruluşlar,

b. Bir salgının gelişmekte olduğunu düşündüren her
türlü bilgiyi,
c. Beklenmedik bir epidemi ya da kaynağı ya da etkeni
bilinmeyen yeni bir bulaşıcı hastalık ile ilgili bilgileri,
d. Komşu ülkelerde görülen bulaşıcı hastalıkları,
e. Özellikle olağanüstü durumlarda olmak üzere,
bulaşıcı hastalıkların kontrolü ve önlenmesine yönelik olarak
yapılmış çalışmalara ilişkin bilgi ve belgeleri,
f.
Uygulanan bütün mücadele önlemleri de
dahil olmak üzere, bulaşıcı hastalıkların önlenmesi ve
kontrolü için Bakanlığa çalışmaların koordinasyonunda
yardımcı olacak ilgili görüşleri, derhal yerel sağlık birimine
bildirmekle yükümlüdür.
Bulaşıcı hastalıkların saptanması konusunda hekimlere
çok geniş yetkiler tanınmıştır. Bu konuda bütün devlet güçleri hekime yardımcı olmak durumundadır (UHK Md. 65).
Hekimler bulaşıcı hastalığın saptanması ve hastanın iyileştirilmesi amacıyla hastanın evine girebilirler, kişi istemese de
muayene edebilirler ve evde bulunup bulunmadığını araştırabilirler (UHK Md. 67). Hekim, bulaşıcı hastalıktan kuşkulandığında aile istemese de, otopsi yapılmasını isteyebilir ya da
yapabilir (UHK Md. 70).
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BİR ANI
Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü olduğum 1982
yılında kızamık vakaların sık görülmesine karşın Güney
Doğu Bölgesindeki bir ilimizden (ilin adı saklı) birinin hiç
vaka bildirilmediğini (sıfır vaka) görünce il sağlık müdürlüğünü bir yazı ile uyarıp kayıtlarını kontrol etmelerini istemiştim. Sonradan öğrendiğime göre il sağlık müdürü şöyle
bir tepki göstermiş: “Vaka bildiriyoruz, fırça yiyoruz, vaka
bildirmiyoruz yine fırça yiyoruz. Ne yapacağımızı şaşırdık.”
Yani, vaka bildirdiğinde “neden gerekli önlemleri almadınız” şeklinde eleştiri alan müdür, çareyi görülen vakaları
bildirmemekte bulmuştu. Başka bir deyişle, ne il ne de Bakanlık düzeyinde hastalık bildirimlerinin ve bulaşıcı hastalıkların kontrolünde gerçek rakamlara ihtiyaç olduğunun önemi
kavranmamıştı.

Bulaşıcı Hastalıklarla İlgili Kavramlar
Bulaşıcı hastalıkların kontrolü bir ekip işidir ve ekipteki
her görevlinin bu çalışmalarla ilgili bazı ilkeleri ve kavramları bilmesi zorunludur.
Enfeksiyon ve enfeksiyon hastalığı: Bir çok organizma
ya da helmint, hiç bir yakınmaya ya da klinik belirtiye neden olmadan insan ya da hayvan organizmasında yaşayabilir,
gelişebilir ve çoğalabilir. Bu durumda “enfeksiyon”dan söz
edilir. Bu mikroorganizmalar ya da helmintler üzerinde yaşadıkları canlıda yakınmalara ya da semptomlara (ateş, kusma,
ishal vb) neden olursa, o zaman bir “enfeksiyon hastalığı”ndan söz edilir. Her enfekte kişi hasta değildir, fakat her hasta
kişi aynı zamanda enfektedir. Enfeksiyon hastalıklarının ortak özelliklerin başında bulaşıcı olmaları gelir.
Enfektivite: Etkenin organizmaya yerleşme ve üreme
gücünü ifade eder. Örneğin, enflüanza virüsü yüksek derecede enfektiftir ve duyarlı olan herkesi etkiler.
Enfeksiyon dozu: Hastalanabilmek için gereken en az
mikroorganizma sayısını ifade eder. Örneğin, şigellozis (basil
dizanterisi) oluşması için 10 kadar basil yeterlidir, fakat tifo
hastalığının oluşması için yüz bin ila on milyar salmonella
bakterisi gerekir.

Kuluçka süresi: Patojen mikroorganizma, vücuda girdikten sonra hücrelere ve dokulara yerleşerek üremeye başlar. Üreyerek hastalık belirtilerini ortaya çıkaracak sayıya
gelmesi belli zaman alır. İşte, mikroorganizmanın (hastalık
etkeninin) vücuda girdikten hastalık belirtilerinin ortaya
çıkmasına kadar geçen zamana kuluçka süresi denir.
Kuluçka süresi, mikroorganizmanın cinsine göre değişiklik gösterir. Örneğin, kolerada kuluçka dönemi birkaç saat
sürdüğü halde, hepatitte 5-6 ay kadar sürebilir. Leprada (cüzzam) ise kuluçka süresi 2-20 yıl gibi çok uzun olabilir. Kuluçka süresi hastalıklara tanı koymada, salgınların kontrolünde,
izolasyon ve karantina dönemlerine karar vermede bilinmesi
gereken bir kavramdır.
Enfeksiyon zinciri (Bulaşma zinciri): Bir bulaşıcı hastalığın ortaya çıkması için üç şey gerekir; bu üçlüye “enfeksiyon zinciri” adı verilir:
a. Kaynak
b. Bulaşma yolu
c. Duyarlı (Sağlam) kişi
Şekil 1: Enfeksiyon Zinciri

Kaynak, enfeksiyon etkeninin barındığı, çoğaldığı ve etrafa yayıldığı yerdir. Örneğin, sıtma hastalığının kaynağı hasta kişilerdir, çünkü sıtma paraziti hastaların bedenlerinde çoğalır; tetanosun kaynağı topraktır, çünkü tetanos etkeni olan
basil toprakta ürer; burusellanın kaynağı hasta hayvanlardır,
çünkü burusella etkeni olan ajan hasta hayvanlarda çoğalır.
Bulaşma yolu, hastalık etkeninin kaynaktan çıktıktan
sonra sağlam kişiye hangi yolla ulaştığını (girdiğini) anlatır.
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Şekil 2: Ayrıntılı Enfeksiyon Zinciri

Hastalıklar hava yoluyla, su ve gıdalarla, temasla, vektörlerle bulaşabilir. Örneğin, kızamık sağlam kişilere hava
yoluyla (solunumla); kuduz, hasta hayvanların ısırmaları ile
(temasla); kolera kontamine olmuş su ve gıdalarla ağızdan;
sıtma vektörlerle (sivrisinek) bulaşır.
Duyarlı kişi: Söz konusu hastalığa karşı bağışık olmayan, hastalığın etkeni ile karşılaştığında etkene karşı direnç
gösteremeyip kendisini koruyamayan ve hastalanmaya eğilimli (duyarlı) olan kişi. Duyarlı kişiye “konakçı” denir.
Enfeksiyon zincirinin yukarıda açıklanan nitelikleri ayrıntılı olarak şekil 2 ‘de özetlenmiştir.
Bir bulaşıcı hastalığın toplumdaki kontrolünde temel
ilke, üç halkadan oluşan enfeksiyon zincirinin en az bir halkasının kırılması ve böylece bulaşmanın engellenmesidir. Bu
önlemler için şu örnekler verilebilir:
a. Sıtma hastalarının bulunup tedavi edilmeleri kaynağa
yönelik bir önlemdir. Tedavi sonucunda sıtmalı hasta, yani
hastalığın kaynağı kalmayacağı için enfeksiyon zincirinin bir
halkası kopmuş olur.
b. Suların klorlanması (dezenfeksiyonu) kolera, tifo gibi
hastalıkların su içindeki etkenlerini öldüreceğinden bu hastalıkların sağlam kişilere ulaşması önlenir. Suların dezenfeksi-

yonu, enfeksiyon zincirindeki bulaşma yolu halkasının kırılması anlamına gelir.
c. Sağlam kişiye yönelik önlemlerin başında aşılama gelir. Böylece, aşılanan kişi söz konusu hastalığa karşı direnç
kazanacağından, hastalık etkeni vücuduna girse bile hastalık
oluşmaz.

Sık görülen hastalıklarda enfeksiyon zincirinin
kırılması
Bir hastalığın toplumda kontrol edilip bir tehlike olmaktan çıkartılabilmesi için alınması gereken başlıca önlemler
hastalığa göre farklıdır. Burada dikkat edilmesi gereken şey,
alınacak önlemin etkili, uygulaması kolay ve ucuz olmasıdır.
Örneğin, sıtmanın kontrolü için ilk akla gelen şey sivrisineklerin yok edilmesi, bataklıkların kurutulması olabilir. Oysa
sivrisineklerin tümünü yok etmek olanaksızdır, bataklıkların
kurutulması ekolojik dengeyi bozacağı için tercih edilmemelidir ve sivrisinek mücadelesi için kullanılan ensektisitler
(böcekkıran) doğal yaşama ve insan sağlığına zararlıdır. O
nedenle, sıtma kontrolünde yapılacak en akılcı şey, hastaların
bulunup (sürveyans) tedavi edilmeleridir. Böylece, kaynak
azalacak (ya da yok olacak) ve hastalık bulaşması engellenmiş olacaktır.
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Tablo 1: Seçilmiş Bulaşıcı Hastalıklarda Enfeksiyon Zincirine Müdahale Örnekleri
Hastalık

Kaynak

Kırılacak Enfeksiyon Zinciri Halkası
Başlıca önlemler

Bulaşma Yolu

Sıtma

Hasta

Vektör (Sivrisinek)

Kaynak (Hastaların bulunup tedavi edilmesi)

Veba

Yabani kemirici

Vektör (Pire)

Bulaşma yolu (Pireleri taşıyan farelerle mücadele)

Tetanos

Toprak

Temas (Yaralanma)

Sağlam kişi (Aktif ve pasif bağışıklama)

Hepatit B

Hasta

Temas (Kan, cinsel)

Sağlam kişi; Bulaşma yolu (Aşılama; cinsel eğitim, tek eşlilik; kan nakillerinin
denetimi)

Gonore

Hasta

Temas (Cinsel)

Bulaşma yolu (Cinsel eğitim; tek eşlilik; kondom kullanımı)

Verem

Hasta

Hava

Kaynak (Hastaların bulunup tedavi edilmesi)

Kızamık

Hasta

Hava

Sağlam kişi (Aşılama)

Botulism

Hayvan / Toprak Fekal - Oral

Bulaşma yolu (Gıda kontrolü ve dezenfeksiyonu)

Kolera

Hasta

Bulaşma yolu (Su ve gıda dezenfeksiyonu)

Fekal - Oral

Tetanos için, kaynağa (toprak) yönelik bir önlem olmadığı ve tetanosa yol açan yaralanmaların önlenmesinin de
pratik olmaması nedeniyle sağlam kişileri aşılamak (aktif
bağışıklama) ve yaralananlara serum uygulamaktan (pasif
bağışıklama) başka bir önlem yoktur.

Bulaşıcı Hastalık Çıkmadan Önce Alınacak
Önlemler
Bulaşıcı hastalıkların kontrolündeki temel ilke, bu hastalıkların görülmesinin önlenmesidir. Ancak, her türlü önlemin
alınmış olmasına karşın, elde olmayan nedenlerle bulaşıcı
hastalıklar görülebilir. Bu durumda alınacak önlemler ve hastalığın kontrolü, hastalık ortaya çıkmadan önce alınmış olan
önlemlerin etkililiği ile yakından ilişkilidir.
Bulaşıcı hastalıklar ortaya çıkmadan önce alınması gereken önlemlere koruyucu hekimlik kavramı açıklanırken değinilmişti. Bu önlemler özetle şunlardır:
a. Bireysel temizlik
b. Ortam temizliği
c. Bağışıklama / Aşılama
d. İlaçla koruma
e. Toplumdaki hastaların ve taşıyıcıların belirlenmesi
f. Yeterli ve dengeli beslenme
g . Sağlık eğitimi

Aşılama
Vücudun genel olarak mikroorganizmaların girişine ve
yayılmasına karşı gösterdiği savunmaya “genel bağışıklık”,
belirli mikroorganizmalara karşı geliştirdiği bağışıklığa ise
“özgün bağışıklık” denir. Bağışıklama yöntemlerinden insanları ve hayvanları hastalıklardan koruma ve bazen de hastaları
tedavi amacıyla yararlanılmaktadır. Bu yöntemler sayesinde
birçok ülkede difteri, tetanos, poliomiyelit, boğmaca gibi birçok bulaşıcı hastalık kontrol altına alınabilmiş, çiçek hastalığı
bütün ülkelerde eradike edilebilmiştir.
Hastalıklardan koruma “proflaksi” deyimi ile açıklanır.
Bağışıklayarak hastalıklardan koruma iki şekilde yapılabilir:
Aktif proflaksi (vaksinoproflaksi - aşı ile koruma) ve pasif
proflaksi (seroproflaksi - serumla koruna). Aktif proflaksi, ya
söz konusu hastalığı geçirerek ya da insan ve hayvanlara antijen verilerek sağlanır. Seroproflakside ise koruma, bağışık insan ya da hayvanlardan alınan serum ya da gama globulinlerin
(ya da özgül antikorların) risk altındaki kişi ya da hayvanlara
verilmesi ile sağlanır. Özgül antikorların plasenta yolu ile anneden fetüse geçerek bebeği koruması da bir tür pasif proflaksidir. Eğer aşılar ve serumlar tedavi amacıyla kullanılıyorsa,
vaksinoterapi ve seroterapi deyimleri kullanılır. Ancak, doğru
olmamakla birlikte, günlük konuşmalarda çoğu zaman, aşılama yerine bağışıklama terimi kullanılmaktadır.
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Şekil 3: Mikroorganizmalara Karşı Direnç Mekanizmaları ve
Bağışıklık Biçimleri

İnsan vücudu, hastalık yapan mikroorganizmalarla
kaşılasırsa (mikroorganizma herhangi bir yolla vücuda
girerse), onlarla savaşabilmek için özel bir madde geliştirir.
Bu madde “antikor”dur. Antikor, mikroorganizmaya özeldir.
Örneğin, vücutta tetanosa karşı geliştirilmiş olan antikor boğmacadan korumaz.
Vücudun mikroorganizma ile
karşılaşması, kişinin, söz konusu
enfeksiyonu geçirmesi biçiminde
olabilir. Bir diğer yol da, hastalık
yapma yetenekleri laboratuvarda yok edilmiş mikroorganizmaları, ya da onların salgılarını,
sağlam kişiye vererek, o kişinin
vücudunu o mikroorganizma ile
tanıştırmak ve antikor yapımını
başlatmaktır. Vücuda verilen bu
maddeye “aşı” denir.

şiye uygulanabilir. Her ülkede, hangi aşıların,
kimlere, hangi yaşlarda ve ne zaman yapılacağı
o ülkenin sağlık bakanlığı tarafından belirlenir.
Türkiye’de de aşılama konusunda Sağlık Bakanlığının genelgeleri doğrultusunda hareket
edilmesi gerekir. Söz konusu genelge, tıptaki
gelişmeler ve ülkemizdeki hastalık durumları
dikkate alınarak zaman zaman yenilenmektedir.
Bu değişikliklerin izlenmesi gerekir.
Aşı uygulayan bir hekim, Sağlık Bakanlığı
tarafından yayımlanan genelgeden farklı bir uygulamayı bazı yayınlardan okumuş ve bu yeni
bilgi doğrultusunda aşı uygulamak isteyebilir.
Yasalarımıza göre böyle bir uygulama ancak,
bir klinik araştırma projesi olarak ve ailenin
aydınlatılmış onamı alınarak yapılabilir. Yoksa
Bakanlık genelgesi dışında bir girişimde bulunmamak gerekir. Öte yandan, her hekimin Sağlık Bakanlığını
yeni gelişmeler hakkında uyarması ve aşılama kurallarında
değişiklik yapılması için başvurması bir görev olarak kabul
edilmelidir.
Şekil 4: Aşının Koruma Gücüne Örnek: Toplumda Kızamığa Karşı Bağışıklık Arttıkça Vaka Sayıları Azalmaktadır

Aşılama, bulaşıcı hastalıklardan korunmada uygulanan “birincil koruma” yöntemidir. Çocuklar
başta olmak üzere her yaştaki ki-
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Bir toplumda bulaşıcı bir hastalığın salgın yapabilme riskini ortadan kaldırabilmek hatta o hastalığın o toplumda hiç
görülmemesini sağlayabilmek için toplumdaki bağışıklık düzeyinin ne kadar olması gerektiği söz konusu hastalığa göre
farklıdır. (Tablo 2). Ancak, bu oranları bütün hastalıklar için
yüzde 95 olarak hedeflemek akılcı olacaktır. Başka bir deyişle eğer toplumun yüzde 95’i bir hastalığa karşı bağışıklanmış
ise, o hastalık büyük ölçüde kontrol altına alınmış denilebilir. O nedenle, halk sağlığı açısından hedef, toplumun yüzde
95’ni aşılamaktır.

dan kalkmış demektir. Ayrıca, bazı aşılarda, aşıda kullanılan
bakteri ya da virüs suşu pasif yolla aşılanmayanlara da geçer
onların da dolaylı yolla bağışık olmalarını sağlayabilir. (Not:
Herd, sürü anlamına gelir. Ancak, “herd immunity” için “sürü
bağışıklığı” yakışıksız bir benzetme olur. Toplum bağışıklığı
terimi en uygun deyiştir.)
Şekil 5: Toplumsal Bağışıklık Yolu İle Korunma

Tablo 2: Aşı ile önlenebilir hastalıkların bulaştırıcılığı ve
kontrol edilebilmeleri için gerekli toplum bağışıklığı düzeyi

Hastalık
Difteri
Kızamık
Kabakulak
Boğmaca
Çocuk Felci
Kızamıkçık
Suçiçeği
*4 en az doz

Toplum bağışıklığı
Bir hastanın hasta- için/ salgını önlemek
lık bulaştırabileceği için ulaşılması gereortalama kişi sayısı ken en düşük bağışıklık yüzdesi (%)
6-7
85*
12-18
83-94
4-7
75-86
12-17
92-94
5-7
80-86
6-7
83-85
5-7
80-85

Kaynak: Eskiocak M, Marangoz B. Türkiye’de Bağışıklama
Hizmetlerinin Durumu, TTB Yayını, 2019.
		
		 Burada akla şu soru gelebilir: Aşılanmamış
olan yüze 5 hala risk altında değil midir? Bu yerinde bir sorudur. Bu kişilerin hastalanmamaları “toplum bağışıklığı” (herd
immunity, community immunity, herd protection) kavramı
ile açıklanır. Çünkü eğer toplumun yüzde 95’i (çok büyük
çoğunluğu) bağışık ise, o toplumda söz konusu bulaşıcı
hastalığın ortaya çıkma olasılığı çok azalır. Böyle olunca ortamda hasta (kaynak) olamayacağı için bağışık olmayanların
hastalanmaları için koşul olan kaynakla temas olasılığı orta-

Kaynak: The National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID)
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AŞI TİPLERİ
CANLI AŞILAR:
• Canlı aşılar hastalığa neden olan yaban virusun ya da bakterinin laboratuvar koşullarında zayıflatılmasıyla üretilir.

• Bu şekilde elde edilen aşıdaki mikroorganizma çoğalma ve bağışıklık yanıtı oluşturma yeteneğine sahiptir.
• Hastalık yapıcı özellikleri ise zayıflatılmıştır.
• Canlı aşılar, bağışıklık sistemi zayıflamış ya da baskılanmış kişilere uygulanmamalıdır.
• Ülkemizde kullanılan canlı aşılar BCG, OPA, KKK ve suçiçeği aşılarıdır.

ÖLÜ AŞILAR:
• Ölü aşıların farklı türleri bulunmaktadır.
• Bir mikroorganizmanın tümünü öldürülmüş halde içeren aşılara tüm hücreli aşı, mikroorganizmanın yalnızca belli kısımlarını içeren aşılara ise fraksiyone (alt birim) aşı denir.
• Tüm hücreli ölü aşılar kültür ortamında üretilen mikroorganizmanın ısı ya da kimyasal yöntemler kullanılarak öldürülmesiyle elde edilir. Ülkemizde kullanılan Hepatit A aşısı ve inaktive polio aşısı bunun örnekleridir.
• Alt birim aşıları mikroorganizmanın tümünü değil yalnızca belli antijenik kısımlarını içerir. Alt birim aşılarını da subunit
aşı ve toksoid aşı şeklinde iki temel gruba bölmek mümkündür. Ülkemizde kullanılan Hepatit B, pnömokok, Hib, aselüler
boğmaca ve risk gruplarına önerilen meningokok ve grip aşıları subunit aşılarıdır.
(Kaynak: https://asi.saglik.gov.tr/genel-bilgiler/41-asi-turleri.html)
AŞI GÜVENLİĞİ
Kaynak: http://www.asihalksagligi.hacettepe.edu.tr/tr/asi_guvenligi_ve_asi_kapsayiciligi_kavramlari-12
Aşı güvenliği diğer ilaç uygulamaları gibi dünya genelinde önemli bir konudur. Aşılar da ilaçlar gibi birer tıbbi üründür
ve bütün ilaçlar gibi bazı yan etkileri olabilmektedir. Yıllardan beri uygulanan etkili aşılama programlarıyla, aşıyla önlenebilir
hastalıklara yakalanma, ölüm ve hastalıklara bağlı istenmeyen durumların görülme sıklığı azalmıştır. Bu önemli adımlarla
toplumda yaygın aşılama uygulamamaları artmıştır. Ancak, bireylerin aşılarla ilgili “güven” kavramı üzerinden sorularında
da zaman zaman artışlar görülebilAşı kapsayıcılığı evreleri
mektedir. Aşılara karşı güvenin azalması durumunda aşıyla önlenebilir
hastalıklara bağlı salgınların ortaya
çıkabilmesi de öngörülebilir. Bu noktoda bazı kavramların açıklanmasında yarar bulunmaktadır. Bu kavramların en önemlilerinden birisi “aşı
kapsayıcılığı” dır. Aşı kapsayıcılığı,
toplumdaki
aşılanma
yüzdesini
ifade eder ve evreleri Grafik’de
gösterilmektedir.
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Grafik ayrıntılı olarak incelendiğinde;
Evre 1’de (aşı programı uygulanmaya başlamadan önceki evrede); aşı ile şu anda önlenebilir olan bir hastalığın aşı keşfedilmeden önceki sıklığı görülmektedir. Önlenebilir hastalıkların ölüm ve sakatlığa yol açma sıklığı çok yüksektir.
Evre 2’de toplumda aşı kapsayıcılığı arttığında hastalığın hızla azaldığı görülmektedir. Yan etkilere bağlı güven kaybı
gelişebilmektedir.
Evre 3’de aşılama azaldığında salgınlara yol açtığı görülmektedir.
Evre 4 güvenin yeniden kazanılmaya başladığı dönemdir.
Evre 5, Gerekli müdahalelerle güven yeniden kazanıldığında aşılama artmakta, hastalık yok olmakta, belli bir süre sonra
toplumda hastalık uzun süre görülmediğinde de aşılama programına son verilmektedir. Aşılara karşı güven oluşturulması,
hastalıkların yok edilmesi, kontrol altına alınması için önemlidir. Güvenli bir aşılama sistemi ile hastalıkların önlenmesi
olanaklıdır. Dolayısıyla toplumda bu güveni sağlamak önemli bir koruyucu adım olarak değerlendirilmeli ve gereken bütün
adımlar atılmalıdır.
Yararlanılan Kaynaklar:

1. Akın L. Aşıların kazandırdıkları. Badur S, Bakır M (editörler).Aşı Kitabı. 1. Baskı. İstanbul: Akademi Yayıncılık, 2012:13-22.
2.Yurdakök K. Aşı güvenliği ve yan etkiler. In: Ceyhan M (eds).Katkı Pediatri Dergisi 2006;28: 857-81.
3.https://www.who.int/topics/vaccines/en/ Erişim 22.5.2019.
4.https://www.who.int/vaccine_safety/initiative/tech_support/Vaccine-safety-E-course-manual.pdf Erişim 31.7.2019.

CUTTER OLAYI
Salk tarafından çocuk felci aşısının bulunuşundan sonra ABD hükümeti 12 Nisan 1955 tarihinde diğer şirketler yanında California’da faaliyet gösteren bir aile şirketi olan Cutter Laboratuvarına da üretim ruhsatı vermişti. Cutter Şirketi ürettiği aşıları
kullanıma sunduğunda tarihte “Cutter Olayı” (Cutter Incident) olarak bilinen trajik bir olay yaşandı. Aşı içinde inaktive edilmiş polio virüsü olması gerekirken her ne kadar gerekli güvenlik testlerinden geçmiş olsa da üretilmiş olan 120.000 doz aşıda
canlı virüs bulunması nedeniyle aşılanan 40.000 çocukta abortitif polio hastalığı (merkezi sinir sistemini tutmayan) rapor
edildi. Bu hastalardan 56 tanesinde paralitik polio oluştu ve 5 çocuk öldü. Şirket 27 Nisan tarihinde aşılarını piyasadan çekti.
Bunun üzerine Sağlık, Eğitim ve Refah Bakanı ve Ulusal Sağlık Enstitüsü (INH) başkanı dahil bir çok yetkili ya görevden
alındı ya da istifa ettiler.
Cutter Olayı aşı üretiminin, özellikle attenüe aşı üretiminin ve testlerinin ne kadar titiz yapılması gerektiğini kanıtlayan trajik
ve talihsiz bir olaydır. Aşıların (ve ilaçların) geliştirilmesinde uygulanan sıkı kuralların ve çalışmaların uzun sürmesinin nedeni budur.
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Çocukların aşılanması
Sağlık Bakanlığı’nın genelgeleri doğrultusunda çocukluk çağında uygulanacak aşı çizelgesi Tablo 3’de belirtilmiştir.
Tablo 3: T.C. Sağlık Bakanlığı Çocukluk Dönemi Aşı Takvimi (2020)
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Not: Sağlık Bakanlığının 3 Haziran 2020 tarihli genelgesinde şu ifadeler yer almıştır:
“Yapılan değişiklikle ilköğretim 1’inci sınıfta okullarda uygulanan KKK ve DaBT-İPA aşıları, 1 Temmuz 2016 tarihinde doğanlardan
başlamak üzere 48’inci ayına girmiş olan tüm çocuklara Aile Hekimliği Birimlerinde uygulanacaktır. İlköğretim 8’inci sınıfta okullarda
uygulanan Td aşısı 1 Temmuz 2007 tarihinde doğanlardan başlamak üzere 13 yaşın (156. Ay) girmiş olan tüm çocuklara Aile Hekimliği
Birimlerinde uygulanacaktır. 1 Temmuz 2016 tarihinden önce doğmuş ve halen ilköğretime başlamamış olan çocukların KKK ikinci dozu ve
DaBT-İPA aşısı 2020-2021, 2021-2022 ve 2022-2023 eğitim ve öğretim dönemlerinde yine okullarda uygulanacaktır.
”Tablo 4: Eksik Aşılı Çocukların Aşılanması
Aşılama zamanı
İlk karşılaşma
İlk karşılaşmadan 2 gün
sonra
İlk karşılaşmadan 2 ay sonra3
İlk karşılaşmadan 8 ay sonra

12-71 ay (1-5 yaş)*
DaBT-İPA-Hib1, Hep-B, KPA2, ppd ile TCT

6-13 yaş
DaBT-İPA, Hep-B, KKK

KKK, TCT sonucuna göre gerekiyorsa BCG,Suçiçeği

-

14 yaş ve üzeri
Td, OPA, Hep-B,
KKK
-

DaBT-İPA-Hib ya da DaBT-İPA, Hep-B, OPA, Hep
A, KPA2
DaBT-İPA, Hep-B, OPA, Hep A

DaBT-İPA, OPA, Hep-B,
KKK
DaBT-İPA, OPA, Hep-B

Td, OPA, Hep-B,
KKK
Td, Hep-B

* Çocukluk çağı aşılama takvimine okul aşıları ile devam edilecektir.
1. 59 ayın üzerindeki çocuklara DaBT-İPA şeklinde uygulanır.15–59 ay arası çocuklarda tek doz Hib yeterlidir.
2. Mayıs 2008 ve sonrasında doğan çocuklara uygulanacaktır. 12-23 aylık çocuklara 8 hafta ara ile iki doz yapılmalıdır. 24 aydan
büyük çocuklarda tek doz yeterlidir. 59 ay üzeri çocuklara uygulanmayacak.
3. DaBT-İPA-Hib aşısının ilk dozunun 12-14 aylık iken uygulandığı çocuklara ikinci doz da DaBT-İPA-Hib şeklinde uygulanmalıdır.
Not: Hib’in 2. dozu sadece ilk doz 12–14 ay arasında yapıldıysa gereklidir, 15–59 ay arası çocuklarda tek doz Hib yeterlidir, 59 aylıktan büyüklerde Hib aşısı gerekli değildir. Hep A aşısı 1 Mart 2011 ve suçiçeği aşısı ise 01 Ocak 2012 doğumlulardan öncesine yapılmaz.

BİR DOLAR TAZMİNAT

Hilary Kaprowski (1916 - 2013) Polonyalı bir virolog ve immünologtur. Nazilerin baskısından kaçarak, Brezilya’ya gitmiş, çalışmalarını Rio de Janario’da sürdürmüştür. İlk etkili, ağızdan verilen atenüe (virülansı azaltılmış)
canlı polio aşısını üreten bilim adamıdır. Çalışmalarını bir ilaç firması adına yaptığı için akademisyen arkadaşları
tarafından “ticari bilim adamı” olarak adlandırılmıştır. Bu aşı ilk kez 1950 yılında uygulanmış ve yaklaşık on yıl
süreyle dört kıtada kullanılmıştır. Ağızdan uygulanması ve yaşam boyu bağışıklık sağlaması nedeniyle Jonas Salk
tarafından geliştirilen, enjeksiyon yoluyla yapılan ve rapel aşı gerektiren aşıya göre üstünlükleri vardı. Daha sonra
Albert Sabin, Koprowski’den aldığı atenüe virüsü kullanarak günümüzde kullanılan kendi aşısını üretmiştir.
Kaprowski çok sayıda ödül aldı. Fakat bu arada bir de tatsız bir olay geldi başına. Edward Hooper adındaki
İngiliz gazeteci 1950 ‘li yıllarda Belçika Kongosu’nda görülen AİDS vakalarına Kaprowski’nin, polio aşısını şempanzelerin böbrek dokusunda geliştirdiğini ve bu hayvanların AİDS hastalığının kaynağı olmaları nedeniyle bu ülkede yürütülen polio aşısı araştırmasının AİDS’in
yayılmasına neden olduğunu iddia etti ve “OPV-AIDS hipotezi” dediği bir teori ortaya attı. Bu teoriyi yazıları ile bütün dünyaya yaydı.
Hatta ünlü müzik grubu Rolling Stones grubu da bu görüşün destekçisi oldu. Bilimsel çevreler bu teoriye şiddetle karşı çıktı. Kaprowski
Rolling Stones aleyhine açtığı hakaret davasını kazandı, manevi tazminat olarak bir dolar aldı. Benzer bir davayı Associated Press için de
açtı ve kazandı.
Kaprowski’nin aşı çalışmaları için ileri sürülen talihsiz AIDS hipotezi, ülkemizdeki aşı karşıtlarının “aşılama kısırlık yapar” ya da
“rahim içi araç Rus antenidir” gibi söylentilerine benzemektedir.
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Erişkinlerin aşılanması
Ülkemizde, gebelere uygulanacak tetanos aşısı dışında,
henüz yaygın olarak uygulanan bir yetişkin aşı programı
yoktur. Ancak, yetişkinlere uygulanabilecek bazı aşılar ithal
edilmekte ve eczanelerde satılmaktadır. Hekimler, tıbbi
bilgilerine göre, bu aşıları uygulayabilir. Fakat, tereddütlü
durumlarda bir uzmana danışmak gerektiği akıldan
çıkartılmamalıdır.

Tablo 6: Doğurgan Çağdaki Kadınlara Uygulanacak Aşı
Şeması

Her aşının uygulanmasına dair bilgiler kendi prospektüsünde yazılıdır. Yetişkinlere uygulanan aşıların çoğu intramüsküler (kas içine) ya da subkutan (deri altına) olarak
uygulanmaktadır. Aşı uygulamalarında bu kurallara dikkat
edilmelidir. Çünkü yanlış uygulama aşının etkisini azaltır.
Yenidoğan tetanosu ve doğum sonrasında annelerde ortaya
çıkabilecek tetanos vakalarının önlenmesi açısından doğurganlık çağındaki (15-49 yaş grubu) kadınların aşılanmaları
önemlidir. Daha önce tetanosa karşı hiç aşılanmamış gebelere, gebeliğin 4. ayından itibaren 1 ay ara ile 2 kez difteritetanos aşısı uygulanır. Önceki gebeliğinde 2 doz difteri-tetanos aşısı uygulanan gebeye 1 doz aşı uygulanması yeterlidir.
(Tablo 6)

Doz
sayısı

Uygulama zamanı

Koruma süresi

TT1

Gebeliğin 4 üncü ayında ya Yok
da ilk karşılaşmada

TT2

TT 1’den en az 4 hafta son- 1-3 yıl
ra

TT3

TT 2’den en az 6 ay sonra

5 yıl

TT4

TT 3’den en az 1 yıl sonra
ya da bir sonraki gebelikte

10 yıl

TT5

TT 4’den en az 1 yıl sonra
ya da bir sonraki gebelikte

Doğurganlık çağı boyunca

Kaynak: T.C. Sağlık Bakanlığı 25.02.2008 tarihli ve 2008/14
sayılı Genişletilmiş Bağışıklama Programı Genelgesi
Çocukların boğmacaya karşı korunmalarında son yıllarda KOZA stratejisi adı altında bir yaklaşım gündemdedir.
Birçok çalışmada, süt çocuklarının geçirdiği boğmaca enfeksiyonlarının kaynağının% 75 – 80 oranında çocuğun yakınındaki yetişkinler (ebeveyn, bakıcı, kardeş vb) olduğu gösterilmiştir. Bu nedenle, bebekleri korumak amacıyla aynı evde
Tablo 5: Erişkin Aşılama Çizelgesi
yaşayan ve bebekle sıkı teması olan yetişkinlerin aşılanması
ve bebeğin bir koza gibi korunma
19-26 yaş 27-49 yaş 50-59 yaş 60-64 yaş >65 yaş
altına alınması gereklidir. Yapılan
Grip
Yılda bir doz aşı
çalışmalarda, yetişkinlerin aşılanTd
Tam aşılı bireylerde 10 yılda bir hatırlatma dozu
ması sonucunda yetişkinler boğSuçiçeği
2 doz aşı
maca görülmesinin yüzde 9 – 17
HPV
3 doz aşı
oranında azalmasına karşılık risk
(kadınlara)
grubundaki bebeklerde yüzde 65
– 70 oranında azalmaya neden
KKK
1 ya da 2 doz aşı
1 doz aşı
olduğu saptanmıştır. Koza uyguPnömokok (polşsakkarit)
1 ya da 2 doz aşı (2 ay arayla)
1 doz aşı
lamasında, henüz aşılanması taMeningokok
1 ya da bir kaç doz aşı (2 ay arayla)
mamlanmamış bebeklerin çevreHepatit A
2 doz aşı (0, 6 * 18 ay)
sindeki erişkinlere Tdap (Tetanos
Hepatit B
3 doz aşı (0-1-6 ya da 12 ay)
erişkin tip difteri ve erişkin tip
(*) Koyu alanlardaki aşılar bir risk faktörü varsa önerilir
aselüler boğmaca) ya da Tdap –IPV (Tetanos, erişkin tip dif(tıbbi, mesleksel, yaşam tarzıu vb)
(**) Gerekli olduğunda sarıhumma, polio, kuduz (human teri, erişkin tip aselüler boğmaca ve inaktive polio) aşısının
uygulanması önerilmektedir. Bu aşılamaların bebek doğmadiploid cell), kolera, veba ve BCG aşıları da yapılabilir.
dan önce yapılmasında yarar vardır.
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Tablo 7: Gebelikte Yapılabilecek ve Kontraendike Olan Aşılar
Gebelikte Kullanımı
Güvenli Aşılar

Özel Durumlarda
Yapılabilecek Aşılar

Gebelikte Kontraendike
Olan Aşılar

Tetanos ve Difteri
Toksoidi (Td)

Şarbon

BCG

Hepatit B

Hepatit A

Kızamık

Influenza

Pnömokok

Kabakulak

Meningokok

Polio

Kızamıkçık

Kuduz

Tifo

Suçiçeği

Sarıhumma
Kaynak: Kahyaoğlu İ. et al. The Journal of Gynecology - Obstetrics
and Neonatology 2012;8 (33):1380- 1384.

Daha önceleri uygulanan ve salgınların önlenmesi amacına yönelik kolera, tifo, tifüs gibi hastalıklara karşı aşılamalardan vazgeçilmiştir. Çünkü bu aşıların koruyuculukları
çok düşüktür. Umumi Hıfzıssıhha Kanununda çiçek aşısının
zorunlu olduğu yazılı olmakla birlikte, çiçek hastalığı 1978
yılında dünya genelinde eradike edildiğinden (yeryüzünden
temizlendiğinden) buyana çiçeğe karşı rutin aşılama yapılmamaktadır.

Aşılamanın yararları
Aşı uygulamasının belli bir hastalığı önleme yanında
başka yararları da vardır:

• Bazı aşılar ile hedef hastalık dışında aşı ile önlenebilen
hastalığın zemin hazırladığı hastalıkların da önüne geçilebilir.
• Grip aşılaması orta kulak enfeksiyonunu yüzde 30 oranında önler
• Kızamık aşılaması ile ishal, pnömoni, keratomalazi,
malnütrisyon önelenebilir
• Hepatit B aşısı kronik karaciğer hastalığı ve karaciğer
kanserinin azalmasını sağlamıştır
• Aşılar, yalnızca aşı olanları korumanın yanısıra hastalığın toplumda aşı olmamış bireylere de yayılmasını önlemektedir
• Aşılama sayesinde antibiyotik kullanımı azalmaktadır
• Antibiyotiklere karşı direnç azalmaktadır

• Yolculuklar daha güvenli olmaktadır
(turizme katkı)
• Enfeksiyon kaynağı ortadan kaldırılabilmektedir (Çiçek hastalığında olduğu
gibi)
• Yaşam süresinin uzatılmasına ve kişilerin üretkenliğine katkı sağlanmaktadır
• Ekonomiye olumlu etkileri vardır
Aşı uygulamalarında genel kurallar
Aşılama hizmetinin yürütüldüğü sağlık
kuruluşlarında çalışanların dikkat etmeleri
gereken hususların başlıcaları şunlardır:

• Sağlık kuruluşlarında aşı günü uygulaması yapılmamalı, her gün aşı yapılmalıdır.
• Aşı uygulamalarından önce enjektör, aşı ve varsa sulandırıcı üzerindeki etiketi ve son kullanma tarihi (Exp/ED:
Expiry date) kontrol edilmeli, etiketi olmayan ya da son kullanma tarihi geçmiş aşılar, sulandırıcılar ve enjektörler kullanılmamalıdır.
• Miadı (kullanım süresi) önce dolacak ya da son kullanma tarihi en yakın olan aşı ilk önce kullanılmalıdır.
• Açılan çoklu aşı flakonlarına açılış tarih ve saati yazılmalıdır.
• Kullanıma hazır enjektörlü aşılar hariç, her aşı için ayrı
ve steril bir enjektör kullanılmalıdır.
• Birden fazla aşı aynı anda yapılabilir. BCG, OPA, DaBT-İPA-Hib, KKK, Hepatit B ve KPA aşılarının aynı gün yapılmasında bir sakınca yoktur. Ayrı ayrı enjektörler ile farklı
ekstremitelerden yapılır. Aynı ekstremiteden farklı aşıların
uygulanması zorunlu ise iki aşının uygulanma bölgesi arasında en az 2 cm mesafe olmalıdır.
• DaBT-İPA-Hib beşli karma aşısı dışındaki aşılar aynı
enjektörde karıştırılmaz.
• 12 aya kadar bebeklerde uyluğun orta ya da üst 1/3
kısmında, vastus lateralis kasının ön yan bölümüne uygulanır
• Aşılamada iki doz arasında olması gereken en az sürelere kesinlikle uyulmalıdır. Bırakılması gereken en az süreye
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uyulmadığında yapılan doz geçersiz sayılır ve uygun süre
sonra tekrarlanır.
• Aşı takviminde belirtilen uygulama zamanları ve uygulama aralıklarına uymak esastır. Ancak zorunlu hallerde
aşağıda belirtilen en az süreler kullanılabilir;
o DaBT-İPA-Hib aşısının 1. ile 2. ve 2. ile 3. dozları
arasındaki süre en az 4 hafta olmalıdır. Aynı aşının
3. dozu ile rapel dozu arasındaki süre ise en az 6 ay
olmalıdır.
o Kızamık antijeni içeren iki aşı arasında en az 4 hafta
süre olmalıdır.
o Hepatit B’nin 1. ve 2. dozu arasında en az 4 hafta,
2. ve 3. dozu arasında en az 8 hafta olmalı, ayrıca 3.
doz 1. dozdan en az 16 hafta sonra uygulanmalıdır.
o KPA 12. aydan küçük çocuklarda, primer seri dozları arasında en az 4 hafta süre bırakılmalıdır. 12. ay
ve üzerinde uygulanan dozlar arasında ise en az 8
hafta süre bırakılmalıdır. 3. doz ile pekiştirme (rapel) dozu arasında en az 8 hafta süre bırakılmalıdır.
• Kural olarak parenteral (enjeksiyonla) uygulanan iki
canlı viral aşı aynı anda uygulanabilir, aynı anda uygulanamayacaksa aralarında en az 4 hafta süre bırakılması gerekir.
Canlı aşılardan OPA ile diğer canlı aşılar arasında süre bırakılması gerekmez.
• Aşılama öncesi aşı kontraendikasyonları mutlaka sorgulanmalıdır.
• DaBT-İPA-Hib aşısı için üst yaş sınırı 6 yaştır (72 ay).
• Herhangi bir yaş grubunda Hepatit B aşılaması yapılmadan önce Hepatit B’ye yönelik serolojik inceleme yapılmasına gerek yoktur.
• Hepatit B aşısı doğumdan sonra en geç ilk 72 saat (tercihen ilk 24 saat) içinde uygulanmalıdır.
• BCG aşısı doğumdan itibaren yapılabilir, ancak uygulama kolaylığı, daha az komplikasyon olması ve immünitenin
daha kuvvetli gelişmesi için 2 ayı doldurduğunda uygulanmalıdır.
• BCG aşısı, 3. aydan sonra yapılacaksa ppd (purified
protein derivetive) ile TCT (tüberkülin cilt testi) yapıldıktan
sonra sonucuna göre uygulanır.

• OPA yapıldıktan sonra, çocuğun beslenmesinin sınırlanmasına gerek yoktur. Anne sütü rahatlıkla verilebilir.
• İshali olan çocuğa OPA uygulanabilir, ancak 4 hafta
sonra fazladan bir doz daha yapılır.
• Genel ilke olarak gebelikte canlı aşılar yapılmamalıdır,
ancak risk-yarar durumu (Kuduz aşısı gibi) göz önüne alınarak duruma göre karar verilmelidir.
• Erişkinlerde Td aşılaması konusunda;
o 1980 öncesinde 3 doz Tetanos içeren aşı almış olanlar 2 doz Tetanos aşısı almış kabul edilerek aşılanmalarına kaldığı dozdan devam edilir.
o Önceki aşılanma durumu bilinmeyen gebelerin de
ilk karşılaşmada; 1 ay ara ile en az iki doz Td aşısı
almaları sağlanmalı, 3. doz Td aşısı primer seriyi
tamamlamak üzere 2. dozdan 6 ay sonra yapılmalıdır.
o Primer serisi tamamlanmış bütün yetişkinlere 10
yılda bir Td aşısı yapılmalıdır.
o Primer serisi tamamlandığı aşı kayıtlarından anlaşılan bir kadına gebe kaldığında; Maternal ve Neonatal
Tetanos Eliminasyon Programına uygun olarak 1 doz
Td, sonraki gebeliğinde de 1 doz Td yapılarak 5 doz
Td şeması tamamlanır (Yüksek riskli bölgeler dışındaki bölgelerde).
o Doğurganlık çağında (15–49 yaş) 5 doz Td almış
olan kadınların da 10 yıl aralıklarla Td aşılamasına devam edilir.

• Ailelere, uygulanan aşı, aşının gerekliliği, bir sonraki
aşı için gelmeleri gereken zaman ve olası yan etkileri hakkında bilgi verilmelidir.
• Aşılanan her kişiye mutlaka aşı kartı verilmelidir.
• Aşı uygulaması kadar aşılama faaliyetleri sırasında ortaya çıkan tıbbi atıkların uygun şekilde uzaklaştırılması da
önemlidir. Bu nedenle aşı uygulaması yapılan her ortamda
“enjektör güvenli atık kutusu” da kullanılmalıdır.

333

HALK SAĞLIĞI Kuramlar ve Uygulamalar

BİLİMSEL KUMAR
İngiliz Dr. Edward Jenner (1749
– 1823) çiçek hastalığının yaygın olarak görüldüğü dönemde
bir köy hekimi olarak Gloucestershire ‘de çalışırken 14 mayıs
1796 günü Sarah Nelmes adında
genç bir kadın kendisine başvurdu. Jenner, yaşamını süt sağmak
ve satmakla kazanan bu gencin
parmaklarındaki lezyonların çiçek hastalığına çok benzeyen
fakat daha hafif seyreden “sığır çiçeği” (cowpox) nedeniyle
olduğunu anladı. Aklındaki bir fikri uygulamak için bir fırsat
yakalamıştı. Sarah’ın püstüllerinden dikkatli bir şekilde pü
aldı. Eğer bu sıvıyı sağlam bir kişiye verirse, o kişinin öldürücü çiçek hastalığından korunacağına inanıyordu. Şimdi sıra
bir gönüllü bulmaya kalmıştı.
Tanıdığı bir çiftçi olan Phipps’e durumu açıkladı ve
oğluna bu uygulamayı yapmayı önerdi. Sürpriz bir şekilde
çiftçi öneriyi kabul etti. Bunun üzerine Jenner çiftçinin oğlu
James’ın sol kolunun derisinde iki küçük yara oluşturdu ve
Sarah’dan aldığı sıvıyı bu çiziklerin üzerine koyup bandajladı. James hafif bir şekilde sığır çiçeği belirtileri gösterdi. Altı
hafta sonra, James iyileştiğinde, bu kez James’e gerçek çiçek
hastasından alınmış püyden hazırladığı sıvıyı aynı şekilde uyguladı. James hasta olmadı. Böylece, aşılama için ilk ve çok
önemli adım atılmıştı.
Bu çok tehlikeli bir deneydi, hatta bir kumardı. Eğer, James ölseydi, Jenner katil olacaktı. Edward Jenner talihliydi.
Jenner, deneylerini sürdürdü ve sonuçları 1798 yılında
yayımladı. Bu yönteme, sığır çiçeğinin Latince adı olan “variola vaccinae” teriminden esinlenerek. “vaksinasyon” (vaccination) adını verdi. Buluşu başlangıçta tıp çevreleri tarafından eleştirilmekle birlikte 1800 yılından başlayarak yaygın
biçimde kullanılmaya başlandı.
Çiçek aşısının tarihinde bir de madalyonun diğer yüzüne
bakmak gerekir: Başarıları nedeniyle Jenner’e 1806 yılında
10.000 Sterlin, 1807 yılında ise 20.000 Sterlin ödül verildi.

Bu miktar, çok önemli bir meblağ
idi. Jenner bu kadar ödülü ve ünü
hak etmiş miydi? Etmedi diyenler
vardı. Aslında, sığır çiçeği geçirenlerde çiçek hastalığının görülmediği
ya da hafif geçirildiği Danimarka,
Almanya ve İngiltere’de biliniyordu. O nedenle, bazı çevreler Dr. Jenner’in buluşunun orijinal olmadığını
ileri sürdüler. Kaldı ki, Dr. Andrew
Bell adında bir hekim, bu aşı uygulamasının Jenner’den yaklaşık 20 yıl önce yapıldığını kanıtladı. 1774 yılında Benjamin Jesty adında bir çiftçi aşıyı uygulamış ve sığır çiçeği hastalığına yakalanmış sığırların
memelerinden aldığı pü ile eşini ve çocuklarını aşılamıştı.
Dr. Bell, bu durumun tespiti ve aşıyı bulanın Jesty olduğunun kayıtlara geçirilmesini talep etti. Bu talep kabul edilmedi, ama, Benjamin Jesty’nin mezar taşına çiçek aşısını ilk
uygulayan kişi olduğu yazıldı.

Aşı kontraendikasyonları
Aşıların yapılmaması gereken durumlar (kontraendikasyonlar) çok nadirdir. Aşılamaya engel olan ve olmayan durumlar şunlardır:

a. Lösemi, lenfoma gibi kötü huylu (malign) hastalığı, hipogammagiobulinemi gibi immüm yetmezlik hastalığı
olanlara,
b. Aktif tüberkülozlulara,
c. Kortikosteroid, immüno supressif ilaçlar ya da radyoterapi alanlara,
d. Hastanede yatarak tedaviyi gerektirecek düzeyde
bronkopnömonisi, böbrek yetmezliği, metabolizma bozukluğu vb. sağlık sorunu olanlara aşı uygulanmaz.
e. Klinik AİDS vakalarına BCG aşısı uygulanmaz.
f. DBT aşısı uygulamalarına bağlı konvülsiyon, anaflaktik reaksiyon hikayesi olanlara DBT aşısı uygulanmaz;
bunun yerine aşılamaya boğmaca komponenti çıkartılarak
pediatrik DT (Difteri-Tetanos) ile devam edilir.
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g. Dünya Sağlık Örgütü (WHO)’nün bağışıklama politikasında ateş (38,5 dereceden düşük), üst solunum yolu enfeksiyonları, ishal, kötü beslenme (malnutrisyon) ve düşük
doğum ağırlğı gibi durumlar aşılamaya karşı birer kontraendikasyon (engel) olarak kabul edilmemektedir.
h. İshali olan çocuğa polio aşısı uygulanabilir, ancak 4
hafta sonra fazladan bir doz daha yapılır.
i. 5 yaşın üzerindekilere boğmaca aşısı, 9 yaşın üzerindekilere difteri açışı yapılamaz.
Tablo 8: Aşılama Kontraendikayonları
Kontrendikasyon Durumu

Canlı Aşı

İnaktive
Aşı

Bir aşı komponentine karşı ağır alerji

Yapılmaz

Yapılmaz

İmmun yetmezlik (Lösemi,
Lenfoma vb. malign hastalıklar,
Hipogammagiobulinemi)

Yapılmaz

Yapılmaz

Gebelik

Yapılmaz

Kortikosteroid, immunosupresif
radyoterapi alanlar

Yapılmaz

Ağır hastalık (Hastanede yatacak
kadar ağır bronkopnomoni, böbrek
yetmezliği, metabolizma bozukluğu)

Yapılmaz

Klinik AİDS vakaları

Yapılmaz

Aktif tüberkülozlular

BCG
Yapılmaz

Kontraendikasyon konusunda yanlış bilinenler
ve kaçırılmış fırsatlar:
Bazı hekimler ve sağlıkçılar yukarıda belirtilen durumlar
dışındaki hafif hastalık belirtileri olan çocukları aşılamaktan
kaçınırlar ve aşılamanın yapılması için bu belirtilerin geçmesinin beklenmesinin uygun olacağını ailelere söylerler.
Oysa bu ailelerin bir kısmı daha sonra çocuklarını aşılamaya getirmeyi ihmal ederler. Böyle olunca, o çocuklar ya
hiç aşılanamaz ya da gecikmeli olarak aşılanırlar. Aşılama
hizmetlerindeki temel ilke “her fırsatı değerlendirerek top-

lumdaki bağışıklık yüzdesini yükseltmektir”. O halde, aşılamaya engel olmayan (kontraendikasyon) bir durum yoksa
fırsat kaçırılmamalı ve çocuk aşılanmalıdır. Aşağıdaki listede
yaygın olarak kaçırılmış fırsatlara neden bazı durumlar belirtilmiştir.
Aşağıda belirtilen durumlarda aşı uygulaması ertelenmez. Eğer, bu durumlarda aşı yapılmasından çekinilirse çok
önemli bir fırsat kaçmış olur. O nedenle bu durumlarda aşı
takvimini uygulama devam etmelidir.
• Anne sütü alma
• Antibiyotik tedavisi görme
• Steroidli merhem, aerosol ilaçları kullanımı
• 38.5 o C altında ateş yapan hafif hastalıklar
• İshal ve üst solunum yolu enfeksiyonu (ÜSYE)
• Allerji ve astım (aşının belirli bir bileşenine karşı
bilinen bir alerji dışında),
• Saman nezlesi
• Prematürelik
• Yenidoğan sarılığı
• Malnütrüsyon
• Ailede konvülsiyon (nöbet) ya da felç öyküsü
• Dermatoz, ekzema
• Kronik kalp, akciğer, karaciğer, böbrek hastalığı
• Serebral palsi, Down sendromu
• Ameliyat öncesi ya da sonrası dönemde olma
• Ailede aşıyı takiben yan etki görülme öyküsü
Not: Çocukta konvülsiyon (nöbet) öyküsü varsa, aşılama
sonrası beden ısısının yükselebileceği ve febril konvülsiyona yol açabileceği için, ateşin yükselmesi beklenen dönemde
ateş düşürücü verilmesi uygundur. Çocuk antikonvülzan tedavi alıyorsa tedavisine aksatılmadan devam edilmelidir.

Aşı uygulama teknikleri
Aşılar doğru yere ve uygun dozda yapılmadığı takdirde
bağışıklık sağlamazlar ya da beklenmedik yan etkileri olur.
Aşağıdaki tablo ve şekiller aşıların uygulanacağı yerleri ve
dozlarını göstermektedir.
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Tablo 9: Aşıların Uygulanması Gereken Yerler ve Dozları
Aşı Adı

Uygulama Şekli

Uygulama Dozu

KKK/Kızamık/Kızamıkçık

Subkutan - intramüsküler

0,5 ml

BCG

İntradermal - intrakutan

0 yaşta 0,05 ml, 1 yaş üzerinde 0,1 ml

PPD ile Tüberkülin Cilt Testi

İntradermal

5 TÜ’den 0,1 ml

DaBT-İPA-Hib / DT / Td/ Hep B / KPA / Hep A

İntramüsküler

0,5 ml

OPA

Oral

2 damla

Suçiçeği

Subkutan

0,5 ml

Şekil 6: Bir Yaşına Kadar Kas İçi Uygulaması Uyluğun Orta
ya da Üst 1/3 Kısmına Yapılır

Şekil 7: Kas İçine Yapılacak Aşılar Bir Yaş Üzerindeki Çocuklarda Kolun Üst Kısmına Deltoid Kası İçine Uygulanmalıdır

Kaynak: Sağlık Bakanlığı TSH Genelmüdürlüğü

Kaynak: Sağlık Bakanlığı TSH Genelmüdürlüğü

Şekil 8: Aşıların Uygulanacağı 3 yer : Deri içi, Deri altı ve Kas içi

Kaynak: Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genelmüdürlüğü
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• Teslim alınan aşı ve antiserumlar karekod okutularak
depo/dolaplara yerleştirilmelidir.

Soğuk Zincir / Aşı Taşıma ve Saklama
Aşılar (ve bazı ilaçlar), uygun sıcaklılarda saklanmazlarsa bozulurlar ve etkileri yok olur. O nedenle bütün aşıların
üretildikleri yerden (firmadan) uygulandığı yere kadar uygun
sıcaklıklarda taşınmaları ve saklanmaları gerekir. Buna “soğuk zincir” denir. Soğuk zincir konusu aşılama hizmetlerinin
yürütüldüğü (aile hekimliği, hastane, verem savaş dispanseri
gibi) ve aşıların saklandığı (eczane, ecza deposu, il müdürlükleri gibi) bütün sağlık kuruluşları için önemlidir.
Şekil 9: Soğuk Zincir Halkaları / Aşamaları

Aşı takip sistemi ve sağlık bilgi sistemleri: Sağlık Bakanlığı gerek soğuk zincir uygulamalarının kontrolü gerekse bağışıklama hizmetlerinin izlenmesi için bir “aşı takip sistemi”
(ATS) oluşturmuştur. Bu sistem Şekil 8’de özetlenmektedir.
Bu sisteme göre:

• Farklı mekânlarda yer alan depo/dolaplara nakil işlemi için mutlaka aşı nakil kabı ya da aşı nakil aracı kullanılacaktır. Depo/dolaptan çıkış yaparken karekod okutularak
nakil aracı/nakil kabına yüklenmelidir.
• Son kullanıcılar (aile hekimi, hastane, VSD gibi) aşı
ve antiserum uygulaması yaparken önce karekodu okutacak
ve ATS sisteminden uygulanabilir olduğuna dair onay aldıktan sonra aşı veya antiserum uygulanmalıdır.
• Stok takibi ve aşı antiserum kullanımı konusunda; Aşı
Antiserum Soğuk Zincir ve Depo/Aşı dolabı soğuk zincir ve
stok takibi ATS ile yapılmaktadır. Sistemle eş zamanlı olarak en az bir adet Dünya Sağlık Örgütü listesinde yer alan
uzun süreli kayıt yapabilen (en az bir aylık süreyi gösteren)
elektronik ısı takip cihazı kullanılacaktır. Termometreler ya
da ısı propları orta rafın orta bölümüne yerleştirilmelidir.
Her sabah mesai başlarken ve her akşam mesai bitiminde bu
cihazlar kontrol edilerek alarm olmasa bile en düşük ve en
yüksek sıcaklık kontrol edilmeli ve ısı izlem çizelgesine işlenmelidir. Kontrolü yapan soğuk zincir sorumlusu çizelgeyi
imzalamalıdır. Soğuk zincir kırılması tespit edildiğinde aşı ve
antiserumların kullanımı durdurulmalı ve aile hekimliği/hastane düzeyinde ilçe sağlık müdürlüğü (ya da toplum sağlığı
merkezi) soğuk zincir sorumlusuna, ilçe düzeyinde il soğuk
zincir sorumlusuna, il düzeyinde Sağlık Bakanlığı Soğuk
Zincir Takip Birimi birim sorumlusuna bildirilmelidir. Ayrıca
uzun süreli kayıt yapabilen elektronik termometrenin veya
web tabanlı ısı takip sisteminin arızalanabileceği düşünülerek yanında mutlaka mekanik termometre bulundurulmalıdır.
Sağlık Bakanlığının uygun görmesi durumunda uzun süreli
kayıt yapabilen elektronik termometre kullanımı kaldırılabilecektir. Soğuk zincir kırılmalarında ATS ısı kayıtları dikkate
alınacak ve komisyonlar ATS ısı kayıtlarına göre karar verilmelidir.

337

HALK SAĞLIĞI Kuramlar ve Uygulamalar

Şekil 10: Bağışıklama Tedarik Zinciri ve Aşı Takip Sistemi (ATS)

Lojistik ve soğuk zincir takibinde genel kurallar

Soğuk zincir ekipmanları şunlardır:
• Soğuk hava depoları,
• Buzdolapları ve derin dondurucular,
• Uzun ömürlü ve askılı aşı nakil kapları,
• Buz aküleri,
• Termometreler,
• Sürekli ısı kaydediciler
Şekil 11: Türkiye’de Kullanılan Aşı Nakil Aracı ve Aşı
Nakil Kabı

• Aşıların dağıtımında ve kullanımında son kullanma
tarihleri mutlaka göz önüne alınarak, miadı (kullanım süresi)
daha önce dolacak aşıların kullanımına öncelik verilmeli, miadı dolmuş olanlar imha edilmelidir.
• Gönderilen aşılar farklı firmalar tarafından üretildiğinden uygulama dozları için mutlaka prospektüsleri kontrol
edilmelidir.
• İl depolarında bulunan soğuk hava depoları,
buzdolapları ve sağlık kuruluşlarında bulunan buzdolaplarının
içerisine aşı, antiserum, buz aküsü ve su bidonlarından
başka hiçbir malzeme (ilaç, yiyecek, içecek, enjektör, vb)
konulmamalıdır. Aşı uygulanan birimlerde sulandırıcılar da
buzdolabında saklanmalıdır. Buzdolabının kapağında raf
sistemi var ise sökülmelidir.
• Buzdolabının ısısı (+) 2 ila (+) 8 oC arasında korun-

malıdır. Özellikle (+) 4 oC’de kalması sağlanmalıdır.

• Buzdolabı her açıldığında ısının kontrol edilmesi ge338
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rektiği unutulmamalıdır. Buzdolabının kapısına bir ısı izlem
çizelgesi yapıştırılarak dolabın ısısı sabah ve akşam bu çizelgeye kaydedilmelidir. Isı izlem çizelgesinin altında soğuk
zincir sorumlusunun ve yedeğinin adı, soyadı bulunmalıdır.

• Tatil dönemleri ve elektrik kesintilerinde, il ve kurum
düzeyinde soğuk zincir sorumluları dolap ısısını kontrol ederek gereken önlemleri almalıdır.

maruz kalmayacak şekilde uygun bir odaya yerleştirilmelidir.
Buzdolabı kışın ısıtılan odalardan birine gölgede olacak şekilde, ısıtıcılardan uzak, duvardan en az 10–15 cm mesafede
düz bir zemine yerleştirilmelidir.

kabı kullanılmalıdır.

• Ankara merkez depodan kurye ile sevk yapılması ge• Aşıların saklandığı buzdolabı aşırı soğuk ve sıcağa reken hallerde, aşı naklinde yalnızca uzun ömürlü aşı nakil

Şekil 12: Soğuk Zincir Parçası Olarak Buzdolabı Aşı
Yerleşim Şeması

• İllerden kurumlara aylık olarak yapılan aşı
sevklerinde 2 saate kadar olan mesafelere askılı tip aşı nakil
kabı kullanılabilir. Daha uzun mesafeler için uzun ömürlü aşı
nakil kabı kullanılmalıdır.
• İl içi aşı nakillerinin İl Soğuk
Zincir Sorumlusunun gözetiminde
merkezden kurumlara tek elden
yürütülmesi esastır ve aşı nakil araçları
ile yapılmalıdır.
• Her yıl, ilin soğuk zincir malzemesi mevcudu, periyodik bakım ve
tamir gerektirenler ile yeni malzeme
ihtiyacı belirlenmeli, onarımı ya da
temini sağlanmalı, ilgili malzemenin
servis sözleşmeleri yenilenmelidir.
İlk kullanılacak kutusu: Daha
önceki aşılama seanslarında açılmış
aşıların diğer flakonlara karışmasını
önlemek ve bunların öncelikli olarak
kullanılmasını sağlamak için, buzdolabında dikkat çekici bir biçimde işaretlenmiş ayrı bir kutu bulundurulmalı ve
orta rafta tutulmalıdır. Kullanılmayacak hale gelmiş aşı ve sulandırıcı flakonları buzdolabında tutulmamalıdır.
Aşılar yalnızca buzdolabı raflarında
tutulmalıdır. Kapakta herhangi bir raf
sistemi olmamalıdır.
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Tablo 10: Başlıca Aşılar İçin Uygun Isı ve Depolama Süreleri
İstasyonlar
Merkez depo

Kızamık

Polio

DBT

Tetanos

BCG

-20oC

-20oC

+4oC+8oC

+4oC+8oC

+4oC+8oC

1.5 yıl

1.5 yıl

8 ay

2 yıl

2 yıl

Bölgeye nakil

-20 C +8 C

-20 C +8 C

+4 C+8 C

+4 C+8 C

+4 C+8oC

Bölge deposu

-20 oC +8oC

-20 oC +8oC

+4oC+8oC

+4oC+8oC

+4oC+8oC

(Ecza deposu)

3 ay

3 ay

Sağlık kuruluşuna nakil
Sağlık kuruluşu

o

o

o

o

o

3 ay

o

o

3 ay

o

3 ay

-20 C +8 C

o

-20 C +8 C

+4 C+8 C

+4 C+8 C

+4 C+8oC

0 C+8 C

0 C+8 C

+4 C+8 C

+4 C+8 C

+4oC+8oC

o

o

o

o

(Hast.,Eczane)

1 ay

Aşılama ekibi

+4 C+8 C

Kaynak : UNICEF

o

o

o

o

o

o

o

1 ay
o

o

o

1 ay

o

o

o

o

1 ay

o

1 ay

+4 C+8 C

+4 C+8 C

+4 C+8 C

+4 C+8oC

1 hafta

1 hafta

1 hafta

1 hafta

o

o

Aşıların Nakli ve Nakil Kaplarının Hazırlanması: Aşılar
bir yerden diğerine aşı nakil kapları ile taşınır. Nakil kapları
genellikle 1.5 litre kapasitelidir. Dolayısıyla, ancak günlük
tüketilecek miktardaki aşıyı alabilir. Boş ağırlığı 2 kg kadardır ve kolaylıkla omuza asılarak taşınabilir; içine dört adet
buz aküsü konulabilir.
Aşılar nakil kabı ile taşınacaksa, aşıları nakil kabına koymadan önce şu işlemler yapılmalıdır:

1. Aşının yapılacağı gün sabah, gerekli olan bütün buz
akülerini buzluktan çıkarın.
2. -20 oC de donmuş buz akülerini, ısısı + 20 oC olan
bir odada bir masaya veya düz bir ortama 5 cm aralıklarla
diziniz; yaklaşık bir saat kadar bekleyiniz; buz akülerini çalkalandıklarında buz parçalarının birbirine çarpma ve suyun
içinde yüzme sesi duyulana kadar bekletiniz. Buna “aküleri
terletme” işlemi denir.
3. Buz akülerini uygun şekilde kuruladıktan sonra aşı
nakil kabının içine yerleştiriniz.
4. Aşı ve sulandırıcıları aşı nakil kabının orta kısmına
yerleştiriniz. Donmaya karşı duyarlı olan aşıları buz aküleri ile direk temas etmeyecek şekilde yerleştiriniz. Aşı nakil
kaplarında donmayı önlemek için buz aküleri ile flakonların

o

o

o

o

o

arasına kalın bir karton ya da köpük yerleştiriniz.
5. Aşı flakonlarının yanına, mevcutsa donma göstergesi koyunuz.
6. En üste köpük yerleştirerek kapağı kapatınız.
Dikkat: Aşılar, aşı nakil kabı dışında ve buz aküsüne sarılarak taşınmamalıdır. Çünkü buz aküsü buzdolabından çıktığında -15°C ile - 25°C arasındadır ve bu aküye sarılan aşı
donarak etkisini kaybeder.
Şekil 13: Buz Akülerinin Aşı Nakil Kabına Yerleştirilmesi

Kaynak : http://www.asicalismagrubu.org/soguk_zincir2.asp
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Sağlık Çalışanlarının Aşılanması
Sağlık hizmetlerinde görev yapanlar hastalarla sürekli temas durumunda oldukları için bulaşıcı hastalıklara yakalanma riskine toplumdaki diğer bireylerden daha fazla
maruzdurlar. O nedenle, sağlık çalışanlarının kendilerini
korumaları açısından bazı hastalıklara karşı bağışık olmaları
ve aşılanmaları gerekir.
1. Td Aşılaması
• Daha önce aşılanıp aşılanmadığı bilinmeyen bütün
sağlık çalışanlarının 3 doz Td aşısı ile aşılanmaları kesinlikle gerekir. (Birinci doz ile ikinci doz arasında en
az 1 ay, ikinci doz ile üçüncü doz arasında en az 6 ay
olmalıdır).

• Aşı kayıtları bulunanlar, uygun aralıklarla 3 doz te-

tanos içeren aşı almış iseler 2 doz Tetanos aşısı almış
kabul edilerek aşılanmalarına kaldığı dozdan devam
edilir.

• Primer serisi tamamlanan bütün sağlık çalışanlarına
10 yılda bir Td aşısı yapılmalıdır.

2. KKK Aşılaması
• Bütün sağlık çalışanları kızamık, kızamıkçık ve kabakulak hastalıklarına bağışık olmalıdır.

• Bu hastalıkları geçirdiklerine dair kayıtları olanlara
ya da laboratuvar tetkikleri ile bağışık olduğu gösterilenlere aşı uygulamaya gerek yoktur.

• En az 1 ay ara ile iki doz kızamık, kızamıkçık, ka-

bakulak aşısı yaptırdıklarına dair kayıtları olanların da
aşılanmalarına gerek yoktur.

• Aşısız olanlara ya da söz konusu hastalıkları geçirmemiş olanlara 1 ay ara ile iki doz KKK aşısı önerilir.

3. Mevsimsel İnfluenza Aşılaması

• Bütün sağlık çalışanlarına her yıl bir doz uygulanmalıdır.
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4. Hep-A Aşılaması
• Yalnızca fekal materyale maruz kalan sağlık çalışanları (mikrobiyoloji laboratuvarında çalışanlar gibi)
ve özellikle çocuk ve enfeksiyon hastalıkları servislerinde çalışan sağlık çalışanları için gereklidir.

• 6 ay ara ile iki doz uygulanmalıdır.
• Hep-A aşılaması öncesinde antikor düzeylerinin değerlendirilmesi gereklidir.

5. Hep-B Aşılaması
• Bütün sağlık çalışanlarına uygulanmalıdır.

• Hep-B aşısı uygulanmadan önce hepatit B’ye yönelik serolojik inceleme yapılmasına gerek yoktur.

• Hep-B’nin 1. ve 2. dozu arasında en az 1 ay, 2. ve 3.
dozu arasında en az 2 ay olmalı, ayrıca 3. doz 1. dozdan en az 4 ay sonra uygulanmalıdır. Asıl olan 0–1–6
ay şemasıdır.

• 3. doz Hep-B aşısı uygulamasından 1-2 ay sonra
sağlık çalışanları Anti-HBs yanıtı açısından değerlendirilmelidir:

a. Anti-HBs en az 10 mIU/mL ise kişi bağışıktır ve gelecekte serolojik test ya da aşılama
gerekli değildir.
b. Anti-HBs negatif ise (10 mIU/mL’nin altında) kişi Hep-B aşısına karşı yanıtsızdır. 3 doz
seri ile tekrar aşılanmalıdır ve 1-2 ay sonra tekrar
Anti-HBs yanıtı değerlendirilmelidir.
c. Anti-HBs 6 doz aşılamadan sonra hala negatif ise kişi Hep-B aşısına yanıtsız kabul edilmelidir. Bu kişiler hepatit B enfeksiyonu açısından
değerlendirilmelidir.
d. Yanıtsız duyarlı kişilerde temas sonrası
profilakside HBIg uygulanmalıdır.
• Hep-B aşısı için primer uygulanma sonrası pekiştirme (rapel) dozuna gerek yoktur.
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6. Suçiçeği Aşılaması:
• Suçiçeği aşısı sadece immün yetmezliği olan kişilerin yattığı servislerde ve yenidoğan servisinde çalışan
personel için gereklidir.

• Suçiçeği geçirdiğine ilişkin öyküsü olanlara aşı uygulanmasına gerek yoktur.

• Suçiçeği geçirdiğine ilişkin öyküsü bulunmayan
kişilerin aşılaması öncesinde antikor düzeylerinin değerlendirilmesi gereklidir.

• En az 1 ay ara ile iki doz suçiçeği aşısı uygulandı-

ğına ilişkin kanıt ya da suçiçeği ya da herpes zoster
etkenli hastalık geçirdiklerine dair öykü yok ise 1 ay
ara ile 2 doz suçiçeği aşısı uygulanmalıdır.

• Aşı uygulanmasından sonra 6 hafta süresince salisilat kullanımından kaçınılmalıdır.

Aşılama Politikaları
Aşılama programlarının başarılı olabilmesi ve etkili bir
bağışıklama sağlayabilmek için bazı hususlara dikkat etme
zorunluluğu vardır. Bunlar şöyle sıralanabilir:
Rutin ve sürekli aşılamalar: Asıl olan, Tablo 2’de belirtilen aşılama takvimine göre aşılanma zamanı gelen çocukların aşılanmalarıdır. Buna göre, bir sağlık kuruluşunda
aşılama hizmetleri sürekli olarak her gün verilecek demektir.
Buna “rutin ya da sürekli aşılama” uygulamaları denilir. Bu
uygulamanın yapılabilmesi bazı koşullara bağlıdır. O sağlık
kuruluşunda sürekli olarak aşı ve aşılama için gereken diğer
malzeme her an hazır olmalıdır; personel yeterli olmalıdır;
soğuk zincir koşulları sürekli ve aksatılmadan sağlanabilmelidir; hedef kişilere sürekli olarak ulaşılabilmelidir. Bu koşulların sağlanamadığı yerlerde sürekli aşılama programları
düzgün biçimde yürütülemez, aksayabilir. Her şeye karşın,
aşılama uygulamalarında sürekliliğin sağlanmasının esas olduğu unutulmamalı ve mümkün olduğu kadar aksatılmadan
yürütülmeye çalışılmalıdır.

Aşı Kampanyaları: Öte yandan, sürekli aşılama uygulamaların yapılamadığı yer ve koşullarda kampanya aşılamalarının yapılması kaçınılmaz olur. Kampanya biçiminde
yürütülen aşılamalarda bütün toplum ya da risk altındakiler
kısa sürede aşılanmış olur.
Aşı kampanyaları genellikle salgın durumlarında ya da
hizmetin yeni başladığı bölgelerde uygulanır. Bunun dışında,
aşıları saklama olanağı olmayan, yeterli personeli bulunmaya
ya da rutin aşılama programının uygulanmasını güçleştiren
diğer koşulların olduğu yerlerde bölgesel kampanyalar uygulanabilir.
Kampanyalar, ancak kamu niteliğindeki sağlık kuruluşlarının önderliğinde yürütülebilecek hizmetlerdir. Bu çalışmalarda yörenin sağlık hizmetlerinden sorumlu yöneticileri,
kaymakam, güvenlik güçleri, okul yönetimleri, belediyeler,
muhtarlıklar gibi diğer kamu kurumları ile de işbirliği yapılmalıdır.
Salgın gibi olağan dışı durumlardan başka nedenlerle yapılan aşı kampanyalarında uygulama zamanı bölgenin coğrafya ve iklim koşullarına ayarlanmalıdır. Kampanyalar, ilkbahar, sonbahar ve kış mevsiminin ilk aylarında olmak üzere
yılda üç kez düzenlenebilir. Çok soğuk yörelerde ise Nisan Haziran ve Eylül - Ekim aylarında olmak üzere, yılda iki kez
düzenlenebilir. Aşı kampanyalarına ancak Sağlık Bakanlığı
ya da sağlık müdürlükleri karar verip planlayabilir.
Kampanya uygulamalarında ev ev dolaşılarak kişiler aşılanabileceği gibi, aşılanması gerekenler bir aşı istasyonuna
çağrılarak da aşılanabilirler. Aşı istasyonu bir sağlık kuruluşu, okul, köy odası, cami, muhtarlık, belediye binası gibi yerler olabilir. Ancak, bu durumda aşılanması gereken herkesin
aşı istasyonuna gelip gelmediği denetlenmelidir.
Kampanya uygulamalarında sağlık örgütü personeli yetersiz ise öğretmen, muhtar, subay, öğrenci gibi kişilerden de
yardım sağlanabilir. Bunlar gerekli kayıt ve yazı işlerinde ve
kişilerin aşılanmaya çağrılması gibi işlerde yararlı olurlar.
Kampanya biçimindeki aşılamalara zorunluluk olmadan
başvurulmamalıdır. Çünkü bu tür uygulamada bazı sakıncalar
olabilir:
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• Kampanyalarda, aşı yapılmaması gerekenler (kontraendikasyon) gözden kaçabilir.
• Hastalık korkusu nedeni ile aşı istasyonu önünde yığılmalar olabilir.
• Bazı kişiler aşı olmaya gelmeyebilir.
• Kısa zamanda çok kişiyi aşılayabilmek için personel
sterilizasyona yeterli özeni göstermeyebilir.
• Aşıların kaydı aksayabilir.
Yukarıda belirtilen aksaklıkları en aza indirebilmek için
aşı kampanyalarından sorumlu hekim ve yöneticilerin bazı
önlemler alması gerekir:
• Görevlendirilecek bütün personel bir eğitimden geçirilmelidir.
• Aşı yapacak personele hangi durumlarda aşı uygulanmaması gerektiği konusunda bilgi verilmelidir.
• Aşı ekibinin kapasitesi bilinmeli ve çalışmalarda bu
sınır aşılmamalıdır. Gerekiyorsa personel sayısını attırmaya çalışmalıdır.
• Aşırı yığılmaları önlemek için toplum uyarılmalıdır.
• Steril çalışmayı bozacak nedenler giderilmelidir.
Aşılanan her kişide iğneyi değiştirmek amacıyla
yeterli sayıda iğne sağlanmalıdır.
• Aşı kayıtlarına önem verilmeli, gerekiyorsa, bir personel bu iş için görevlendirilmelidir.
• Topluma hangi hastalık için aşı yapıldığı anlatılmalıdır.

Aşı karşıtlığı / Aşı reddi
Dünya Sağlık Örgütü’nün (Mart 2018) raporuna
göre, aşılama sayesinde dünyada yılda 2–3 milyon ölüm
engellenmektedir. Ancak, bu durum kişilerin aşı olmayı reddetmeleri nedeniyle giderek kötüleşmektedir. Eğer bağışıklama oranı hedeflenen düzeye çıkartılabilirse en az 1.5 milyon
kişinin daha ölmesi engellenebilir.

2011 yılında yalnızca 183 iken, bu sayı 2018 yılında 23.000’
kadar çıkmıştır. Buna paralel olarak bağışıklama oranları
azalmakta, başta kızamık olmak üzere aşıyla korunulabilir
hastalık vakalarında artışlar gözlenmektedir. Aşılanmayı red
edenlerin sayısının 50.000’i geçmesi durumunda salgınların
görülmesi gündeme gelebilir, elimine edilme aşamasına
gelmiş olan yenidoğan tetanosu, çocuk felci gibi hastalıklar yeniden eski durumuna dönebilir. Dünya Sağlık Örgütü;
aşı karşıtlığı hareketinin giderek yaygınlaşması üzerine,
2012 yılında “Aşı Tereddütleri Grubu” (Vaccine Hesitancy
Working Group) kurmuştur.
Aşı karşıtı söylemlerin başlışacaları şunlardır:

• aşıların içeriğinde bulunan kimyasal maddelerin insan sağlığına zararlı olduğu,

• bazı besinleri tüketerek doğal yollarla da bu hasta-

lıklardan korunmanın mümkün olduğu, dolayısıyla
aşılanmaya gerek olmadığı,
• aşının içeriğindeki cıvanın otizmi tetiklediği (Bunun
doğru olmadığı birçok araştırma ile kanıtlanmıştır.
Kaldı ki, son yıllarda üretilen aşılarda cıva bulunmamaktadır.)
Dünya Sağlık Örgütü’nün tanımına göre “Aşı kararsızlığı”, aşıya ulaşılabildiği halde, bazı aşıların uygulanmasını
kabul etmede gecikme ya da bazı aşıların uygulanmasına izin
vermeme anlamına gelir. “Aşı reddi” ise bütün aşıları reddederek aşılatmama durumudur.
Dünyadaki aşı reddi vakalarının son yıllarda hızla artması ve tehlikeli boyutlara ulaşması üzerine DSÖ 2019’da
çözüme kavuşturmayı planladığı 10 küresel sağlık sorununun
ilk sırasına aşı karşıtlığını koymuştur. Ülkemizde, Sağlık Bakanlığı tarafından halka doğru ve sağlıklı bilgi verebilmek ve
farkındalığı arttırabilmek amacıyla “asi.saglik.gov.tr” adıyla
bir web sayfası oluşturulmuştur.

Ülkemizde 2010’lu yıllardan buyana aşı karşıtlığı
davranışı gösteren kişilerin sayısında artış vardır. Aşı
uygulamalarında ebeveyn onayı alınmasına ilişkin Samsun
ilinde alınan bir yargı kararından sonra aşı karşıtlığı daha da
artmıştır. Çocuklarını aşılatmak istemeyen ailelerin sayısı
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7.Yukarıda açıklanan yöntemle hesaplanan aşı miktarları bölgenin gerçek gereksinmesinden az olabilir.
Nüfus oranlarındaki yanılgı payını, bölge içine göç
edebilecek nüfusu ve bir miktar aşının ziyan olabileceğini de göz önünde bulundurmak yerinde olacaktır.

Aşı Gereksinmesinin Hesaplanması
Aşılar, ambalajları üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden önce kullanılmazlarsa koruyuculuk değerlerini önemli ölçüde yitirirler. Bu nedenle, aşılama hizmetinin yapıldığı
birimlerde gereğinden fazla aşı bulundurmak ve bunları uzun
süre saklamak sakıncalıdır. İstekte bulunurken gerekenden
fazla aşı talep etmemeye dikkat edilmelidir.
Aşı miktarı, bölgede aşılanması gereken risk altındaki
(hassas) nüfusa göre hesaplanır. Bu nüfus bilindikten sonra
bir kişi için gereken toplam doz bulunur. Örneğin, bölgede 10
yenidoğan varsa, her bebek için tek dozdan toplam 10 dozluk
BCG aşısı yetecektir. Ancak, bir bebeği bağışık kılmak için
3 doz karma aşı (Boğmaca-Difteri-Tetanos) yapılmalıdır. O
halde, 10 bebek için bir yıl içinde 30 dozluk karma aşı gerekecektir.
Risk altındaki nüfusu yani, aşılanmaları gerekenleri belirleyebilmek ve kişi başına gereken dozu saptayabilmek için
uygulanmakta olan aşı takvimine göz atmak yetecektir.
Nüfus tespiti yapılmış ve yaş dağılımı bilinen bölgelerde
yıllık aşı miktarı şöyle hesaplanır:
1.Canlı doğum sayısı kadar dozda BCG aşısı, (7 yaşında yapılacak rapeller dikkate alınmamıştır.)
2.Bebek sayısının (0-11 aylık) 3 katına 12-23 aylık çocuk sayısının eklenmesi ile bulunan değere eşit dozda
karma boğmaca-difteri-tetanos aşışı,
3. Gerek duyulan karma aşı dozuna 6 yaşındaki çocuk
nüfusunun eklenmesi ile bulunacak değere eşit dozda
polio aşısı,
4.Bir yılda doğan bebek sayısına eşit dozda kızamık
aşısı, (7 yaşındaki rapeller dikkate alınmamıştır.)
5.6 yaşındaki çocuk (ilkokula o yıl başlayanların) ile
12 yaşındaki çocuk sayısının toplamı kadar difteri-tetanos karma aşısı,
6. Tetanos asışı 15 yaşlarındaki çocuk sayısına yıllık
canlı doğum sayısının iki katı eklenerek bulunur.
(Gebelere iki doz yapılacağından)

Hesapla bulunan doz miktarına bir de beklenen “fire”
miktarını eklemek gerekir. Firenin hesaplanmasında, bir önceki yıl uygulanan aşı dozlarını ve ziyan edilen aşı miktarını
dikkate almak gerekir. Formül şöyledir:
Fire = (Açılan flakon doz sayısı – Uygulanan doz sayısı) /
Açılan flakon doz sayısı x 100
Ancak, bu formülle hesaplanan fire (ziyan) yüzdesi, bir
önceki yılın performansını yansıtacağından, önceki yıl yapılan hataların da aynen devam edeceği varsayılmaktadır. Oysa
bir yöneticinin işlevlerinden birisi de, aşı ziyanını mümkün
olduğu kadar azaltmaktır.
Bu hesaplamaya bir örnek (firenin yüzde 10 olacağı varsayılmıştır):
10.000 nüfuslu bir beldenin nüfus dağılımı aşağıdaki
gibidir:
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Yıllık canlı doğum sayısı		
0-11 aylık bebek sayısı		
12-23 aylık çocuk sayısı		
6 yaşındaki çocuk sayısı		
12 yaşındaki çocuk sayısı		
15 yaşındaki çocuk sayısı		

:
:
:
:
:
:

300
330
280
220
230
150

Bu bölgede yaklaşık aşı gereksinimi şöyledir:
BCG

300 + %10 =

310 doz

BDT

[(330 x 3) + 280] + %10 =

Polio

(1397 + 220) + %10 = 1778 doz

Kızamık

300 + %10 =

310 doz

1397
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Tablo 11: Sağlıklı çocuklarda başlıca hastalıklara yakalanmış olanlarda ilaçla koruma

495 doz

Tetanos [230 + 150 + (300 x 2)] + %10 =1408 doz

Aşı miktarının bu hesaplama yöntemi, aşıların sistematik ve sürekli yapıldığı kuruluşlardaki gereksinimi saptamak
içindir. Aşılama hizmetleri herhangi bir nedenle çok aksamış
olan bir yerde, daha fazla doz aşıya ihtiyaç duyulacağı açıktır.

Bulaşıcı Hastalıklardan İlaçla Korunma
(Kemoproflaksi)
Daha önce de belirtildiği gibi, bazı bulaşıcı hastalıkların
görülmesi ile risk altında kalan sağlam kişilere belirli farmakolojik özellikleri olan maddeler verilerek bu kişiler kendilerine hastalığın bulaşmasından ya da bulaşsa bile, hastalığın
ilerlemesinin önüne geçilebilir. Böylece kişi hastalığın kötü
prognozundan (ölümden, sakatlıktan) korunabilir. Bu tür koruma, bir tür “ikincil koruma”dır ve birincil korumanın (aşılama) yapılamadığı durumlarda uygulanabilir. Tablo 11’de
ilaçla koruma yapılabilecek başlıca hastalıklar ve ilaç uygulamaları belirtilmiştir.

Kolera

Toplum sağlığı merkezi ya da aile hekimleri ihtiyaç
duyacakları yıllık aşı miktarını üçe bölünerek yaz mevsimi
dışında her mevsim sağlamaları uygun olacaktır. Her aşının
dozu ambalajları üzerinde ya da ambalaj içindeki açıklamalarda belirtilmiştir.

Meningokok
menenjiti

Difteri

Yüzde 1.6
Yüzde 1.6
Yüzde 1.6
Yüzde 1.6
Yüzde 1.6

Grip - İnfluenza

0-11 aylık yaş grubu (Bebek)
12-23 aylık yaş grubu		
6 yaş grubu			
12 yaş grubu			
15 yaş grubu			

H. İnfluenza
tip b menenjiti

Toplam nüfusun yaklaşık olarak bilindiği, ancak yaş dağılımının bilinmediği bölgelerde gerekli aşı miktarını hesaplayabilmek için yaş dağılımını tahmin etmek gerekecektir.
Bunun için ülkemizdeki son nüfus sayımına göre nüfusun
yaşlara dağılımı yüzdelerinden yararlanılabilir. Örneğin, tahmini nüfusumuz içinde aşı hesaplanmasında dikkate alınacak
yaş gruplarının nüfus içindeki payları şöyle kabul edilebilir:

Boğmaca

Hastalık

Tüberküloz

Difteri - Tetanos (220 +230) + %10 =

Antibiyotik

Doz / Gün

Süre

Eritromisin

40-50 mg/kg

14 gün

Azitromisin

10 mg/kg

5 gün

Klaritromisin

15 mg/kg

7 gün

Rifampin

20 mg/kg

4 gün

Eritromisin

40-50 mg/kg

7 gün

Benzatin penisilin

30 kg altında ise
600.000, üzerinde ise
1.2 milyon ünite

Tek doz

Rifampin

20 mg/kg

2 gün

Seltriakson

12 yaş altında 125
mg, 12 yaş üstünde
250 mg

Tek doz

Siprofloksasin

18 yaş üzerinde 500
mg

Tek doz

9 yaş altı ise Trimetroprim - Sülfametaksazol

8 mg/kg

3 gün

9-18 yaş arası
Tetrasiklin

50 mg/kg

3 gün

18 yaş üzeri
Siprofloksasin

15 mg/kg

3 gün

Oseltamivir

30 mg; 1-2 yaş

Tek doz

45mg/kg;3-5 yaş
60 mg/kg;6-12 yaş
İzoniazid (ppd
negatif ise)

5-10 mg/kg

3-6 ay;

İzoniazid
5-10 mg/kg
3 ay
(yenidoğan)
Kaynak : Yakıncı C, Yeşilada E (Ed.), Koruyucu Sağlık Rehberi, T.
Ecz. Bir., 2013
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Antibiyotik Direnci
Bilinen ilk antibiyotik İskoç asıllı Dr. Alexander Fleming tarafından bir rastlantı sonucunda eylül 1927 tarihinde
bulunan penisilindir. Ancak Fleming bulduğu şeyin devrim
niteliğinde bir ilaç olduğunun farkında değildi. Penisilini antibiyotik olarak 1940 yılında klinikte kullananlar Alman asıllı
Dr. Ernst Boris Chain ve Avustralya asıllı Dr. Howard Walter
Florey oldu. Başarıları nedeniyle bu üç kişi 1945 yılında Nobel Tıp ve Fizyoloji Ödülünü aldılar.
Şekil 14: 1945 yılı Tıp ve Fizyoloji Nobel Ödülünü Alanlar

antibiyotikler geliştirildi. Bu ilaçlar etki mekanizmaları açısından 4 grupta ele alınır: (1) Duvar sentez inhibitörleri, (2)
Protein sentez inhibitörleri, (3) Nükleik asit metabolizması
inhibitörleri, (4) Bakteri enzimi inhibitörleri.
Türkiye’de halen 36 grup antibiyotik (jenerik ad) vardır
ve 182 ticari preparat satılmaktadır.
SULFAMİT, PENİSİLİN ve SİYASET
Sık rastlanan bir öyküdür penisilini bulan Fleming ile
Churchill ailesinin ilişkisi. Öyküye göre ormanda bataklığa
düşen bir çocuğu bir kişi kurtarır. Çocuğun babası kurtarıcıya “dile benden ne dilersen?” diye sorar. O da çocuğunun
okutulmasını diler. Kurtarıcının çocuğu tıp tahsil eder ve penisilini bulur. Bataklıktan kurtarılan çocuk ise ünlü politikacı
Winston Churchill’dir.
İkinci Dünya Savaşı sırasında Churchill pnömoni olur
ve penisilin ile tedavi edilir. Yani, Fleming’ler Churchill’i
iki kez ölümden kurtarmış olurlar.

Öte yandan, klinikte enfeksiyonların tedavisinde kullanılan ilk ilaç sülfamitlerdir. Sülfamitler, antibiyotiklerin aksine
bakterileri öldürmeyip yalnızca çoğalmalarını engeller. Sülfamitler bakterilerin üremeleri için gerekli olan paraamino
benzoik asidin (PABA) yerine geçerek çoğalmalarını durdurur. İnsan hücreleri çoğalmak için PABA’i kullanmadıklarından sülfamitler insan hücrelerine zarar vermez.
Tablo 12: Etki Mekanizmalarına Göre Antibiyotik Grupları

Bu öyküdeki bataklık macerası bir yakıştırmadır. Chruchill’in penisilin ile tedavi edildiği ise resmi kaynaklar
tarafından amaçlı olarak uydurulmuş bir söylentidir. Churchill’in Dünya Savaşı sırasında hastalandığı ve pnömoni tanısı konulduğu doğrudur. Fakat Churchill sulfamit ile tedavi
edilmiştir. Sulfamit Almanlar tarafından bulunduğu için İngiliz Hükümeti savaş sırasında bunu topluma söylemekten
kaçınmış, onun yerine bir İngiliz tarafından bulunmuş olan
penisilin ile tedavi edildiği söylentisini yaymayı tercih etmiştir.

Antibiyotikler olarak adlandırılan ilaçlar, bakteri neden-

Duvar sentez inhibitörleri Protein sentez inhibitöleri

Nükleik asit met. inhibitörleri

Bakteri enzimi inhibitörleri

Penisilinler

Aminoglikozidler

Florokinolonlar

Sülfonamidler

Sefalosporinler

Makrolidler

Rifampin

Trimetoprim

Vankomisin

Linezolid

Nitrofurantoin

Teikoplanin

Tetrasiklinler

Daptomisin

Klindamisin
Quinopristin- Dalfopristin

İlk kullanıldıkları 1940’lı yıllardan buyana çok ve çeşitli
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li hastalıklarda kullanılır. Bakteriler dışındaki etkenlere (virüs,
parazit, mantar vb) etkili değillerdir. Bütün ilaçların vücuda yabancı kimyasal maddeler olduğu ve yararları yanısıra vücuda
zararlarının da olabileceği bilinmelidir. Yani bütün ilaçlar gibi
antibiyotikler de masum kimyasallar değildir. İstenmeyen yan
etkileri olabilir: (a) Ciddi alerjik reaksiyonlara, karaciğer ve böbrek harabiyetine neden olabilir; (b) Dizanteriyi taklit edebilen
kanlı ishal tablosu bile gelişebilir; (c) Etkisiz duruma gelebilirler
(direnç gelişmesi).

nedeni bakterilerin antibiyotiklere karşı direnç geliştirmesidir.
Aslında, bazı bakteriler bazı antibiyotiklere karşı doğal olarak
dirençlidir. Diğer bakterilerde direnç mutasyon yoluyla gelişir.
Direnç gelişmesindeki başlıca etkenler hastaların antibiyotik tedavisine ara vermeleri, doz atlamaları, antibiyotikleri hekimin
önerdiği doz ve sürenin altında kullanmalarıdır. Bu durumda
antibiyotik uygulaması duyarlı bakterilerin üremesini durdurur
veya öldürürken, dirençli bakteriler seleksiyona uğrayarak popülasyona hakim hale gelirler.

Başta antibiyotikler olmak üzere ilaçların uygun olmayan
tüketimi yıllardır önemli bir sorundur ve bazı araştırmalarda reçetelerdeki ilaçların %60’dan fazlasının uygun reçete edilmediği
vurgulanmaktadır. Dünya genelinde antibiyotik kullanımı son 15
yılda %36’lık artış göstermiştir. OECD (36 ülke) İstatistiklerine
göre 1000 hastanın günlük kullanım dozları incelendiğinde en
yüksek kullanım oranı Türkiye’dedir. Ülkemizde her 1000 kişiden 42si her gün en az bir antibiyotik kullanmaktadır.

Antibiyotik kullanımı arttıkça direnç sorunu da artar. Eğer
önlem alınmaz ve antibiyotik kullanımı bu hızda devam ederse
direnç nedeniyle basit bir enfeksiyonun dahi öldürücü olabildiği
antibiyotik öncesi çağa dönmek söz konusu olabilecektir. Antibiyotiklere karşı direnç gelişmesinde çok önemli bir diğer faktör,
hayvan yemlerine, özellikle tavuk yemlerine antibiyotiklerin karıştırılmasıdır. O nedenle, antibiyotik direnciyle mücadele hem
insan hem de hayvan sağlığı ile ilgilenenlerin ortak konusudur.
Bu noktada “tek sağlık” kavramının önemi bir kez daha anlaşılmaktadır.

Antibiyotikler halk sağlığı uygulamaları açısından son derece önemli ve etkili ilaçlardır. Ancak akılcı kullanılmadıkları zaman toplum sağlığına zararlı da olabilirler. Bunun en başta gelen

Şekil 15: Dünyada En Çok Antibiyotik Tüketen Ülkeler (1000 kişi başına günlük doz) (2013)

Kaynak: OECD
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Şekil 16: Antibiyotik Direncinin Yayılması

Kaynak: Center for Disease Control (CDC)

Antibiyotik direncinin toplum sağlığına etkileri
Antibiyotik direnci nedeniyle hastalanan herkes, özellikle yaşlılar tehlike altındadır. Organ nakli ve protez ameliyatı
gibi cerrahi işlemlerin veya yoğun bakım tedavisi, kemoterapi, prematüre doğan bebeklerin bakımı gibi işlemlerin uygulanmasında sıkıntılar yaşanmaktadır; daha pahalı ilaçlar
ile tedaviler gündeme gelir ve bu durumun ülkeye getirdiği
ekonomik yük artar; enfeksiyon sırasında hastanede kalış
süresinde ve hastalığa bağlı ölüm sıklıklarında artış olabilmektedir.
Antibiyotiklere direnç arttıkça toplumda enfeksiyon hastalıklarının daha uzun sürmesi, yayılması, salgınların sıklaşması ve ölüm riskinin artması söz konusudur. Antibiyotikle-

re karşı direnç gelişmesi enfeksiyonlara bağlı ölüm riskini
arttırmaktadır. Son çalışmalar dünya genelindeki ölümlerin
%25’inin enfeksiyonlara bağlı olarak meydana geldiğini göstermektedir. DSÖ Avrupa Bölgesinde her yıl 25.000 kişinin
antibiyotik dirençli enfeksiyonlardan öldüğü tahmin edilmektedir.
Antibiyotik direncini önlemek için “doğru antibiyotik
kullanma” stratejisi uygulayarak, antibiyotiklere karşı dirençli bakterilerin gelişmesini durdurmak mümkün olacaktır.
Antibiyotikler, soğuk algınlığı ya da grip gibi virüslerin yol
açtığı enfeksiyonlarda etkili değildir; yalnızca bakteriyel enfeksiyonlara karşı etkilidir. Dolayısıyla bu ilaçların kullanılmasına gerek olup olmadığına yalnızca hekim karar vermeli
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ve yalnızca hekimin reçete ettiği antibiyotikler kullanılmalıdır. Antibiyotikler “ateş düşürücü, kırgınlık giderici, ağrı kesici ilaçlar” değildir. Ateş vücutta bulunan bir enfeksiyonun
göstergesi olabilir, fakat her enfeksiyon bakteriyel değildir.
Antibiyotik direncinin önlenmesi için hekimler, reçete
edilen antibiyotiğin nasıl ve ne kadar süre kullanılması gerektiğini hastalara uygun bir şekilde açıklamalı, virüslere bağlı
gelişen grip, nezle gibi hastalıkların tedavisinde antibiyotiklerin kullanılmadığı hastaya ayrıntılı olarak anlatmalıdır. Eczacılar, reçetesiz olarak antibiyotik almak isteyenleri hekime
yönlendirmeli, tedavisinde antibiyotiğin yeri olmayan hastalıklar için ilaç almak isteyenleri uyarmalıdır. Önemli olan
reçete yazıp hastaya vermek değil, onun ilacı uygun biçimde
kullandığından emin olmaktır.
İşte, bütün bu konularda toplumun farkındalığını arttırabilmek için 18 Kasım “Avrupa Antibiyotik Farkındalık
Günü” olarak kabul edilmiştir.
İlaç ve antibiyotik direnci konusunda en çarpıcı örnek
verem savaşında karşılaşılan durumdur.
Şekil 17: Tüberkülozda İlaç Tedavisinin Tarihsel Gelişimi

Verem hastaları genellikle eğitimsiz, tedavi konusunda
yeteri kadar duyarlı olmayan kişilerdir. Bu hastalığın tedavisi
ücretsiz olduğu halde, verem hastaları ilaçlarını düzenli olarak kullanmayı aksatırlar.
Verem savaşında ilaca direnç iki yolla gelişir:
1)Tedavinin düzenli olarak alınmaması sonucunda
2)İlaç direnci olan hastadan dirençli mikrobun
bulaşması ile
Dirençli tüberküloz içinde çok ilaca dirençli tüberküloz
(ÇİD-TB) özel bir önem taşır. En önemli iki ilaç olan izoniazid ve rifampisine direnç olması durumunda hastalık, ÇİDTB olarak adlandırılır. Çok ilaca dirençli verem hastasına
4-8 değişik ilaçla, 2 yıla kadar süren bir tedavi uygulanır. Yan
etkileri fazladır. İlaçların maliyeti çok daha yüksektir. Düzenli ilaç kullanan dirençli hastalarda tedavi büyük oranda başarı ile tamamlanır. Bu hastalarda düzensiz tedavilerde ölüm
oranı yüksektir. Tablo 13’de 2010 yılında Trabzon’da yapılan
bir çalışmanın sonuçları görülmektedir. Bu çalışmada toplam
olarak M. tuberculosis suşlarında toplam ilaç direnç oranı
yüzde 25,9 olarak bulunmuştur ki bu oran direnç sorununun
ne kadar ciddi boyutta olduğunu göstermektedir.
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Şekil 18: Dünyada Tüberküloza Karşı Çoklu İlaç Direncinin Yaygınlığı

Kaynaklar

Tablo 13: Hastalardan İzole Edilen Tüberküloz Basillerinin
Antibiyotiklere Direnç Oranları (n: 212)
Direnç Tipi
Tek ilaca direnç

İki ilaca direnç

Üç ilaca direnç

Dört ilaca direnç
TOPLAM

Direnç Saptanan İlaçlar

Direnç Yüzdesi

INH

6,1

RIF

0,5

SM

5,2

ETM

2,4

INH + RIF

1,9

INH + ETM

0,9

SM + INH

4,7

SM + RIF

0,5

INH + RIF + SM

1,4

INH + RIF + ETM

0,5

INH + SM + ETM

0,9

INH + RIF + SM + ETM

0,9
25,9

INH: İzoniazid; RIF: Rifampisin; SM: Streptomisin; ETM:
Etambutol
Kaynak: Aydın F. ve ark.(www.mikrobiyolbul.org/managete/
fu_folder/2011-01/html/2011- 45-01-036-042.htm)
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Salgın Tipleri ve İncelenmesi
Aslan, ceylan, sırtlan ve zebra yan yana koşturuyorsa, orman yanıyor demektir.
Afrika Atasözü

Salgın (Epidemi)
Bir enfeksiyon hasatlığına yakalananların sayısının belirli bir bölgede sürekli olarak belli bir sayıda görülmesi durumuna “endemisite”, o hastalığa da “endemik hastalık” denir. Eğer, vaka sayısı sürekli olarak yüksek seyrediyorsa, bu
durumda “hiperendemisite”den söz edilir, böyle hastalıklara
da “hiperendemik hastalık” adı verilir. Bir toplumda ya da
bölgede belirli bir hastalığın, içinde bulunulan mevsim ya da
ayda normalde beklenen sayıdan daha fazla sayıdaki kişide
görülmesine “salgın” (epidemi) denir. Salgın terimi genellikle bulaşıcı hastalıklar için kullanılsa da, bulaşıcı olmayan
hastalıkların salgınlarından da söz edilebilir. İntihar salgını,
tütün kullanımı salgını, kaza salgını, uyuşturucu kullanımı
salgını gibi tanımlamalar buna örnektir.
Bu tanımdan da anlaşılacağı gibi, salgın denilebilmesi
için söz konusu hastalığın daha önceki dönemlerde görülme
sıklığının bilinmesi gerekir. Söz gelimi, eğer bir bölgede her
yıl 100 dolayında tifo vakası görülüyorsa, bu yıl içinde yine
100 ya da 110-120 dolayında vaka görülmesi salgın olarak
kabul edilmez. Ama vaka sayısının bu rakamın hayli üzerine
çıkması salgındır. Eğer salgın, birkaç ülkeyi ya da kıtayı kapsıyorsa buna “pandemi” (uluslararası salgın) denir.
Salgına karar verebilmek için geçmiş yıllarda aynı bölgede, aynı özellikteki toplumda ve aynı mevsimde görülmüş
olan hasta sayısını bilmek gerekir. Ancak, o bölgede söz konusu olan hastalık uzun yıllardır görülmemiş ise tek bir vakanın görülmesi bile salgında alınması gereken önlemlerin alınması için yeterlidir. Yurt, okul, işyeri, ceza infaz kurumu gibi
kapalı bir ortamda herhangi bir bulaşıcı hastalığa yakalanmış
bir tek hasta bile teşhis edilse, salgın olacağı varsayılarak gerekli önlemlerin alınması gerekir.

Bir salgının başlamasına neden olan kaynağa “filyasyon”
denir. Salgınlarda ilk kaynağın bulunması (filyasyon aranması) salgınların kontrol altına alınabilmesi için çok önemlidir.
İlk kaynak bir hasta kişi olabileceği gibi kolaylıkla belirlenemeyen bir taşıyıcı (portör) da olabilir. Bu kaynak bulunmadığı sürece, hastalığın yayılması önlenemez.

Salgın eğrisi
Herhangi bir hastalığa yakalananların belirli süredeki durumunu, yani, vakaların sayılarını görüldüğü saatlere,
günlere, haftalara, aylara, yıllara göre gösteren eğrilere salgın eğrisi (epidemi eğrisi) denir. Hastalıkların salgın eğrileri
incelenerek, o hastalığın hangi kaynaktan çıktığı, muhtemel
etkeninin ne olduğu, yayılma hızı, yıllar içinde tekrarlama
durumu, hangi mevsimlerde, aylarda, hangi yerleşim yerlerinde, kimlerde görüldüğü hakkında fikir edinilir. Bu bilgiler
ışığında, salgın yapan hastalıkla mücadele planları yapılabilir.
Salgın eğrisi üzerinde söz konusu hastalığın prevalans
hızının en düşük olduğu zamanlar arasındaki süreye “epidemik yıl” denmektedir. Bir salgının tekrarlayabilmesi için ilk
salgının bitiminden sonra o hastalığa karşı duyarlı nüfusun
birikmesi gerekir. Örneğin, kızamık hastalığına karşı aşılamanın yapılmadığı toplumlarda, kızamığın salgın eğrisi çizildiğinde belirli yıllarda (3-7 yılda bir) sayısal olarak bir artış
olduğu gözlenir. Çünkü ilk salgında kızamığa karşı duyarlı
olanların tümü hastalanmıştır, daha sonraki yıllarda doğanlar birikerek yeni bir duyarlı grubun ortaya çıkmasına neden
olmuştur. O halde, kızamık hastalığının epidemik yılı 3 - 7
yıldır denilebilir.
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Şekil 19: Endemik ve Epidemik Dönemler

Herhangi bir etkene karşı duyarlı bir topluma büyük miktarda etken girer ve elverişli yayılma yolları bulursa salgın
meydana gelir. Etkene karşı duyarlı kişilerin toplu olarak bir
araya gelmeleri ve etkeni almaları da salgına yol açabilir. Örneğin okullarda, askeri kışlalarda, yurtlarda meydana gelen
salgınlar olabilir. Dağınık yerleşim yerlerinde ise bağışıklanmamış ve hastalığı doğal olarak çocukluğunda geçirmemiş
kişiler, toplu halde (düğün, cenaze) bulunmaları durumunda
çocukluk hastalıklarının ileriki yaş grubundakilerde görülmesine neden olabilir.

Salgın tipleri
Salgın oluşumunda başlıca üç husus önemlidir:

Şekil 20: Vietnam’da Kızamık Hastalığının Epidemik
Yıl Grafiği

(a) Hastalık etkeninin enfeksiyon oluşturabilme dozu
(miktarı, patojenitesi),
(b) Etkenin vücuda girdikten sonra hastalık belirtilerinin
ortaya çıkması için geçen süre (kuluçka süresi),
(c) Toplumdaki duyarlı kişilerin sayısı.
Duyarlı kişilerin bulunduğu
topluma enfeksiyon oluşturma dozunda etken girdiğinde
salgın oluşur.
Salgınlar iki şekilde görülmektedir.
Nokta kaynaklı salgınlar
Bu tür salgınlara “tek kaynaklı salgın, su salgını / su
epidemisi ya da ortak kaynak
salgınları” da denilir. Tek
kaynaklı salgınlar, bir grup
ya da toplumun ortak ve bulaşıcı bir etken tarafından
aniden ve eş zamanlı olarak
etkilenmesiyle meydana gelir. Nokta kaynaklı salgınların tipik özelliği vaka sayısının kısa bir zaman diliminde

Kaynak : International Journal of Biological Sciences 07:
0138 image No. 04
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hızla artmasıdır. Hastalığın kuluçka dönemi sonunda vakalar adeta patlama biçiminde ortaya çıkar. Gıda zehirlenmesi,
kimyasal madde zehirlenmeleri, hava kirliliği olayları buna
örnek olabilir. Söz gelimi, bir yatılı okul yemekhanesinde
aynı yemekten yiyen çok sayıdaki öğrencide 1-2 saat içinde
karın ağrısı, ishal ve kusma belirtilerinin ortaya çıkması yemekten bulaşan (tek kaynak) bir hastalık salgınının işaretidir.

Şekil 21: Su (ortak kaynak) ve Hava (kişiden kişiye) Salgını
Eğrileri

Tek kaynaklı epidemilerde etken çeşitli yollarla bulaşabilir. Tifo gibi hastalıklarda kaynak, su ve besinlerdir. Bakteri
taşıyan yiyeceklerde tek kaynaklı epidemiye yol açabilir. Bir
çiçek hastası (tek kaynak) aynı odada bulanan ve aynı havayı
soluyan bir çok kişiye etkeni (virüsü) kısa sürede bulaştırabilir. Vektörlerle geçen hastalıklardan nokta kaynaklı epidemiye örnek olarak sarı humma gösterilebilir. Burada bölgeye
gelen enfekte bir sivrisinek tipi (Aedes) bunu yapabilir.

Yayılan dalga biçimindeki salgınlar
Etkenin hasta bir kişiden duyarlı olan başka bir kişiye
doğrudan ya da dolaylı yolla bulaşması ile meydana gelen
salgınlardır. Bu enfeksiyonlar, kişiden kişiye öksürük, aksırık, yakın temas ve vektörler aracılığıyla bulaşabilir. Salgının tipinin belirlenmesinde her zaman çizilen salgın eğrisi
yardımcı olmayabilir. Bu durumlarda olayın ayrıntılı değerlendirilmesi, olguların bulunması, derinliğine araştırılması
gerekir. Örneğin, hava yolu ile bulaşan kızamık, grip salgınları, vektörlerle bulaşan sıtma, şark çıbanı salgınları, temas
ile bulaşan bitlenme, frengi gibi hastalıklar bu tür salgınlara
yol açabilir. Bu türdeki salgınlar genellikle hava ile bulaşan
hastalıklar olduğundan bu salgın tipine “hava salgını – hava
epidemisi” ya da “çok kaynaklı salgın” da denilir. Bu tür
salgınların tipik özelliği, vaka sayısının zamana yayılmış biçimde yavaşça artmasıdır.

Salgının İncelenmesi
Salgın başladıktan sonra yapılması gereken işler ve alınması gereken önlemler bir uzmanlık konusudur ve bu işler il
ve ilçe sağlık otoriteleri tarafından planlanır. Bir salgın sırasında yapılması gereken işler bulaşma yoluna göre farklılık
göstermekle birlikte şu genel işlemler yapılır:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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Hastalığın kesin tanısının yapılması
Hastaların tedavi edilmeleri
Hastalığın en yakın sağlık kuruluşuna bildirilmesi
Hastaların izolasyonu ve dezenfeksiyonu
Hastalık kaynağının, mümkünse ilk vakanın bulunması (Filyasyon, sürveyans)
Taşıyıcı aranması
Temaslıların takibi (Aşılama, kemoproflaksi, seroproflaksi)
Gerekiyorsa sağlam kişilere yönelik aşılama uygulamaları
Halkın sağlık eğitimi
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10. Bireysel temizlik
11. Çevre koşullarının düzeltilmesi
12. Yiyeceklerin denetimi
13. Bulaşma yoluna yönelik önlemler
Bir salgının var olduğu anlaşılırsa ya da salgın olduğundan kuşkulanılan bir durum söz konusu ise, kesinlikle
incelenmesi gerekir. İncelemeyle, salgının kaynağı, boyutu,
yayılma olasılığı, yeni çıkması beklenen vaka sayılarının
tahmini, salgının ilerlemekte ya da gerilemekte olduğu gibi
değerlendirmeler yapılır. Vaka sayılarının artışı etkenle temasın devam ettiğini gösterir. İnceleme sonucunda ileride ortaya
çıkabilecek salgınları önlemek için öneriler, stratejiler geliştirilebilir. Ayrıca salgın incelemeleri, hastalıklar hakkında
daha fazla bilgi sahibi olmak, yeni hastalıkları tanımlamak,
mevcut stratejileri değerlendirmek için de fırsattır. Bir salgın incelenmesinde genel olarak takip edilmesi gereken basamaklar şunlardır:
(a) Saha çalışması için hazırlık yapılması: Salgının
incelenmesi bildirilen vakaların kayıtlar üzerinden değerlendirilmesi biçiminde yapılabilir, ancak asıl yapılması gereken,
salgını inceleyecek olan ekibin (hekim, enfeksiyon uzmanı,
hemşire, çevre sağlığı teknisyeni, laboratuvar elemanları,
epidemiyolog, diğer uzmanlar vb) salgının görüldüğü bölgeye (alana) giderek inceleme yapmalarıdır. Bu grubun sahaya
çıkmadan önce iyi bir hazırlık yapması gerekir. Öncelikle,
konu ile ilgili bilimsel bilgi sahibi olunmalı, gerekli malzeme
ve ekipman sağlanmalıdır. Mikrobiyolojik ya da kimyasal inceleme için alınacak örneklerin (burun sürüntüsü, boğaz, gaita, kan kültürleri, gıda, su, tuvalet ya da çöplerden) alınması
ve taşınması ile ilgili teknikler hakkında laboratuvar sorumlusu ile görüşülmelidir. İnceleme ekibindeki kişilerin görev
tanımları net biçimde önceden düşünülmeli ve ilgili kişiler
bilgilendirilmelidir.
(b) Salgın varlığının kanıtlanması: Daha önce de belirtildiği gibi, bir salgından söz edebilmek için o bölgede
incelenen hastalığın daha önce ne kadar vakada görüldüğünün bilinmesi gerekir. Yapılması gereken ilk işlerden birisi,
incelemenin yapıldığı dönemden önceki vaka sayıları dikkate

alınarak ne kadar vakanın beklenebileceğinin tahmin edilmesidir. Beklenen vaka sayısını tahmin edebilmek için mevcut
vaka sayıları (insidans hızları), varsa bölgenin sürveyans kayıtları incelenerek hastalığın geçmiş dönemlerdeki insidansı ile karşılaştırılmalıdır. Eğer, bölgesel veri yoksa komşu
bölgelerin ya da illerin verileri kullanılabilir. Bir diğer yol
ilgili klinisyenlere ulaşılıp o hastalığın alışılmıştan daha fazla
görülüp görülmediği hakkındaki fikirlerini almaktır. Ancak,
gözlenen vaka sayısının beklenen vaka sayısından fazla olmasının salgın dışında nedenleri de olabileceği unutulmamalıdır. Örneğin, tıptaki gelişmelere bağlı olarak vakaların daha
kolay teşhis edilebilmesi, hastalık tanımındaki değişiklik,
toplumun dikkatinin o hastalık üzerine yoğunlaşmış olması,
bölgeye ani ve yoğun göçlerin olması bu nedenler arasında
sayılabilir.
(c) Hastalık tanısının kesinleştirilmesi: Bir yanda salgının varlığının kanıtlanması çabaları sürerken diğer yandan salgına neden olan hastalığın kesin tanısının yapılması
için çalışmalar sürmelidir. Salgınlarda öyle durumlar olur
ki, bir çok kişiyi etkileyen bir hastalık vardır, ama hastalığın ne olduğu bilinemez. Bazı salgınlarda ise, salgına neden
olan hastalık açıkça bellidir. Hangi durum olursa olsun, yapılması gereken şey salgına neden olan hastalığın tanısının
kesin olarak yapılması ve durumdan emin olunmasıdır. Bunu
yapabilmek için hastaların muayene edilmeleri, laboratuvar
incelemelerinin yapılması gerekebilir. Bu işlemler yapılırken
halk arasında paniğe yol açmamaya özen gösterilmesi ve tanı
işleminin uzatılmadan hızla tamamlanması uygun olur. Kesin
tanı için laboratuvar incelemesine önem verilmekle birlikte
eğer bunu sağlamak mümkün değilse, klinik belirtilerle konulan şüpheli tanıya göre gerekli önlemler hemen alınmalıdır.
Laboratuvar inceleme sonuçlarına göre tanı değişirse alınan
önlemler gözden geçirilmelidir. Bu işlemlerin yapılmasında
aile hekimi, toplum sağlığı merkezi, sağlık evi çalışanının da
ekip içinde yer alacağı, hastaların muayeneleri, kültür örneklerinin alınması, halka eğitim yapılması gibi işlerin yürütülmesine katkı vereceği kuşkusuzdur.
(d) Vakaların bulunması ve tedavi edilmesi: Vakaların
aranıp bulunması ve mümkünse salgına neden olan ilk kaynağın (bu kaynak bir hasta olabilir – endeks vaka) bulunması
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çalışmaları bir polis müfettişinin eldeki delillerin izini sürerek suçluyu bulmasına benzetilebilir. İşte, bir salgında izi
sürülecek deliller, vakaların salgın bölgesindeki dağılımları,
demografik özellikleri gibi epidemiyolojik bulgulardır. Bu
çabalarla bulunan her vaka tedavi edilmeye başlanmalıdır.
Böylece, bir yandan hastaların tedavileri sağlanırken, diğer
yandan da hastalığın yayılmasına neden olan kaynak (hasta sayısı, hasta havuzu) azaltılmış ve salgının kontrolü için
önemli bir iş yapılmış olur. Hastalık insidans hızı, salgın öncesi düzeye ininceye kadar sürveyans çalışmaları sürmelidir.
Özellikle, toplumda yüksek risk taşıyanlar arasında sürveyans çalışmaları yoğunlaştırılmalıdır. Hastaların bulunmasında bütün sağlık çalışanlarına sorumluluk düşer. Özellikle, klinisyenler, acil servis çalışanları ve birinci basamakta çalışan
sağlık elemanları (TSM elemanları, aile hekimleri ve sağlık
evi çalışanları dahil) teşhis ettikleri ya da kuşku duydukları bütün hastaları salgının kontrolünden sorumlu makamlara
bildirmelidir. Salgın döneminde ölenlerin de saptanması ve
bildirilmesi önemli bir konudur.
Hastalarla yapılan görüşmede isim, adres, telefon numarası gibi tanımlayıcı bilgiler ve yaş, cinsiyet, meslek, konut
koşulları gibi sosyodemografik özellikler, bağışıklık durumu,
temas ettiği kişiler, şikȃyetlerinin türü, başlangıç zamanı, hastalık kaynağı, bulaşma yolu, ilk bildiren personel konularında bilgi toplanmalıdır. Elde edilen bilgiler kayıtlara alınmalı,
değerlendirilmeli, kayıtların ortak noktaları belirlenmelidir.
Böylece, saptanan hastalar bazı klinik bulguları olan olası vakalar, laboratuvar tanısı olup klinik belirtisi olmayan kuvvetli
olası vakalar, laboratuvar tanısı olmayan ancak tipik klinik
bulguları olan vakalar “kuvvetle olası vakalar”, laboratuvar
doğrulaması olan vakalar ise “kesin vakalar” olarak sınıflandırılır. Kuvvetle olası ve kesin vakaların analizi ile salgının
nedeni konusunda bilgi elde edilebilir.

boyutu ve zaman içindeki değişimi gözlenebilir; ayrıca salgının cinsi ve bulaş yolu, gelecekteki seyri ve kontrol yöntemlerinin başarısı hakkında da fikir edinilebilir. Çizilen salgın
eğrisi yorumlanırken salgın eğrisinin dik bir şekilde yükselmesi ve daha yavaş şekilde düşmesi tek (nokta) kaynaklı olduğunu; salgın eğrisinin daha basık olması ve çok daha uzun
bir zaman dilimini kapsaması çok kaynaklı (kişiden kişiye
bulaşan) olduğunu; eğrinin dik olarak yükselmesi ancak yükselen eğri üzerinde platolar olması ise kaynağı sürekli olan
bir salgın olduğunu düşündürebilir.
Salgının yer yönünden incelenmesi: Saptanan hastalar
bulundukları yere göre (ev, işyeri gibi) kroki ya da harita üzerinde her bir vaka bir nokta olacak şekilde işaretlenir. Nokta
harita ile salgının coğrafik boyutu, yani vakaların yoğunlaştığı bölgelerin olup olmadığı, hangi mahalle ya da sokaklarda
bulundukları bu yığılmalardaki ortak hususların neler olduğu
gibi ip uçları araştırılır. Bu ipuçları salgının etyolojisi hakkında da fikir verebilir. Ancak, haritadaki yerleşim yerlerinin nüfusları birbirinden farklıysa vaka dağılımları yanıltıcı olabilir.
Bu husus, nokta haritaların zayıf yönüdür. Böyle durumlarda
alana özel atak hızları kullanılmalıdır. Bu tür incelemeye en
klasik örnek epidemiyoloji biliminin kurucularından kabul
edilen Dr. John Snow’un 1854 yılında Londra’nın Soho semtindeki kolera salgınını incelediği nokta haritadır. Bu haritaya dayanarak Dr. Snow o bölgedeki halkın ortak noktasının
mahalle tulumbasını kullanması olduğunu anlamış ve bu su
tulumbası kapatıldığında salgın kontrol altına alınabilmiştir.
Şekil 22: Dr. John Snow, 1854 Londra Salgını Nokta Haritası

(e) Tanımlayıcı epidemiyolojik bilgiler: Tanımlayıcı
epidemiyoloji bir olayda etkilenenleri kişi, yer, zaman özelliklerine göre inceler.
Salgının zaman yönünden incelenmesi: Saptanan hastaların belirtilerinin başlangıç tarihlerine göre bir salgın eğrisi
(epidemik eğri – histogram) çizilir. Bu histogramda, salgının
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Dr. Snow ve Su Tulumbası
Londra’da kolera salgınının görüldüğü 1854 yılında jerm
teorisi (miktop teorisi) henüz kabul görmemişti; o zamanlarda hastalıkların kötü hava sonucunda ortaya çıktığına (miasma teorisi) inanılırdı. O nedenle Dr. John Snow’un iddiaları
kabul görmedi. Snow, salgının önlenmesi için sorumlu tuttuğu tulumbanın kolunu kendisi kırmak zorunda kaldı.
Dr. Snow, bulgularını Medical Times adlı tıp dergisine yazdığı
mektupta şöyle ifade etmişti:
“Ölümlerin neredeyse hemen hepsinin Broad Sokağı tulumbasına yakın olduğunu tespit
ettim. Bu tulumbadan uzakta, bir
başka sokak tulumbasına yakın
olan evlerde ise sadece on ölüm
vakası meydana gelmişti. Burada
ölen kişilerin ailelerinden beşi ile
konuştuğumda, evlerine daha yakın bir tulumba olmasına rağmen, Broad Sokağı tulumbasının suyunu daha çok beğendikleri için damacanalarını oradan
doldurduklarını öğrendim. Diğer üç ölü ise, Broad Sokağı’na
yakın bir okula giden çocuklardı. Şüpheli tulumba yakınındaki evlerde ise 61 adet ölüm vakası tespit ettim. Bu kişilerin
tamamı Broad Sokağı tulumbasından su içen kişilerdi.

Belediye yetkilileri yapmayınca, Dr. Snow tulumbanın
kolunu kendisi kırmak zorunda kaldı.
Daha sonra, söz konusu tulumbanın, eski bir foseptik
çukurunun 1 metre kadar yakınında olduğu saptandı. Bu foseptik çukuru, kolera salgınının kaynağı idi. Daha önce kolera olan bir bebek bezi bu foseptik çukura atılmış, çukurdan
sızan lağım suyu, hemen yakındaki sokak tulumbasının kuyusuna karışmış ve yüzlerce kişinin ölümüne neden olmuştu.
Tulumbanın kolunun çıkarılmasıyla salgın kontrol altına
almıştı. Ancak, devlet görevlileri salgın sonlandıktan hemen
sonra tulumba kolunu tekrar yerine taktılar ve salgın nedeninin sudaki bir etkenden kaynaklanmış olma ihtimalini asla
resmen kabul etmediler. Zira Dr. Snow’un bulguları ne kadar
ikna edici olsa da, bu teoriyi kabul etmeleri, koleranın “kötü
hava”dan ziyade, insanların lağım suyu karışmış suyun tüketilmesi sonucu meydana geldiğini kabul etmek demekti. Bu,
belediye ve diğer yönetim kadrosunun politik olarak kabul
etmek istedikleri bir durum değildi.

Bulgularımı, 7 Eylül’de St. James Manastırındaki yöneticilere aktardım. Onlara sunduğum veriler sayesinde, ertesi
gün tulumbanın kolu söküldü.”
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Broad Sokağı köşesindeki su tulumbası, günümüzde sapı çıkmış olarak Dr. John Snow’un
anısını yaşatıyor.
Kaynak:
http://www.
acikbilim.com/2013/04/dosyalar/bir-seyler-biliyorsun-john-snow.html
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Salgının kişi özelliklerinin incelenmesi: Hastaların yaş,
cinsiyet, meslek, eğitim, medeni durum gibi kişisel özellikleri salgının kaynağı, seyri ve kontrolü için yapılması gerekenlerin belirlenmesi için ip uçları verebilir. Örneğin, salgın
yapan hastalığın daha fazla olarak çocuklarda görülmesi,
maden işçilerinde görülmesi, sağlık personelinde görülmesi,
şeker hastalarında görülmesi, çiftçilerde görülmesi, yalnızca
erkeklerde görülmesi gibi bulgular salgınla ilgili değerlendirmeler için ip uçları verebilir.
(f) Salgının kaynağı ve yayılmasına ilişkin hipotezlerin
kurulması: Yukarıda açıklanan incelemeler yapıldıktan sonra
salgın hakkında bir hipotez kurulmalıdır. Salgın hipotezi
hazırlamak, söz konusu salgına neden olan etken, kaynak,
etkenin kaynaktan nasıl çıktığı, bulaşma yolu, sağlam kişiye
nasıl girdiği, seyrinin nasıl olacağı ve hangi yöntemle kontrol
altına alınabileceği gibi konularda varsayımlarda bulunmak
demektir. Hipotezin kurulmasında hastalarla görüşülüp
bilgi edinilebilir, bölgedeki sağlık görevlilerinin görüşlerine
başvurulabilir, tanımlayıcı epidemiyolojik bulgular dikkate
alınabilir. Hipotezlerin kurulması için yetersiz bile olsa eldeki verileri kullanmaktan başka yol yoktur.
(g) Hipotezin Değerlendirilmesi: Kurulan hipotezin gerçekçi olup olmadığının test edilmesi gerekir. Klinik, laboratuvar, çevresel ve epidemiyolojik bilgilerin tümü hipotezi
destekliyorsa test etmeye gerek yoktur. Ancak, bilgilerin tümünün hipotezi desteklemediği durumlarda hipotezi test etmek gerekir. Bunun için de analitik epidemiyolojik yöntemler
kullanılarak gruplar karşılaştırılır. Karşılaştırma sayesinde,
hasta olma ile etkenle karşılaşma arasındaki ilişki niceliksel
olarak ortaya konulabilir. Böylece nedensel ilişki hakkında
kurulan hipotezin doğruluğu hakkında fikir edinilebilir.
(h) Salgının kontrolü için önlemlerin alınması: Salgın hipotezi salgının başlaması, seyvi ve nasıl sonlandırılabileceği
hakkında fikir verir. Bu bulgu ve bilgiler ışığında alınacak
önlemler kararlaştırılır. Bir salgının kontrolündeki temel ilke
üç halkadan oluşan “enfeksiyon zinciri”nin (etken – bulaşma
yolu – duyarlı kişi) kırılmasıdır. Salgın yapan hastalığa göre
bu zincirin üç halkasından hangisinin kırılmasının en uygun
iş olacağına karar vermek gerekir. Örneğin, eğer salgın ya-

pan hastalık sıtma ise, en uygun yol hastaların bulunup tedavi
edilmesi, yani kaynağın yok edilmesidir. Eğer salgın yapan
hastalık su ile bulaşan bir hastalık ise, en uygun yol suların
dezenfeksiyonu, yani bulaşma yolunun kontrolü olabilir.
Eğer salgın yapan hastalık çocuk felci ise, duyarlı kişilerin
aşılanması anlamlı olacaktır. Alınacak önlemler için il ya da
ilçe Hıfzıssıhha Kurulu’nun karar alması gerekebilir. Örneğin, salgının kontrolü için hanelerdeki tuvaletlerin yıkılması,
yeniden yapımı, evlere girilerek bazı işlemlerin uygulanması
gibi işler sağlık görevlilerinin tek başlarına yapabilecekleri
şeyler değildir, bu işler için Kurulun karar alması gerekir. Bilindiği gibi Hıfzıssıhha Kurullarının kararlarına uyulması zorunludur, uymayanlar hakkında cezai işlem yapılır. Alınacak
önlemler arasında mutlaka saptanan hastaların tedavileri de
olmalıdır. Salgınlar sırasında sağlık kurumlarına talep artacağı için gerekli ilaç, araç gereç ve personel desteği sağlanmalıdır. Hastalığın yayılımını durdurabilmek için hastalığa özel
(bağışıklama, ilaç-serum tedavisi, izolasyon, dezenfeksiyon
vs.) ve genel önlemler (toplum taraması, yeterli ve dengeli
beslenme, çevrenin düzeltilmesi, besin sanitasyonu, sağlık
eğitimi) alınmalıdır. Kontrol önlemleri alınmasına rağmen
salgın devam ediyor ve yeni vakalar görülüyorsa ilk akla gelmesi gereken alınan önlemlerin yetersizliği ya da yanlışlığı
olmalıdır. Bu nedenle salgın bittikten sonra yeni vaka sürveyansı, salgının gerçekten sona erip ermediğini anlamak için
gereklidir.
(i) Bulguların ve sonuçların rapor edilmesi: Salgın incelemesinde son görev, yapılan bütün işlemleri tanımlayan
bir rapor hazırlanmasıdır. Hazırlanan salgın raporu, bilimsel
bir formatta (giriş, genel bilgiler, yöntem, sonuçlar, tartışma
ve öneriler bölümleri) olmalıdır. İçeriğinde salgının kaynağı,
yayılma şekli, yapılan işlemler, tekrarını önlemek için yapılması gerekli işlemler, yönetsel önlemler belirtilmelidir. Hazırlanan rapor, salgın kontrolüne katılan ya da ilgisi olduğu
düşünülen bütün kişilere ve kurumlara gönderilmelidir.
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BULAŞMA KATSAYISI
Milyonlarca insanın öldüğü İspanyol gribi salgınının ardından, 1920’lerde salgının seyrini izleyebilmek amacıyla SIR
modeli adı verilen bir istatistik modeli geliştirdi. Bu modele göre nüfus üç gruba ayrılır:
S (susceptible/ sağlıklı)
I (infectious / bulaştırıcı)
R (recovered / bağışık)

: Hastalığa yakalanma potansiyeli olan sağlıklı kişiler (duyarlı nüfus)
: Hastalığa yakalanmış ve bulaştırıcı olanlar
: İyileşerek bağışıklık kazanan ya da yaşamını yitirenler

Bu üç grubun zaman içindeki değişiminden yola çıkılarak, hastalığın ortalama bulaşma süresi, bir kişinin hastalığı ortalama kaç kişiye bulaştırdığı ve etkenin bulaştığı kişilerin ortalama ne kadar zamanda iyileştiği tahmin edilmeye çalışılır.
Bu hesaplanan değerler içinde en önemlisi R0 olarak adlandırılan virüsün “üreme katsayısı / temel bulaşma katsayısı” dır
(reproduction number; reproduction ratio; reproduction rate). Enfekte bir kişinin hastalığı kaç kişiye bulaştırdığını gösteren
R0 sayısı her hastalığa göre değişiklik gösterir. Zika virüsü için bu değer 3-4 arasında iken, Ebola için 2, kızamık için 12 dir.
Örneğin, Ebola virüsü bulaşmış bir kişi 2 kişiye daha bu hastalığı bulaştıracak demektir; artık hasta olan bu iki kişi de başka iki
kişiye bulaştıracaktır; böylece kısa bir süre içinde hastalık binlerce kişiye yayılacaktır. R0 değerindeki çok küçük fark bile çok
kritiktir. Örneğin ebola için R0 2 değil de 2.1 olsaydı bu fark aynı sürede enfekte olan kişi sayısıni binlerce kişi arttırabilirdi.
Bu sayının 1’den büyük olması, enfekte kişilerin bu hastalığı en az bir başka kişiye daha bulaştırdığı anlamına gelir. Bu
durum da toplumda hasta sayısının yükselişe geçeceğini gösterir. Bulaşma katsayısının 1’den küçük olması ise enfekte kişi
sayısının giderek azalması anlamına gelir. Bu durum matematiksel olarak “Rn “ olarak ifade edilir. “Temel bulaşma katsayısı”
kimsenin aşılanmadığı, hiçbir müdahalenin yapılamayacağı ve kimsenin bağışıklık kazanamayacağı durumlarda geçerlidir.
Alınan önlemlerden sonra ya da bağışıklık kazanılması durumunda toplumda kaç kişinin bu hastalığa yakalandığını anlamak
için kullanılan değer R olarak kabul edilir. Yani, R0 sayısından söz edebilmek için:
o hastalığa karşı kimse aşılanmamış olmalıdır,
o hastalığı daha önce kimse atlatmamış olmalıdır,
hastalığı kontrol etmenin basit bir yolu bulunmamalıdır.
R0 Sayısının 2 ya da 2.1 Olaması Arasındaki Fark (Ebola örneği)

Kaynak: https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-52557597
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Bulaşma Katsayını belirleyen Etmenler ve Hesaplanması

Kaynak: https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-52557597
Bazı Hastalık Salgınları İçin R0 Değerleri
Hastalık

R0 değeri

Çiçek

3,5 - 6

Kızamık

12 - 18

Suçiçeği

10 - 12

Kabakulak

10 - 12

Çocuk felci

5-7

Kızamıkçık

5-7

Difteri

1,7 – 4,3

Soğuk algınlığı

2-3

Enfluenza

0,9 – 2,1

Ebola

1,5 – 1,9

COVID-19

5,7

SARS

0,19 – 1,08

MERS

0,3 – 0,8

HIV / AIDS

2-5

Kaynak: https://evrimagaci.org/bir-hastaligin-temel-bulasicilik-ve-ureme-katsayisi-r0-degeri-nedir-nasil-hesaplanir-8377
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Bilinmeyen vakaların ve taşıyıcıların
bulunması

HEKİM OLMANIN BEDELİ
2003 yılında Hanoi’de influenza
salgını görüldü. Kentteki Fransız
Hastanesine Johnny Chen adında
Amerikalı bir iş adamı olan hastayı yatırdılar. Doktorlar onda da
influenza olduğunu söylediler,
ama bu hastanın bulguları biraz
farklı görünüyordu. Konsültasyon
yapılsa iyi olur diye düşünüldü ve
ünlü İtalyan hekim Carlo Urbani’yi (1956 – 2003) davet ettiler. Urbani zaten Bangkok’ta bir toplantıya katılacaktı ve daveti kabul etti.
Urbani, hastayı muayene etti. Kendisini davet eden doktorlar haklıydı. Bu hastanın derdi influenza değildi, daha ciddi bir bulaşıcı hastalığa yakalanmıştı; Şimdiye kadar bilinmeyen farklı, yeni ve öldürücü bulaşıcı bir hastalıktı bu. Hastalığı “ağır akut solunun sendromu”
(severe acute respiratory syndrome - SARS) olarak tanımladı ve
Dünya Sağlık Örgütüne yaptığı erken uyarı sayesinde milyonlarca
kişinin yaşamını kurtarmış oldu. Hastalığın etkeninin mutasyona
uğramış bir Corana Virüs olduğu anlaşıldı.
Ama bu hastalık kendisine de bulaştığı için Hanoi dönüşünde gittiği
Bangkok’ta yaşamını yitirdi.
Benzer bir talihsizliği 2020 yılında Çinli
göz hekimi Dr. Li Venliang yaşadı. Dr.
Venliang, Aralık 2019 tarihlerinde
Çin’in Vuhan kentinde görülen vakaların yeni ve öldürücü bir hastalığa bağlı
olduğunu tanımlayıp bu durumu meslektaşlarına duyurdu. Ancak, halkı paniğe yönlendirdiği gerekçesiyle hakkında
soruşturma açıldı. Kısa süre sonra bu
yeni hastalığın mutasyona uğramış ve
Yeni Corona Virüs (SARS-CoV2) olarak adlandırılan bir virüse bağlı hızla yayılan bir pandemiye yol açan ve % 2 dolayında öldürücülüğü olan “Yeni Koronavirüs Enfekte Pnömonisi (bu hastalığa önce
Novel coronavirus infected pneumonia – NCIP, sonra COVID -19
adı verildi) olduğu kabul edildi ve Dünya Sağlık Örgütü bu hastalık
nedeniyle kırmızı alarm verdi. Ne yazık ki, Dr. Venliang salgının
üçüncü ayı içinde 6 Şubat 2020 tarihinde bu hastalık nedeniyle yaşamını yitirdi. Ölümünden bir ay kadar sonra Çin Hükümeti Dr.
Venliang’ın anısından ve ailesinden özür diledi.
Hekim olmanın bedeli bazen böyle ödeniyor.

Bir salgın sırasında karşılaşılabilecek güçlüklerden birisi
belirtisiz (semptomsuz, asemptomatik) vakaların ve taşıyıcıların bulunamayışıdır. Tanı koyulması güç olduğu için bu
kişiler tedavi edilemez ve salgının kontrolü mümkün olamaz.
Bu durum bir buzdağına benzetilir. Nasıl ki, buzdağının asıl
büyük parçası suyun altında ise, bazı hastalıklarda da bilinmeyen hastalar toplam hastaların büyük bir bölümünü oluşturdukları halde gizli kalırlar ve salgının yayılmasında rol
oynarlar. Örneğin, streptekok enfeksiyonu olanların çoğunun
yakınmaları minimal düzeyde olduğundan sağlam kişi olarak
bilinirler fakat hastalığı yayarlar; safrakesesinde tifo basilini bulunduran fakat kendisi hasta olmayan bir tifo taşıyıcısı
tifo salgının gerçek kaynağı olabilir. O nedenle, hastalıkların
kontrolünde, bu kişilerin bulunup tedavi edilmeleri önemlidir. Bu kişilerin bulunmasında iki yol izlenebilir : (a) Kitle
taramaları, (b) Taşıyıcı aranması.
Kitle taramaları: Özellikle, sağlık kuruluşuna başvurma alışkanlığı düşük olan toplumlarda kitle taramaları yapılabilir. Tüberküloz ve sıtma gibi toplumun tümünü etkileyen
hastalıklar için ve insidans hızı düşük olmakla birlikte bulaşıcılığı yüksek olan streptekok enfeksiyonu, kolera gibi hastalıklar için kitlesel taramalara başvurulabilir.
Kitle taramaları rutin sağlık hizmetlerinden değildir, gerektiğinde yapılmalıdır. Bir kitle taraması yapmak için yeterli
gerekçe olmalı ve uzman görüşüne başvurulmalıdır. Tarama
için yapılması gereken ilk iş taranması düşünülen hastalığa
uygun bir tarama yöntemine karar vermektir. Bir diğer husus
toplumdaki duyarlı (risk altındaki) nüfusun tamamını ya da
mümkün olduğu kadar fazla sayıdaki kişiyi taramadan geçirmektir. Tarama yapan kuruluşlar yapılan taramanın niteliğine
göre toplum sağlığı merkezinden, il sağlık müdürlüğünden ya
da bir uzman kuruluştan (verem savaş dispanseri gibi) destek
alabilirler.
Taşıyıcı aranması: Taşıyıcılar, hastalık etkenini yaydıklarını bilmedikleri için normal yaşamlarını sürdüren ve hastalığı yayan gizli odaklardır. Özellikle, taşıyıcı olan aşçılar,
mutfakta çalışanlar, garsonlar, kasaplar, manavlar gibi gıda
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işlerinde çalışanlar bulaşıcı hastalıkların yayılmasına neden
olabilirler. Bu kişilerin taramalar yoluyla bulunup tedavi edilmesi hem halk sağlığı açısından gereklidir hem de yasal zorunluluktur. Ülkemizdeki mevzuata göre gıda işlerinde çalışan
bu personel, periyodik olarak (üç ayda bir) muayene edilmeli,
gaita, balgam ve ellerinden kültür alınmalı, ayrıca yılda bir
kez tüberküloz açısından akciğer grafileri çekilmelidir. Bu
işlerden birinci derecede belediyeler sorumludur. Taşıyıcı
oldukları anlaşılan kişiler tedavi edilip taşıyıcılıkları sona ermeden gıda işleri ile ilgili bir alanda çalışmaları önlenmelidir.
Temaslıların takibi: Bazı hastalıklarda (kızamık, suçiçeği, menenjit, gibi) hastaya temas eden kişilerin bulunması, incelenmesi ve gerekli önlemlerin alınması önemlidir. Bu
şekilde temaslıların hasta olması ve hastalığı başka kişilere
bulaştırması engellenir. Böyle hastalıklarda temaslılar bulunarak gerekli önlemler (kemoproflaksi, eğitim, aşılama gibi)
alınmalıdır.

Salgın çıkmadan önce alınacak önlemler
Sağlık hizmetlerin temel ilkesi kişilerin hasta olmalarını
engellemek ve toplumu hastalık tehlikesinden uzak tutmak
olduğuna göre, bulaşıcı hastalıklarla ilgili olarak alınması gereken asıl önlemler söz konusu hastalığın henüz ortaya çıkmadığı, salgınların başlamadığı, fakat böyle bir tehlikenin var
olduğu dönemlerde alınması gereken önlemlerdir.
Bulaşıcı hastalık çıkmadan önce alınması gereken önlemler:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Havalandırma
Sigara kontrolü
Çevreye yönelik önlemler
Konut temizliği
Katı atık kontrolü
Vektör- kemirici kontrolü
Diğer önlemler
Sağlık örgütünün salgınlara hazırlanması
Uluslararası önlemler (Seyahat sağlığı çalışmaları,
uluslararası halk sağlığı tehditlerinin takibi)

Salgın sonrasında yapılması gerekenler
Salgın sırasında ve salgının sona ermesinden sonra;

• Alınan kontrol önlemleri ve vaka artışının devam
edip etmediği izlenmelidir.
• Salgın inceleme raporunda belirtilen hususların
konu ile ilgili diğer sektörlerce yerine getirilme durumu takip
edilmelidir.
• Yerine getirilmeyen hususlar valilik ve ilgili kurumlara raporlanmalıdır.
Kaynaklar

• Aksakoğlu G. Bulaşıcı Hastalıklarla Savaş İlkeleri, Hacettepe
Üniversitesi-DSÖ Hizmet Araştırma ve Araştırıcı Yetiştirme Merkezi Yayın No. 3, Ankara, 1983.
• http://www.acikbilim.com/2013/04/dosyalar/bir-seyler-biliyorsun-john-snow.html

Halkın sağlık eğitimi
Bireysel temizlik
Hayvanlara bakım verenlerin kurallara uyması
Yeterli ve dengeli beslenme
Hijyen eğitimi
Taşıyıcı aranması
Hasta hayvan aranması
Su ve besin sanitasyonu, denetimi
Bağışıklama
İlaçla koruma (Kemoproflaksi )
Cinsel yaşam eğitimi
Hava ile bulaşın önlenmesi
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Hava Yolu ile Bulaşan Hastalıkların Kontrolü
Hava Yoluyla Bulaşan Hastalıklar
Bu gruptaki hastalıkların çoğu virüslerin neden olduğu
kızamık, su çiçeği, kabakulak, gibi çocukluk dönemi hastalıkları, SARS, MERS, Covid -19, ebola gibi virüs hastalıkları
ve üst solunum yolu hastalıklarıdır. Enfluenza (grip), tüberküloz, difteri, boğmaca, streptekok, meningokok gibi bakteri
hastalıkları ve bazı mantar hastalıkları da hava yoluyla bulaşır. Ayrıca, stafilokoklar, ruam, veba, bruselloz da bu yolla
bulaşabilir.
Hava yolu ile bulaşmada en önemli etmen, konuşurken,
aksırırken ve öksürüken kişilerin ağzından çıkıp havaya
yayılan damlacıklardır. Damlacık çok küçük su partikülüdür.
Damlacığın üzerinde hastalık yapan etken (mikrop) varsa,
yani damlacığı havaya saçan kişi hasta ise, bu damlacıkların hastanın karşısındaki sağlam kişi tarafından solunması ile
hastalık etkeni o kişiye bulaşmış olur.
Bir kişi konuşurken 0-210 damlacık saçar. Ama öksürme
ile bu miktar 3,500’e, aksırma ile bir milyona ulaşır. Damlacıklar ağızdan çıktıktan sonra 1-2 metre kadar yol alırlar ve
bu mesafe içindeki sağlam kişilere ulaşabilirler. Ancak, küçük damlacıklar (aerosol) havada asılı kalarak daha uzun mesafelere ulaşabilirler. Küçük damlacıklar solunduğunda akciğerin daha derinlerine kadar erişebilir ve böylece hastalıklara
yol açabilirler. Bu damlacıklar hasta kişinin kullandığı havlu,
mendil, çarşaf vb eşyaların sağlam kişilerce de kullanılması
ile de bulaşabilirler.
Şekil 23: Ağızdan Saçılan Damlacıklar
				
				

Kaynak: Department of Medical Microbiology,Edinburgh University

Hava ile bulaşan hastalıklar özellikle soğuk mevsimlerde
salgınlara neden olmakla birlikte, su ve gıdalarla bulaşan hastalıklarda görülen epidemilerde (su epidemisi) olduğu gibi
vaka sayılarındaki artış ani ve çok sayıda olmaz. Su epidemilerinde vaka sayılarındaki artış patlama biçiminde olurken,
hava epidemilerinde vaka sayısı daha yavaş artar. Fakat hava
ile bulaşan hastalıklar kalabalık ve sıkışık yaşamın olduğu
ceza ve tutukevi, kışla, yatılı okul gibi yerlerde daha hızlı biçimde ve kısa zamanda yayılıp ciddi salgınlara yol açabilir.
O nedenle, böyle kuruluşlarda hava epidemileri konusunda
uyanık olunması ve önlemlerin zaman geçirilmeden alınması
gerekir.
Hava ile bulaşan hastalıklar için alınması gereken önlemler hastalığın türüne göre bazı farklılıklar göstermekle birlikte, genel olarak şunlardır:

• Hastalığın kesin tanısının konulması esastır. Bu
amaçla, düşünülen hastalığa özgü klinik ve laboratuvar incelemelerinin yapılması gerekir.
• Virütik enfeksiyonlar kısa sürede çok sayıda kişiye yayıldığı için ayırım (izolasyon) genellikle uygulanmaz.
Bakteriyel hastalıklar için ise kesinlikle ayırım uygulanmalıdır. Meningokok enfeksiyonları, difteri, ruam, şarbon ve veba
için ayırım katı olarak uygulanmalıdır. Bunun için, hastalar
kuruluşun revirindeki bir odada, ya da daha iyisi, bir hastanenin enfeksiyon hastalıkları biriminde bulaşıcılık dönemlerinin sonuna kadar izole edilmelidir. Hastaların çarşaf, yastık,
havlu, elbise gibi eşyalarının dezenfeksiyonu da alınması gereken bir önlemdir. Streptekok enfeksiyonlarında bu tür katı
uygulamalara gerek olmasa da, kemoterapi ile bulaştırıcılık
sona erene kadar hastaların sağlıklı kişilerle teması önlenmelidir.
• Hava yolu ile bulaşan hastalık salgının toplumun genelini tehdit eden (pandemi gibi) boyutlara eriştiği ve ölümlerin hızla arttığı durumlarda, hasta kişilerle sağlam kişilerin temaslarının önlenmesi, kalabalık ortamların oluşmaması gibi
gerekçelerle okullar, ibadethaneler, kahvehaneler, lokantalar,
barlar, kafeler, sinemalar, konser salonları, oteller, hamamlar
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kapatılabilir, hatta kişisel teması engellemek ve riskli kişileri
korumak amacıyla sokağa çıkma yasağı uygulamasına başvurulabilir.
• Özellikle streptekok ve difteri için taşıyıcı aranması
önemlidir. Bu amaçla, hastalarla aynı ortamı paylaşan kişilerin
boğaz kültürleri alınmalıdır. Taşıyıcı olanlar penisilin ya da
eritromisin ile tedaviye alınmalıdır.
• Hava yolu ile bulaşan bir hastalık salgını çıktığında,
söz konusu kuruluştaki (ceza ve tutukevi, kışla, yurt vb) kişi
sayısının azaltılması bir önlem olabilir. Çünkü kişi başına düşen hava hacminin artırılması bulaşma riskini azaltır. Elbette,
odaların ve diğer kapalı yerlerin havalandırılması da bu önleme ek olarak yapılması gereken bir iştir.

Verem Savaşı
Dünya Sağlık Örgütü 1993 yılında verem hastalığı ile savaş için acil durum uyarısı yapmıştı. Veremle savaş konusunda hayli yol alınmış olmakla birlikte, verem hastalığı dünya
genelinde olduğu gibi ülkemizde de önemini korumaktadır.
Verem, ülkemiz açısından hava ile bulaşan hastalıklar arasında özel bir öneme sahiptir. Verem kontrolü çalışmalarına
ülkemizde “verem savaşı” denir.
Verem savaşı, yalnızca tıbbi işlemleri kapsamaz. Çünkü
verem hastalığının nedeni hava yolu ile bulaşan “mikobakteryum tuberkülosis” olmakla birlikte, bu mikropla karşılaşan
herkes hasta olmaz. Verem hastalığı alt sosyal tabakalardaki
bireyler arasında daha sık görülür. Yani, kişilerin verem hastası olmalarında eğitimsizlik, fakirlik, kötü beslenme, kötü
konut ve çevre koşulları gibi faktörler de rol oynar. Verem
savaşı yalnızca hastalık etkeni ile mücadeleyi değil, belirtilen
sosyal faktörlerin de ortadan kaldırılması işlerini kapsar. O
nedenle, verem hastalığı “sosyal hastalıklar” grubunda sayılır.
Çok eski zamanlardan beri bilinen ve zaman zaman salgınlar yapan verem hastalığı dünya üzerinde sosyal ve ekonomik gelişmeye bağlı olarak yıllar içinde özellikle gelişmiş
ülkelerde azalmıştır. Ayrıca, BCG aşısının yaygın uygulaması
ve hastalığın tedavisi için geliştirilen ilaçlar da veremin azalmasında rol oynamıştır.

Hasta sayılarında bir azalma olmasına karşın, Dünya
Sağlık Örgütü verem hastalığını dünyanın en önemli halk
sağlığı sorunlarından biri olarak kabul etmektedir. Gelişmiş
ülkeler aldıkları önlemlerle hastalığı kontrol altına alabilmiş
iseler de hastalığın eradike edilmesi çok güç, uzun süreli ve
çok yönlü savaşı gerektiren bir durumdur.
Verem savaşındaki temel ilke, diğer bulaşıcı hastalıkların
kontrolü ile aynıdır: Enfeksiyon zincirinin kırılması. Verem
etkeninin kaynağı hastalardır; bulaşma yolu genellikle hava,
daha seyrek olarak besinlerdir; duyarlı kişiler ise bağışık olmayan, sosyal yönden alt tabakalardaki kişilerdir.
Verem kontrolünde temel strateji kaynağa (hastaya)
yönelik önlemlerdir. Başka bir deyişle, verem hastalığının
kontrolü için hastaların bulunması, tedavi edilmesi ve hasta sayısının azaltılarak kaynağın daraltılması gerekir. Bunun
yanısıra, BCG aşılaması da etkili bir kontrol yöntemidir. Bulaşma yoluna yönelik alınması gereken önlemler de önemli
olmakla birlikte, öncelikli strateji kaynağa yönelik önlemlerin etkili biçimde yapılmasıdır.
Kaynağa yönelik önlemler: Verem hastaları aktif ve pasif sürveyans yöntemleri ile bulunabilir. Aktif sürveyans radyolojik ve immünolojik (tüberkülin testi) yöntemlerle hasta
aramasıdır. Bu yöntem giderek daha az kullanılmaktadır. Öte
yandan, asker alma, işe girme, yurda kabul, evlenme gibi fırsatlar değerlendirilerek hasta araması hala uygulanan ve etkili bir yöntemdir.
Pasif sürveyans ise klinik semptomlarla (yakınmalar, belirtiler) hekime başvuran kişilerin verem kuşkusu ile incelenmesi ve hasta olanların derhal tedaviye alınmasıdır. Yani, bir
kişi en az üç hafta süren öksürük, gece terlemesi, iştahsızlık,
halsizlik, zayıflama, kan tükürme (hemoptizi) gibi yakınmalarla hekime başvurduğunda akla verem gelmeli ve gerekli
incelemeler yapılmalıdır. Pasif sürveyans verem savaşında
çok önemlidir ve hasta muayenesinin yapıldığı her yerde yapılır. Yani, pasif sürveyans yalnızca verem savaş dispanserlerinde değil, aile sağlığı merkezi, muayenehaneler ve hastanelerde yürütülür. Daha geniş bir bakışla, eczaneler dahil,
sağlık hizmetinin sunulduğu her yerde vereme karşı uyanık
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olmak ve şüphelilerin muayene olmalarını sağlamak gerekir.
Veremin tanısında klinik muayene dışında balgamda mikroskobik inceleme, balgam kültürü, radyolojik incelemeler ve
tüberkülin testi (deri desti – ppd) başlıca yöntemlerdir.
Verem hastalığının genel topluma kıyasla daha sık görüldüğü yerler ceza ve tutukevleri, askeri kışlalar, çocuk bakımevleri gibi toplu ve sıkışık yaşamın olduğu kuruluşlardır.
Örneğin, ceza ve tutukevlerinde verem toplumun en az 10
katı daha sık görülür. Böyle kuruluşlarda hastaların bulunup
tedavi edilmeleri daha da önemlidir. O nedenle periyodik sağlık kontrollerinde verem açısından da taramaların yapılması
gerekir.
Türkiye’deki cezaevlerinde veremin kontrolü için, ülke
genelinde uygulanan mevzuat yanında, bu konuda bakanlıklar arasında imzalanan bir protokol yasal dayanağı oluşturmaktadır. Adalet, İçişleri ve Sağlık Bakanlıkları arasında
düzenlenen protokolün (Tarih: 26.12.2003, Sayı: 24106) 64.
maddesi bu konu ile ilgilidir.
Madde 64: Kapalı Ceza ve Tutukevlerindeki tüm hükümlü
ve tutuklular, asgari yılda bir defa dispanser hekiminin uygun
gördüğü metotla taranacak, ayrıca ceza ve tutukevine yeni
gelen her hükümlünün muayene edilmesi sağlanacak; bunlardan tüberküloz teşhisi konulanlar ile muayeneleri sırasında
tespit edilen şüpheliler, bölge verem savaş dispanserlerine
sevk olunarak, tetkik ve tedavileri yapılacak, tüberkülozlu
hükümlü ve tutukluların, dispanser hekiminin belirleyeceği
süre içinde, diğer hükümlü ve tutuklulardan ayrı yerlerde (revir gibi) barınmaları temin edilecektir.
Bulaşma yoluna yönelik önlemler: Verem, tedavi görmemiş ya da düzenli tedavi görmeyen hastaların aksırma,
öksürme ve konuşmaları sırasında havaya yayılan mikropların
solunum yoluyla alınması ile bulaşır. Tedavi olmayan bir verem hastası her yıl yaklaşık 10 – 15 kişiyi enfekte eder. Bunu
önlemenin en iyi yolu hastanın, daha doğrusu herkesin öksürürken ve aksırırken ağızlarını kapatmalarıdır. Damlacıklar
havada asılı kalıp daha uzunca bir süre tehlike yaratabilirler.
Bu duruma karşı alınması gereken en etkili önlem kapalı ortamın havalandırması ve içeriye güneş ışınlarının girmesinin

sağlanmasıdır. Çünkü verem mikrobu ultraviyole ışını ile
kısa sürede ölür.
Duyarlı kişiye yönelik önlemler: Herkes verem mikrobu ile enfekte olabilir, ancak, beş yaşından küçük çocuklar, yaşlılar, gebeler, immün süpresif tedavi görenler,
sigara içenler, beslenme bozukluğu olanlar, diyabet, böbrek
yetmezliği, lösemi, kanser, HIV enfeksiyonu gibi kronik hastalığı ve ilaç bağımlılığı olanlar verem açısından özellikle
duyarlı gruplardır. Bu kişilerin bulaşıcı verem hastalığı olan
kişilerden sakınmaları önerilebilir. Ancak, bu yaklaşımın verem savaşındaki değeri azdır. Sağlam kişilere yönelik asıl koruyucu önlem aşılamadır. Verem aşısının (BCG aşısı; Basil
Calmette ve Guerin) koruyuculuğu tartışmalıdır. Dolayısıyla
BCG aşısı verem savaşında çok önemli bir araç olmakla birlikte, asıl yapılması gereken şeyin hastaların bulunup tedavi
edilmesi ve kaynağın daraltılması olduğu unutulmamalıdır.
Duyarlı kişileri korumanın bir diğer yolu da ilaçla korumadır (kemoproflaksi). Bulaşıcı tüberkülozu olan hastaların
yakın çevresindeki aile ve iş arkadaşlarını, özellikle yukarıda belirtilen duyarlı kişilerin izoniazid (INH) ile korunmaya
alınmaları önerilir. Tüberkülin testi (ppd) negatif olan kişilere
günde 5-10 mg/kg olmak üzere 3-6 ay kadar INH verilebilir.
Yenidoğanlar için bu süre 3 ayı geçmemelidir.
Hastaların tedavisi ve doğrudan gözetim altında tedavi:
Bugün var olan ilaçlarla verem hastalarının hemen hemen
hepsi başarı ile tedavi edilebilmektedir. Bu ilaçların başlıcaları şunlardır: İNH (İzoniyazid), RİF (Rifampisin), PZA
(Pirazinamid), MZA (Morfozinamid), SM (Streptomisin),
EMB (Etambutol). Ülkemizde verem savaşı ücretsiz
olduğundan ilaçlar verem savaşı dispanserlerinde ücretsiz
olarak verilmektedir.
Verem, dört ya da beş ilaçla 6-9 ay süre ile tedaviyi gerektirir. İlaçların çok olması, bazı yan etkilerinin bulunması
ve tatlarının kötü oluşu nedeniyle hastalar ilaç tedavisine karşı isteksiz olabilirler. Oysa verem tedavisinde ilaçların düzenli ve bir gün bile aksatılmadan kullanılması gerekir. Tedaviye
başladıktan sonraki ilk birkaç haftada hızlı iyileşme gözlenir;
bu nedenle hastalar tedavilerini yarım bırakabilirler; zaten
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düşük eğitimli ve kendi sağlıklarının değerinin bilincinde
olmayan verem hastalarının önemli bir kısmı tedavilerini
aksatırlar. Tedavileri yarım kalan ve düzensiz ilaç kullanan
hastalarda kullanılan ilaçlara karşı direnç gelişir. İşte, verem
savaşında asıl korkulan, toplumda dirençli vakaların artması
ve direnç kazanmış basillerin yayılarak yeni vakaların ortaya
çıkmasıdır. Bu durumda veremin kontrolü hayli güçleşir. Dirençli hastaların tedavileri zordur, daha uzundur (18-24 ay),
daha fazla sayıda ilaç kullanılması gerekmektedir, pahalıdır
ve çoğu zaman başarısızdır. Dirençli vakalarda ölüm olasılığı
yüksektir.
Bu olumsuz durum dikkate alınarak “doğrudan gözetim
altında tedavi” (DGT) yöntemi geliştirilmiştir. Dünya Sağlık
Örgütü’nün önerdiği, ülkemizde de 2006 yılından beri uygulanan DGT tüberkülozlu hastaların aldığı her doz ilacın her
gün bir sağlık çalışanı ya da eğitilmiş bir gönüllü tarafından
hastaya verilmesini ve bu durumun kaydedilmesini esas almaktadır.
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Verem savaşı bir ulusal programdır. Bu programın yürütülmesinde hekimden, eczacıya, hemşireden kaymakama, öğretmenden, imama ve köy muhtarına kadar birçok kişiye düşen
görevler ve sorumluluklar vardır. Özellikle hemşire ve eczacıların verem semptomu olan ve hasta olduklarından kuşkulandıkları kişileri bir sağlık kuruluşuna yönlendirmeleri verem savaşına yapılacak çok değerli bir katkı olacaktır. Ayrıca,
verem tedavisi altındaki hastaları konunun önemi, tedavinin
sürekli olması, dirençli vakaların gelişmesindeki sakıncalar
hakkında aydınlatmalarında bu personelin rolleri vardır. Doğrudan gözetim altında tedavi uygulamasında da hemşireler en
temel elemanlardır.
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Su ve Besinlerle Bulaşan Hastalıkların Kontrolü
Su ve Besinlerle Bulaşan Hastalıklar
Tifo, paratifo, salmonellozis, dizanteri, kolera, rotavirüs,
stafilokoksik gıda zehirlenmeleri, botulismus, askariasis, teniasis, giardiasis, viral hepatit, poliyomiyelitis bu grupta en
sık rastlanan bakteriyel, paraziter ve virütik hastalıklardır.
Hijyen koşullarının kötü olduğu, kişilerin temizlik alışkanlığının az olduğu, kirli sular, açık tuvaletler, açıkta satılan
yiyeceklerin ve sinek, böcek, fare gibi canlıların çok olduğu
yerlerde sık görülürler. Özel durumlarda tüberküloz, şarbon,
toksoplazma, brusellozis, streptokok enfeksiyonları da gıdalarla bulaşabilir. Önlenmelerinde en etkili yol, çevre koşullarının düzelmesidir. Bu hastalıkların genel özellikleri şunlardır:

1. Genellikle fekal-oral (dışkı-ağız) yolla bulaşırlar. Bu
hastalıkların çoğu dışkı ve idrarla hastadan dışarıya atılır,
bunlarla kontamine olan su ve besinlerin sağlam kişiler tarafından tüketilmesi sonucunda bu kişilere bulaşırlar.
2. Sıklıkla epidemilere ve pandemilere neden olurlar.
Tek bir kaynaktan çıkıp kısa zamanda birçok kişiyi enfekte
edebildikleri için “patlama” şeklinde salgınlara yol açarlar.
Su ile olan yayılmalarda bu özellik daha belirgindir. O nedenle bu tür salgınlara “su epidemisi” de denilir.
3. Endemik olma şansları fazladır. Belirli iklim koşullarını ve kötü hijyenik koşulları severler.
4. Bu hastalıkların görülmesi, o toplumdaki ekonomik
ve toplumsal koşulların kötü olduğunun göstergesidir.
5. Yaz aylarında daha sık görülürler.
6. Bu hastalıkların kontrolünde en etkili yol, bulaşma
yollarının kontrolü, yani su ve gıdaların sağlık koşullarına
uygun olarak üretilmesi, taşınması, saklanması ve tüketilmesidir.
Bu hastalıklardan korunmak amacıyla;
1. Eller su ve sabun ile sık sık yıkanmalıdır
2. Yemeklerden önce ve sonra eller su ve sabunla yıkanmalıdır
3. Tuvaletten önce ve sonra eller su ve sabun ile yıkanmalıdır

lıdır

4. Hayvanlarla temastan sonra eller mutlaka yıkanma-

5. İçme ve kullanma suyu olarak şebeke suyu ya da
Sağlık Bakanlığından izinli ambalajlı su kullanılmalıdır.
Temizliğinden emin olunmayan sular kullanılmamalıdır.
Zorunlu hallerde en az 10 dakika kaynatarak kullanılmalıdır.
6. Tüm sebze ve meyveler tüketilmeden hemen önce temiz ve bol su ile yıkanmalıdır.
7. Tüm mutfak yüzeyleri, mutfak aletleri ve mutfak kurulama bezleri düzenli olarak temizlenmelidir.
8. Çiğ et benzeri gıdalarla temastan sonra eller mutlaka
yıkanmalıdır.
9. Et, tavuk, balık gibi yiyecekler çiğ iken diğer gıdalarla temas ettirilmemelidir.
10. Çiğ et, tavuk ve balık doğramada kullanılan bıçak
ve kesme tahtası her kullanım sonrasında su ve deterjan ile
yıkanmalıdır.
11. Farklı gıda maddeleri doğranırken bıçak ve kesme
tahtası her seferinde kullanılmadan önce tekrar yıkanmalıdır
(Özelikle et, kümes hayvanları, deniz ürünleri gibi çiğ gıdalar
ve bu çiğ gıdaların sularında hastalık yapıcı mikroorganizmalar olabilir. Bu mikroplar yemek hazırlama sırasında ya da
saklama esnasında diğer gıdalara bulaşabilir ve hastalanmanıza neden olabilir.)
12. Yemekler yiyeceğimiz miktar kadar ısıtılmalıdır.
13. Et, tavuk, balık gibi yiyecekler iyice pişirildikten
sonra tüketilmelidir.
14. Pişmiş yemekler tekrar ısıtılırken en az 70°C’ye kadar ısıtılmalıdır.
15. İlk defa pişirdiğimiz ve tekrar ısıtılan yemekler oda
ısısında iki saatten fazla bekletilmemelidir.
16. Donmuş gıdalar oda ısısında (mutfak tezgâhında)
bekletilerek çözülmemelidir. Çözünmesi için buzdolabında
bekletilmelidir.
17. Dondurulmuş gıdalar (özellikle et, tavuk, balık)
çözüldükten sonra tekrar dondurulmalıdır.. (Oda sıcaklığı
mikroorganizmaların üremesi için uygun bir ortamdır. 5°C
ile 60°C arasında mikroorganizmalar hızla ürerler. Doğru sıcaklıkta pişirmek ve uygun sıcaklıkta saklamak yemeklerde
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oluşabilecek zararlı mikroorganizmaların üremesine engel
olur. Özellikle et, tavuk gibi yiyeceklerin ısıtılmasında bunlara dikkat edilmelidir.)
18. Ambalajı bozulmuş ürünler ve kapağı bombeleşmiş
konserve gıdalar satın alınmamalıdır
19. Yiyecekler kalaylanmamış bakır kaplarda saklanmamalıdır. Yüzeyi bozulmuş emaye ve teflon kaplar kullanılmamalıdır.

20. Açıkta satılan ve son tüketim tarihi belli olmayan
gıda maddeleri (yoğurt, salça, turşu, peynir vb.) tüketilmemelidir.
21. Satın alınan gıda maddelerinin etiketlerinde Gıda
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın üretim izni, üretim ve
son tüketim tarihinin bulunmasına dikkat edilmelidir. Son
kullanma tarihi geçmiş yiyecekler tüketilmemelidir.
22. Kuru gıda, yiyecek ve içecekler ilaç ve deterjan gibi
kimyasal maddeler ile bir arada saklanmamalıdır.

PARATİFO
(Enterik ateş)

TİFO (Enterik ateş)

SALMONELLOSİS

KOLERA

Hastalık

Tablo 14: GIDALARLA GEÇEN BAZI HASTALIKLARIN BAŞLICA ÖZELLİKLERİ
Etken

Kuluçka dönemi, bulgu ve semptomlar

Kaynak ve epidemiyoloji

Bulaştığı gıdalar

Laboratuar
testleri

Önlemler

Vibrio
Cholerae
ve V. Cholerea’nın
El.Tor bio
tipi

1-5 gün. Ani başlayan, çok bol su gibi
ishal (pirinç suyu gibi), kusma, hızlı
dehidratasyon ve kollaps

Hastaların kusmuk
ve dışkıları, taşıyıcıların dışkıları;
kontamine sular ve
gıdalar.

Pişmemiş sebze ve kabuklu
deniz hayvanları;
sağlık kurallarına
uygun olmayan
her türlü gıda.

Dışkı, şüpheli
gıda, su.

Sanitasyon; suların
dezenfeksiyonu; kişisel
hijyen; gıdaların iyi
pişirilmesi; hastaların
izolasyonu ve antibiyotik tedavisi.

Salmonellanın bilinen
1300 serotipinden en
az 50 si.

5-72 saat, genellikle 12-36 saat. Diyare, karın ağrısı, ateş, kusma, dehidratasyon, halsizlik, anoreksi, baş ağrısı.

Enfekte evcil ya
da yabanıl hayvan
ve insan dışkısı.
Taşıyıcılık aylarca
sürebilir.

Et, kümes hayvanları, yumurta
vb gıdalar. Ayrıca, kurutulmuş
Hindistan cevizi,
maya, pamuk
tohumu proteini,
kurutulmuş balık,
süttozu.

Şüpheli
gıdadan,
çevreden
örnek, dışkı
kültürü.

Gıdaları küçük partiler
halinde hızla soğutmak,
iyi pişirmek, yumurta
mamulleri ve sütün pastörizasyonu, et ve kümes
hayvanlarının sanitasyonu, bireysel hijyen,
gıdaların kontaminasyonunun önlenmesi.

Salmonella
thyphi

7-28 gün. Kanla yayılan enfeksiyon;
baş ağrısı, devamlı yüksek ateş,
öksürük, anoreksi, bulantı, kusma,
kabızlık, yavaşlamış nabız, hassas ve
gergin karın, splenomegali, göğüs ve
karında taşrozeler, deliryum, bulanık
hafıza, ishal, bağırsakta kanama (kanlı
dışkı). Semptomlar uzun sürelidir (1-8
hafta)

Enfekte hastanın
dışkı ve idrarı.
Taşıyıcıların bazıları
uzun süreli olabilir. Su bulaşmada
önemli rol oynar.

İyi pişirilmeden
yenen gıdalar;
çiğ salatalar, süt
ve kabuklu deniz
hayvanları.

Dışkı ve idrar,
safra, safra taşları, hastalığın
ilk dönemindeki kan, kemik
iliği, şüpheli
gıda ve içme
suları.

İmmunizasyon, kişisel
hijyen, taşıyıcıların
kontrolü: Taşıyıcıları
gıdalardan uzak tutmak,
suların korunması, ilaçlanması, lağım sularının
kontrolü, sinek mücadelesi, gıda hijyeni.

Salmonella
paratyphi
A, B, C.

1-15 gün. Semptomları tifoya benzer,
fakat daha kısa sürelidir (1-3 hafta)

Enfekte kişinin dışkı
ve idrarı. Bulaşmada
taşıyıcılar önemli rol
oynar.

Süt, yumurta,
kabuklu deniz
hayvanları, çiğ
salatalar.

Dışkı, idrar,
kan ve şüpheli
gıdalar.

Tifo ile aynıdır. Aşılanmanın değeri yoktur.
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Shigella
plexneri
“dydenteria
“boydii
“sonnei

7-48 saat ya da daha uzun. Ortalama
24-48 saat. Abdominal kramplar,
ishal, sulu ve sıklıkla kanlı, mukuslu
ve irinli dışkı, tenesmus, ateş, titreme,
baş ağrısı, yorgunluk, bulantı, dehidratasyon.

Enfekte kişinin
dışkısı. Bulaşma
insandan insanadır.
Gıda ve sulardan da
bulaşır.

Yaş gıdalar, süt,
fasulye, patates,
karides, hindi,
ton balığı, salatalar ve makarnalar.

Dışkı ve şüpheli gıdalar.

Kişisel hijyen, gıdaların
küçük parçalar halinde
dondurulması, sanitasyon, iyi pişirme, suların
kontrolü ve klorlanması,
lağım kontrolü, sinek
mücadelesi.

Entamoeba
histolytica

5 günden bir kaç aya kadar. Abdominal rahatsızlık, ishal, kabızlık, dışkıda
kan ve mukus, distansiyon, baş ağrısı,
uyuklama, ülserler. Kan yoluyla
yayılma sonucu organ enfeksiyonları ve apseleri. Pek çok enfeksiyon
asemptomatiktir.

Kist ihtiva eden
insan dışkısı. Asıl
bulaşma kişisel
temas iledir. Tropikal bölgelerde
yaygındır.

Çiğ sebzeler,
meyveler.

Dışkı, lezyonların eksüdası,
ülserlerden
aspire edilmiş
materyal.
Mikroskopi
(vegetativ
kist formları),
seroloji.

Kişisel hiyjen (özellikle
gıda işçilerinde), gıdaların pişirilmesi, su hijyeni, sinek mücadelesi,
insan atıklarının gübre
olarak kullanılmaması.

Stafilokokus
aureus’un
A,B,C,D,E
ve F enterotoksini

1-7 saat, genellikle 2-4 saat. Ani başlayan bulantı, kusma, taşikardi, ishal,
abdominal kramplar, dehidratasyon,
halsizlik. Ateş genellikle yükselmez.
Hastalık süresi 1-2 günü geçmez.

Boğaz ve burun
akıntıları; ellerde
ve deride enfekte
yaralar, çıban, sivilce, dışkı. İnsanda
rezervuar burun
delikleridir. Koyun
ve ineklerdeki mastit. Artritik ve çürük
kümes hayvanları
dokusu.

Et, balık, kümes
hayvanı ihtiva
eden mamuller,
krema, süt,
peynir, salça, pudingler, yüksek
değerli proteinli
gıdalar.

Şüpheli gıda,
kusmuk,
dışkı. Nazal
akıntı, enfekte
yaradan alınan
örnek.

Gıdaları küçük parçalar
halinde dondurma. Kişisel hijyen, hasta kişiyi
işten uzaklaştırmak,
gıdaları tam pişirme,
tekrar ısıtma (Patörizasyon organizmayı harap
eder, fakat, endotoksini
etkilemez.

Clostridium
botilinum’un
A,B,E,F
toksinleri.

2 saat-6 gün, genellikle 12-36 saat.
Erken oluşan bulantı, kusma, göğüs
ve karın ağrısı. Baş ağrısı, çift görme,
ışık refleksi kaybı, yutma güçlüğü,
ağız kuruluğu, zayıflık, ishal ya da
kabızlık, solunum güçlüğü, solunum
felci, 6-8 ay devam edebilen kısmi
felç. Bilinç genellikle açıktır. Letalite
hızı %50-65 olup ölüm 3-10 günler
arasında olur.

Toprak, çamur,
su ve hayvanların
bağırsakları.

İyi sterilize
edilmeden
konserve edilmiş
fasulye, mısır,
pancar, kuşkonmaz, biber,
mantar, enginar,
incir, zeytin, ton
balığı, fermente
gıdalar.

Şüpheli
gıdalar, kan
serumu, mide
ve bağırsak
muhtevası.
Nekropsik
doku
(Karaciğer,
kalın bağırsak)

Konserve kutularının
basınç altında yüksek
ısıda ve yeter sürede
ısıtılması. Ev konservesi
kullanılmaması. Gıdaların buzdolabında saklanması. Bivalan A, B ya da
polivalan A-B-E ya da
A-B-E-F antitoksinleriyle hastaların tedavisi.

Giardia
lamblia

1-6 hafta. İshal, mukuslu ve yağlı
dışkı, karın ağrısı, dehidratasyon, kilo
kaybı. Yağ absorbsiyonunda blokaj.
Sıklıkla semptom yoktur.

İnsan dışkısındaki
kistler. Hastalık
sıcak iklimde ve
çocuklarda daha
sıktır. Bulaştırmada
başka etken kişisel
temastır.

Pişmemiş yiyecekler.

Dışkı, duedonal
drenaj. Mikroskopi.

Kişisel hijyen, gıdaların
tam pişirilmesi, iyi bir
lağım sistemi.

Hepatit A
virüsü

10-50 gün, sıklıkla 30-35 gün. Ani
ateş, halsizlik, anoreksi, bulantı, abdominal rahatsızlık, bunu takiben birkaç
günde görülen sarılık.

Fekal ve oral yol ile
kişiden kişiye geçiş.
Dışkı ve idrarda
enfeksiyöz ajan
bulunabilir.

Dilimlenmiş et,
çiğ ya da iyi pişmemiş istiridye,
süt, salata, unlu
ürünler.

Dışkı, idrar ve
kan.

Kişisel hijyen, iyi bir
lağım sistemi, gıdaların
iyi pişirilmesi, gıdaların
sağlıklı koşullarda hazırlanması.

HEPATİTİS
-A

GİARDİASİS

BOTULİSM

STAFİLAKOKSİK TOKSİKASYON (Besin zehirlenmesi)

AMOEBİASİS (Amipli
dizanteri)

ŞİGELLOZİS
(Basilli dizanteri)
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Kaynak: Aksakoğlu G. Bulaşıcı Hastalıklarla Savaş İlkeleri. Hacettepe Üniversitesi-DSÖ Hizmet Araştırma ve Araştırıcı Yetiştirme Merkezi
Yayın No. 3, Ankara, 1983.
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Besin Zehirlenmesi
Besin zehirlenmesi, hastalık etkeninin bulaştığı (kirlettiği)
yiyecek ya da su tüketimi ile alınan hastalıklar için kullanılan
geniş kapsamlı bir deyimdir. Bu deyim kimyasal bulaşıcılar
(ağır madenler vb), bakteri üremesi ile çıkan toksinler (stafilokoklar, colostridium botilinum) ve bazı mantarlar, midyeler,
yılan balığı, uskumrugil balıklar ve öbür deniz besinleri gibi
doğal besinlerdeki çeşitli organik maddelerden ileri gelen zehirlenmeler için kullanılır.
Besin zehirlenmelerinin en sık rastlanan nedeni stafilokok
toksinleri ile kontamine olmuş yiteceklerdir. Bu yiyecekler
özellikle, besinle uğraşanların ellemelerinden sonra, pişirilmeden ya da yeterince ısıtılmadan yenenlerdir. Örneğin, pastalar,
kremalar, salata ve mayonezler, sandviçler, kıymalar ve konserveler dahil et ürünleri bu sınıfa girerler. Bunlar yenmeden
önce oda ısısında saatlerce bekletilirlerse toksin yapan (enfekte bir parmağın cerahatli akıntılarından, enfekte gözlerden,
apselerden, akne biçimi yüz döküntülerinden, burun salgılarından ya da görünüşte normal deriden insan kaynaklı; bulaşık
süt ya da süt ürünleri gibi sığır kaynaklı) stafilokoklar çoğalır
ve toksin meydana getirirler. Yeterince işlenmemiş pastırma ve
peynirlerde de toksin bulunabilir. Besinin yenilmesinden 1-6
saat sonra kişide besin zehirlenmesi belirtileri ortaya çıkar.
Besin zehirlenmesinin kontrolü için asıl yapılması gereken şey, koruyucu önlemlerdir. Bunun için,
1. Besinleri mümkün olduğu kadar az ellemek gerekir;
çabuk bozulabilecek yiyecekler düz kaplarda ve kapatılarak
sıcak (60o C üzerinde) ya da soğuk (4o C) tutulmalıdır. Bu yiyecekler oda ısısında gereğinden fazla süre tutulmamalıdır.
2. Yiyeceklerle ilgili aşçı, garson, bulaşıkçı gibi personel
iyileşinceye kadar mutfakta ya da yiyeceklerle ilgili işlerde çalıştırılmamalıdır.
3. Yiyeceklerle uğraşanların, kişisel temizlik, hastalıkların bulaşması, mutfak temizliği, yiyeceklerin saklanması, pişirilmesi gibi konularda eğitilmeleri gerekir. Bu kişiler üç ayda
bir sağlık kontrolünden geçirilmelidir. Bu kontrollerde gaita
kültürü ile taşıyıcılık taramasının yapılmasına özellikle dikkat
edilmelidir.

4. Mutfak ve yemekhaneler sağlık koşullarına uygun olmalıdır.
Bütün çabalara karşın besin zehirlenmesi görülürse (salgın olursa) şu işler yapılmalıdır:
1. Vakalar muayene edilmeli, klinik belirtilerin besin zehirlenmesine uyup uymadığı araştırılmalı;
2. O sırada bulunan bütün yiyeceklere, buzdolabına konulmak üzere el konulmalı;
3. Kuluçka süresi tahmin edilerek hangi öğünde yenilenilen besinlerin salgının etkeni olabileceği tahmin edilmeli;
4. Yenmiş olan besinlerin tam listesi çıkartılmalı;
5. Bu gıdalardan yemeyenler belirlenmeli ve yiyenlerle
yemeyenler arasındaki klinik benzerlikler ve farklılıklar belirlenmeli; kuşkulu besinlerden yiyenler ve yemeyenlerdeki hastalanma hızları hesaplanmalı;
6. Laboratuar incelemesi için hastalardan kusmuk ve dışkı örnekleri alınmalı;
7. Hasta grupta olup ta en çok tüketilen besinler belirlenmeli ve bu besinlerden laboratuar incelemesi için örnekler
alınmalı;
8. Suçlanan besinin sağlanması, saklanması, hazırlanması, sofraya sunulması aşamaları hakkında ayrıntılı bilgi edinilmeli;
9. Soğutma sisteminin düzgün çalışıp çalışmadığı araştırılmalı;
10. Özellikle ellerinde deri enfeksiyonu olan aşçı, garson
gibi personel araştırılmalı ve bu kişilerden deri kültürleri
alınmalı;
11. Hastalar tedaviye alınmalı, gerekenler ikinci basamağa sevk edilmeli;
12. Alınan laboratuar örneklerinin sonuçlarına göre, salgının tekrarlamaması için gereken sağlık ve yönetsel önlemler
alınmalı.

Kaynaklar

• Aksakoğlu G. Bulaşıcı Hastalıklarla Savaş İlkeleri, Hacettepe
Üniversitesi-DSÖ Hizmet Araştırma ve Araştırıcı Yetiştirme Merkezi Yayın No. 3, Ankara, 1983.
• Bleck TP., Rupprecht CE. Rhabdoviruses. In: Mandell GJ, Bennett JE, Dolin R (Eds). Principles and Practice of Infectious Diseases. Sixth edition, Philadelphia: Churchill Livingstone, 2005:
2047-56.
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Doğrudan Temasla Bulaşan Hastalıkların Kontrolü
Doğrudan Temasla Bulaşan Hastalıklar
Doğrudan temas (dokunma) ile bulaşan hastalıklar arasında trahom, cüzzam (lepra), uyuz (scabies), kellik (favus),
dermatofitozlar, impetigo, kandidiazis, bitlenme (pedikülozis), tetanos en yaygınlarıdır. Hasta hayvanlardan ısırma yolu
ile geçen kuduz gibi zoonotik hastalıklar da temasla bulaşan
hastalıklar grubundadır. AİDS ve hepatit B hastalıkları cinsel
yolla geçmenin yanında kan ve serum nakli ile de bulaşabilir.
Bu hastalıklar özellikle savaş, kıtlık dönemlerinde ve kışla,
okul, ceza infaz kurumu gibi kalabalık yaşanılan yerlerde görülür ve salgınlar yaparlar.
Uyuz parazitleri, hasta kişi ile sağlam kişinin dokunma,
sarılma, birlikte uyuma gibi durumlarda deriden deriye geçer.
Hasta kişilerin iç çamaşırları, yatak çarşafları, havlu ve giysileri ile de geçiş olmakla birlikte bu tür geçişler daha seyrektir. Uyuzun tedavisinde banyodan sonra bütün vücuda günde
iki kez % 1’lik gamma benzene hexachloride, crotamiton, %
5’lik tetraethylhiruam monosulfide eriyiği uygulanır.
Bit yumurtaları ise, hastaların iç çamaşırları, giysileri,
havluları gibi eşyalarının ortak kullanılması ile bulaşır. Bu
yolla sağlam kişiye geçen yumurtalar bir hafta içinde çatlarlar
ve yaklaşık iki hafta içinde olgunluğa erişirler. Enfeste kişilerin (parazitle bulaşmış, bitlenmiş kişilerde) saçlarında ya
da çamaşırlarında bit yumurtaları bulunduğu sürece hastalık
bulaşmaya devam eder. Dolayısıyla, bitlenmede temel önlem
çamaşır ve yatak çarşaflarınını sıcak suda (55o C ısıda 20
dakika) yıkayıp ya da kuru temizleme yoluyla sirke ve bitleri
yok etmektir. Bit, makyaj malzemeleri aracılığı ile de olanileceği için, salgınlarında, bu ve benzeri malzemenin dezenfekte
edilmesi iyi olur. Bitlenme salgınlarında, risk altındaki herkes (özellikle yurtlarda, kışlalarda, cezaevlerinde barınanlar)
muayene edilmeli ve bitlenen kişiler tedavi edilmelidir. Bitlenmenin tedavisinde, “gamma benzene hexachloride”, “piperonyl butoxidelle güçlendirilen pyrethrinl”, “malathion” ve
“benzyl benzoat” losyon ve şampuanları kullanılabilir. Eğer
bitlenme toplumun çoğunluğunda ve salgın biçinde görülüyorsa, risk altındaki herkese kitle şeklinde tedavi uygulanabilir.

Doğrudan temas ile bulaşan mantar ve trahom gibi hastalıklar da hastaların kullandığı tuvalet eşyası, havlu, makas,
traş malzemesi, giysiler ile geçer. Mantar hastalıkları hayvanlardan ve bunların tüylerinden de bulaşabilir.
Doğrudan temasla bulaşan hastalıklardan korunmanın en
etkili yolu vücut ve özel eşyaların temizliğine uyulmasıdır.
El yıkama: Eller vücutta en çok kirlenen ve mikroorganizmalarla en çok temas eden organlardır. Hastalık yapan
mikroorganizmalar kişiden kişiye en çok eller yolu ile bulaşmaktadır. Elleri temiz tutmak, çatlak ve sıyrıkların oluşmasını önlemek, bazı bulaşıcı hastalıkların yayılmasını engelleme yollarından biridir. Hijyenik el yıkamanın amacı, eller
üzerinde bulunan geçici bakterilerin tamamını, kalıcı bakterilerin ise bir kısmını ellerden uzaklaştırmaktır. El yıkamada
asıl önemli olan sabun kullanmaktır, çünkü sabun mikroorganizmaları öldürür ve böylece ellere bulaşan hastalık etkeni
sayısı en aza iner. Eller yıkanırken elin alt ve üst yüzlerinin,
parmak aralarının, tırnak diplerinin, bileklerin sabun ile ovuşturulup yıkanması gerekir. Sabunla el yıkamada çok önemli
kural, sabunun mikroorganizmalar üzerinde etkili olabilmesi
için yıkama süresinin en az 20 saniye olmasıdır. Yıkama süresinin uygunluğu eller yıkanırken yirmiye kadar sayılarak
anlaşılabilir. Antiseptik sabunları, deterjanları sık kullanmak
el derisinde kuruma ve tahrişe neden olabildiği için önerilmez. Çünkü kuru ve çatlak deri, yeni mikroorganizmaların
barınmasına ve elin tekrar kirlenmesine neden olur.
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Eller;
• Yemekten önce ve sonra
• Diş, ağız, yüz temizliği yapmadan önce
• Mutfakta yemek yapmaya başlamadan önce ve sonra
• Çiğ et ve benzeri gıdalar ile temastan sonra
• Tuvalete girmeden önce ve sonra,
• Bebeğinizin altını temizledikten önce ve sonra,
• Dışarıdan geldikten sonra,
• Kirli bir şeye dokunduktan sonra,
• Hayvanlarla temas ettikten sonra
• Öksürüp-hapşırdıktan sonra mutlaka yıkanmalıdır.
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Şekil 24: Eldeki Mikroorganizmalar

4.El sırtları diğer elin avucu ile ovulur,

5.Avuçlar birleştirilip parmak araları
temizlenir,

6.Eller kenetlenip parmak uçları
ovulur,
Kaynak : http://www.bayburtdevlethastanesi.gov.tr
En iyi el yıkama işlemi bol suda ve sabunla bilekleri de
içine alacak şekilde avuç içi, parmak araları, parmak uçları ve
özellikle tırnak dipleri iyice temizlenecek şekilde olmalıdır.
Mikroplar kuru yüzeylerde büyüyemez ve çoğalamazlar. Bu
nedenle yıkama ve durulama sonrasında ellerin nemli kalmaması için temiz bir havlu ile kurulanmalıdır. El temizliğinde
cilde zarar vermeyecek türden sıvı sabun kullanılabilir.

7.Başparmak diğer elin avucunda
ovulur,

8.Parmak uçları diğer elin avucunda
ovulur,

Şekil 25: Doğru El Yıkamanın Aşamaları
1.El ve bilekler su ile ıslatılır,

9.Eller bol su ile durulanır,

2.Avuç içine yeteri kadar sabun alınır,

3.Sabun ellerin bütün yüzeylerine
dağıtılarak iyice köpürtülür,
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10.Eller temiz bir havlu veya kağıt
havlu ile kurulanır.
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Ayak yıkama: Ayak sağlığı için hem temizlik kurallarının uygulanması, hem de uygun bir ayakkabı seçimi önem
taşır. Ayakların her gün yıkanması ve yıkandıktan sonra,
özellikle parmak aralarının iyice kurulanması gerekir. Aksi
takdirde terlemiş ve nemli ayaklarda parmak araları ve tırnaklarda mantar enfeksiyonları sık görülür. Ayrıca, diyabet
hastalarında ve uygun ayakkabı giymeyenlerde ayaklarda zedelenmeler, nasırlar ve yaralar oluşabilir. Bu yaraların enfekte
olmaları yalnızca kişinin yürümesini zorlaştırmakla kalmaz,
giderek septisemiye yol açabilir. Böylece, basit gibi görünen
bir ayak enfeksiyonu kişinin yaşamını tehdit eden ciddi bir
sağlık sorununa dönüşebilir. Bütün bu sorunların çözüm yolu
düzenli ve uygun ayak bakımı ve temizliğidir. Ayak tırnakları
düzenli aralıklarla kesilmelidir. Uygun ve rahat bir ayakkabı ayak sağlığı için önemlidir. Ayağa tam uyan bir ayakkabı;
parmakları sıkmamalı, topuğu sıkıca tutmalı ve ayak kemerini iyice desteklemelidir. Ayakkabının ökçesi geniş olmalı ve
çok yüksek olmamalıdır. Eğer ayakkabı uygun değilse ayakta
nasır, ayak tabanında kalınlaşmalar, başparmakta eğrilik ve
tırnakta büyüme-kabalaşma (hipertrofi) oluşabilir. Nasırlar
kesilmemeli, tırnaklar uzatılmayıp düz kesilmelidir. Deri
kuru ise kremlenmeli, sık sık çorap değiştirilmelidir. Çoraplar
bileği sıkmamalı, sık sık değiştirilmeli ve yıkanmalıdır.
Tırnak bakımı: Tırnaklar, haftada yaklaşık 1 mm uzarlar; uzun olursa, uçlarının altında birçok mikrop kolayca yerleşip üreyebilir. Bu nedenle, tırnak diplerinin temizliği çok
önemlidir ve tırnakların uzadıkça kesilmesi, el yıkamasında
olduğu gibi tırnakların da temizlenmesine dikkat edilmesi gerekir. Haftada bir kez el ve ayak tırnakları kısa kesilmelidir.
El tırnakları yuvarlak, ayak tırnakları düz olarak kesilmelidir. Tırnak cilaları ve oje çıkartıcıları mümkün olduğu kadar
az kullanılmalıdır, çünkü uzun süreli kullanılmaları halinde,
tırnakların kat kat ayrılmasına ve kurumasına neden olurlar.
Ayrıca, tırnak kesim ve bakımında kullanılan aletlerin kişiye
özel olması bazı bulaşıcı hastalıkların (Ör: Hepatitler, HIV/
AIDS) önlenmesinde önemli rol oynar.
Deri bakımı: Deri, vücudu dış etkilerden bir zırh gibi
koruyan organdır. Derinin kalınlığı ve yapısı, vücudun çeşitli
yerlerine ve bireyin gelişim dönemlerine göre değişir. Bebeklerde, deri tam gelişmemiştir ve incedir. Sürtünme, sıkı
giydirme, deride

Şekil 26: Ayak Tırnağının Kesim Biçimi

Kaynak: http://www.tirnakbakimi.net/
tahrişe, kızarıklığa, eziklere ve mikropların kolay yerleşmesine neden olabilir. Çocuk büyüdükçe deri güçlenir, kalınlaşır
ve dış etkenlere karşı daha dayanıklı duruma gelir. Ancak,
düşme, kesilme, yanma gibi nedenlerle oluşan zedelenmelerde deride mikroorganizmalar yerleşip enfeksiyonlara neden
olabilirler. Ergenlerde, görülen akneler de enfeksiyonlar için
dikkat edilmesi gereken sorunlardır. Akneler sıkılırsa aslında
akne içinde olmayan mikroorganizmalar buraya yerleşerek
enfeksiyonun gelişmesine ve ciddi sorunların ortaya çıkmasına yol açabilir. Yaş ilerledikçe deri kalınlaşır, kurur, elâstik
yapısını kaybeder. Deri bakımı düzenli olarak yapılmazsa,
vücudu koruyan bu organın kendisi bir enfeksiyon kaynağına
dönüşebilir. Deri hijyeni, deriyi temizlemek, artıkları atmak,
dolaşımı uyarmak ve kişiyi rahatlatmak amacıyla derinin yıkanmasıdır. Deri bakımında asıl önemli olan düzenli banyo
yapılmasıdır. Deri temizliği; yapılan iş iklim koşulları ve bireysel tercihe göre değişmekte birlikte haftada en az 2 kez
mutlaka yapılmalıdır. Ter, yağ, diğer deri bezleri salgıları,
deri üzerindeki mikroorganizmalar, deri döküntüleri, toz, çamur gibi maddelerin birleşerek oluşturduğu kir tabakasının
yok edilmesi sabunla banyo yapılması ile giderilir. Bu nedenle sabun ve 37-38 derece suyla yapılan banyo kir ve salgıların
temizlenmesini sağlar. Olabilirse her gün, değilse en az haftada 2 kez banyo yapılmalıdır. Kirli ortamda çalışan kişilerde
zararlı bazı maddeler vücuda bulaşabilir. İşte bütün bunların
günlük banyo ile hatta gereğinde daha sık banyo ile vücuttan
uzaklaştırılması sağlanabilir.

373

HALK SAĞLIĞI Kuramlar ve Uygulamalar

Saç bakımı: Bazı enfeksiyon etkenleri ve parazitler, kirli
saçlara ve o bölgedeki deriye daha kolay yerleşir. Saçların
her gün, bu mümkün değilse, haftada 2 - 3 kez yıkanması
gerekir. Saçlı deri yağlı ise, daha sık yıkanmalıdır. Saçların
sağlıklı görünümü beslenme ile ilgilidir. Saçlar kökleri ile
beslenir. Taramak, fırçalamak, parmak uçları ile masaj yapmak kan basıncını hızlandırır ve saçları beslemiş olur. Yıkamadan sonra, bol su ile saçları durulamak, sıkmadan havlu
ile kurutmak, çok sık kurutma makinesi kullanmamak uygun
olur. Hormonal hastalıklar, stres, yaşlanma, enfeksiyon, bazı
ilaçlar (tiroid hastalıklarında kullanılanlar gibi) saç sağlığını
olumsuz etkiler. Ergenlikte hormonların etkisi ile saç daha
yağlı bir hal alır, çabuk kirlenir.
Saç bakımında şu hususlar bilinmelidir:
1. Kepeklenme; kirli ve yağlı ölü saç hücreleridir. İyi
saç bakımı ile önlenmezse hekime (dematolog) danışmak gerekir.
2. Bitlenme, bitin insan vücudunun saçlı ve saçsız derisine yerleşmesidir. Bitlenme, saç temizliğine ve bakımına
dikkat etmeyen kişilerde olur. Çevredeki kişilere de bit bulaşabilir. Bu durumda tedavi edici şampuan ve losyonlar kullanılmalıdır.
3. Saçların boyanması ya da saça kimyasal maddelerin
uygulanması saçın ve saçlı derinin sağlığını bozabilir.

4. Saç dökülmesi; yaş, hormon ve çeşitli hastalıklar ile
ilgili olabilir.
Perine bakımı: Perine bölgesi (dış üreme organı ile anüs
arasındaki bölge), vücudun en sıcak ve nemli bölgesidir. Ter,
idrar ve dışkı buradan atıldığı için de kirli bir alandır. Bu
bölge, mikroorganizmaların üremesine elverişlidir; kötü kokular, tahrişler bu bölgede görülür. Kadınlar, özellikle menstrüasyon dönemlerinde, perine temizliğine daha çok dikkat
etmelidirler. Kadınların, iç çamaşırlarının pamuklu ve kişiye
özel olması, menstrüasyon dönemlerinde kullanılan hijyenik
bağları sık sık değiştirmeleri gerekir. Menstrüasyon döneminde duş yapmak, perine bölgesini temizler, kişiyi rahatlatır, kokuyu azaltır. Perine temizliği ile böbrek ve idrar yolu
enfeksiyonlarından korunulur. Onkoloji hastalarında mukozal yapılarda enfeksiyon gelişme riski yüksek olduğundan
ve perine bölgesinde cerrahi bir müdahale geçiren hastalarda
perine bölgesinin temizliği daha da önemidir.
Giysi temizliği: Vücudun temiz olması yetmez; vücuda
temas eden giysi, çarşaf, nevresim, battaniye gibi eşyaların
da düzenli aralıklarla yıkanması grekir. Giysiler yıkandıktan
sonra ütülenmelidir, çünkü ütü üzerlerinde var olabilecek
mikroorganizmaları ve diğer hastalık nedenlerini de yok eder.
Bitlenmede en temel önlem çamaşır ve yatak çarşaflarının sıcak suda (55o C ısıda 20 dakika) yıkanmasıdır.

BİT YİĞİTTE BULUNUR
Zafer Öztek
Kaynak: Sağlıkta Altın Olaylar, Genişletilmiş 2. Baskı, SSYV Yayını, Ankara, 2017
Hüzünlü bir tarih sayfasıdır Sarıkamış harekâtı. O harekâta katılan Osmanlı askerinin toplam sayısı 150.000 idi. Bunların yalnızca 83.000 kadarı düzenli asker, diğerleri yedekler ve gerideki personeldi. Sarıkamış felaketinde bu askerlerimizin
60.000’i donarak toplam 78.000’i şehit oldu.
Neden?
Askeri ve siyasal bir planlama ve taktik hatası yüzünden. Ama, Sarıkamış felaketinin yaşandığı 1914 ve onu izleyen yıllardaki kayıplarımız yalnızca bununla sınırlı kalmadı.
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Sarıkamış 1914
Seferberlikle birlikte en büyük askeri yığınak Erzurum yöresine yapılmıştı. Yiğit askerler de halk da bitliydi. Savaş öncesinde ve sırasında bitle geçen epidemik tifüs (Rickettsia prowazekii) ve humma-i racia (Borreliosis) salgınlarının ortaya
çıkması için çok uygun bir ortam vardı.
Doğu savunmasından sorumlu 3. Ordu Sıhhiye Reisi Tevfik Salim (Sağlam) İstanbul’a gönderdiği bir raporda lekeli humma (tifüs) hastalığının eskiden beri doğu illerinde endemik olarak görüldüğünü, ama son zamanlarda Erzurum ve yöresinde
artarak halkın “helakine” (yok olmasına) neden olduğunu bildirir. Dezenfeksiyon araçları yok denecek kadar azdır. Erzurum
ve Trabzon’da birer sabit etüv, Trabzon’da da ancak iki seyyar etüv vardır.
Bu koşullar altında tifüs hızla bir salgın halini alır. Asıl facia Sarıkamış Muharebesinden sonra kopar. Hastaneler hastaları alamaz duruma gelir. 3. Ordu’nun Kumandanı Hafız Hakkı Paşa da Ocak 1915’te tifüse yakalanır ve ölür. Sahra sıhhiye
müfettişi umumisi Süleyman Numan da tifüsten yatmaktadır. Hastalık halk arasında da tam bir salgın halini alır. Erzurum’da
günde 20-30 kişi tifüsten ölmektedir. Salgın, batıda Erzincan, güneyde Elazığ ve Diyarbakır’a yayılır. Salgınla mücadele eden
125’i hekim olmak üzere 164 sağlık subayı tifüsten yaşamlarını yitirir. 1915’te yalnızca Mart ayında 3. Ordu’nun yüzde 45’i
salgın hastalıklara yakalanır, bunların yüzde 24’ü can verir.
Yapılması gereken iki önemli şey vardır: Birisi bit mücadelesi, diğeri aşılama. Ama bitleri öldürmek için etüv, halkı aşılamak için aşı yoktur. Daha doğrusu henüz tifüs aşısı bulunmamıştır.
Osmanlı ordusu ne yazık ki Sarıkamış’ta Rus ordusunu yenemedi, fakat 3. Ordu sıhhiye grubu her iki güçlüğü de çözerek
tifüsü yenmeyi başardı.
Tifüs mücadelesinin aslı bit mücadelesidir. Bit mücadelesini bölgenin her yerinde merkezden gelecek sabit ya da seyyar
etüvlere bağlamak hayal peşinde koşmaktan başka bir şey değildir. Zaten, Erzurum’da mevcut bir iki seyyar etüv yolda birçok
defalar kırılmış ve hiçbir zaman cepheye ulaşamamıştır. Orduda her yerde yapılabilir, kolay kullanılır, kolay tamir olunur,
ucuz bir dezenfeksiyon cihazına gerek vardır.
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Bu güçlüğü yenen kişi Sivas menzil mıntıka sertabibi Dr. Ahmet Fikri olmuştur. 1916 yılında ordu sıhhiye reisliğine bir
yazı yazarak pratik bir tür etüv önerir. Önerdiği cihaza “buğu sandığı” adını vermiştir.
Buğu sandığı bir kazan ile bir sandıktan oluşmaktadır. Kazan, mutfaklarda kullanılan yemek kazanıdır. Bir ocağa gömme olarak yerleştirilir. Üzerine bir yüzü kazanın ağzı genişliğinde dairesel olarak delinmiş tahta sandık ters olarak konur. Kazan ile sandık arasından
buhar kaçmaması için keçe kullanılır. Kazan su ile doldurulup ocak yakılır. Sandığın içindeki ızgaralara elbise ve eşyalar yerleştirilir. Kazanla sandık arasından buhar çıkmaya başlayınca çengellerle sıkıştırılır. Yarım saat beklendikten sonra eşya çıkarılır. Dezenfeksiyon
tamamlanmıştır.
Buğu sandığı başarıyla denendikten sonra bütün bölgede hem askeri kıtalarda hem de
toplumdaki bit mücadelesinde kullanılmaya başlanır; 1917-1918 yıllarında 13 ay içinde
yalnızca evlerde yaşayan 2.225.262 kişinin elbiseleri dezenfekte edilir.
Buğu sandığı

Savaş, yokluk, yoksulluk, sefalet, açlık ve salgın hastalıkların hüküm sürdüğü o yıllarda Ankara’nın doğusundaki bölgede tifüs salgınının denetim altına alınmasında en büyük
katkıyı yapan buğu sandığı, basit, ucuz, pratik ve çok etkili bir çözümdü. Dr. Ahmet Fikri,
bu altın buluşuyla binlerce insanımızın hayatını kurtardı.

Salgını önleme çabaları içinde tifüse karşı aşı uygulamaları da yer almıştır. Tifüs aşısı, hastalığın yüksek ateşli döneminde
bulunan hastaların kan örneklerinden üretilmiştir. Hastalardan alınan kan, fibrinsiz hale getirildikten sonra bir saat 60°C’de
inaktive edilerek kullanılmıştır. Aşı elde etmek için tifüslü hasta kanı gerektiğinden, sınırlı miktarda üretilebilen aşı, öncelikle
hekim ve hastabakıcılar gibi tifüse yakalanma riski yüksek olanların korunması amacıyla kullanılmıştır. 3. Ordu Sıhhiye Reisi
Dr. Tevfik Salim Bey tarafından bu şekilde hazırlanan aşı, ilk kez 28 Mart 1915 tarihinde Hasankale’de aralarında Dr. Haydar
Cemal ve Dr. Salahattin Bey’lerin de bulunduğu beşi doktor dokuz subaya yapılmıştır. Bu şekilde hazırlanan tifüs aşısını, Dr.
Alaattin Erzurum’da, Dr. Abdulhalim Asım Bayburt’ta, Dr. İzak Sivas’ta, Dr. Mihran Hasankale’de uygulamışlardır. Kendi
istekleriyle aşı olanlar arasında Ali İhsan Sabis ve Fevzi Çakmak Paşa’lar da bulunmaktadır.
Bu arada, ne yazık ki talihsiz bir olay yaşanmıştır. 3. Ordu Sıhhiye Reisinin “kanlar inaktive edilmeden aşı yapılmayacak” emrine karşın, daha sonra ruhsal bir rahatsızlık geçirmekte olduğu anlaşılan Dr. Hamit Osman, kanları inaktive etmeden
aşı yapmıştır. Aşıladığı kişiler arasında Erzincan hastanelerindeki hastabakıcı erlerle birlikte Kızılay Hastanesi doktorları da
bulunmaktadır. Dr. Hamdi Suat ise, kanları -16°C de 24-48 saat bekleterek inaktive etmiş ve aşıyı bir kez yapmak yerine üçer
gün aralıklarla üç kez vermiştir. Bu şekilde aşıladıklarına, uygulamanın sona ermesinden 10-23 gün sonra kendisinin “kesin
bağışıklık aşısı” . (Muafiyet-i katiye aşısı) adını verdiği bir aşı daha yapmıştır. “Kesin bağışıklık aşısı” tifüslü hastalardan alınan kanı hiçbir işleme tabi tutmadan uygulamaktır. Bu tür aşıyı kendisine de yapmıştır. 1916’da Almanca, 1917 yılında Türkçe
yayınladığı makalesinde bazı idam mahkumlarına da aşı uyguladığını bildirmiştir.
Bu uygulamada siyasi bir iddia da konu edilmiştir. Buna göre, aşı yapılırken 1915 yılında yaşanan ve tarihsel bir tartışmaya konu olan tehcire tabi tutulan Ermenilere tifüsle kontamine serum enjekte edilmiş ve bunun biyolojik savaş uygulaması
olarak kabul edilmesi gerektiği ileri sürülmüştür.
Dr. Haydar Cemal, 23 Aralık 1918 tarihli bir gazetede idam mahkumu olarak bildirilenlerin aslında tehcire tabi tutulan
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Ermeniler olduğunu, bu kişilere tifüs hastalarından alınan kanların inaktive edilmeden verildiğini ve kendisinin bu olayın
görgü tanığı olduğunu iddia etmiştir. Bunun üzerine Dahiliye Nezareti soruşturma açılmasını istemiştir. Yapılan soruşturma
sırasında Dr. Haydar Cemal ile Dr. Hamdi Suat’ın olayın geçtiği tarihte Erzincan’da birlikte hiç çalışmadıkları ortaya çıkmış,
bunun sonucunda soruşturma komisyonu kimseye bir suçlama yöneltmemiştir.
Türk hekimleri şiddetli bir tifüs salgını sırasında kendi ifadeleriyle “yangın ortasından bir can kurtarmak” amacıyla tifüs
aşısı yapmışlardır. Tifüs aşısı, zamanının bilimsel bilgilerine uygun olarak hazırlanmıştır. Aşılananlar arasında ırk ve din ayrımı yapılmamıştır.
Sonuç olarak, kaynaklara göre Türk hekimlerinin tifüslülerden aldıkları kanı biyolojik savaş materyali olarak kullandıkları iddiası tarihi gerçeklere uygun değildir.
Tifus ve diğer salgın hastalıklarla mücadele verilen o yıllarda Tevfik Salim Beyin başına akıl almaz bir olay daha geldi.
Erzurum ve Trabzon’da 1916 yılında kolera salgını mücadelesi sırasında aşı uygulayarak insanlara zarar verdiği suçlamasıyla
1918 yılında Nemrut Mustafa Paşa Divanı’nda yargılandı. Mustafa Paşa, Sadrazam Damat Ferit Paşa’nın emirleri doğrultusunda kişileri yargılayan ve tarihe aldığı idam kararlarıyla geçmiş bir kişidir. İşgal yıllarında Divan-ı Harp-i Örfi Mahkemesi
Başkanıdır. Ermeni tehciri sonrasındaki davalarda ilanla şahit arayan, Bayburt Kaymakamı Nusret Beyi, Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Beyi ve daha nicelerini idam ettiren, Talat Paşa, Enver Paşa, Cemal Paşa’nın yanı sıra Mustafa Kemal Atatürk,
Rauf Orbay ve Kazım Karabekir’i de gıyaben idama mahkûm eden kişidir. Ancak, Tevfik Salim Bey, bu badireyi atlatır ve
gıyaben yapılan mahkemede beraat eder.
Tifüs aşısı uygulaması Türk hekimleri tarafından ilk kez yapılmıştır. Aşının deneysel araştırmaları Dr. Reşat Rıza ve Dr.
Mustafa Hilmi Bey’ler tarafından gerçekleştirilmiştir. Dr. Reşat Rıza usulü ile hazırladığı aşıyı insanlar üzerinde ilk olarak
uygulayan 3. Ordu Sıhhiye Reisi Binbaşı Dr. Tevfik Salim Bey’dir. Bu uygulama bizim sağlık tarihimizde bir altın olaydır.
Onlar olmasaydı binlerce vatan evladı yaşamını yitirecekti. (Yazarın notu: Yabancı kaynaklarda ilk etkili tifüs aşısının 1930
yılında Polonyalı Rudolf Stefan Jan Weigl tarafından geliştirildiği ve ilk yaygın uygulamanın 1936-1943 yılları arasında
Çin’de olduğu yazılıdır. Ülkemizdeki gelişmelerden söz edilmemektedir. Bu durumun düzeltilmesi gerekir.)
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Bit (Sirke) Ile Kepek Arasındaki Farklar
Kepek üfleyince veya hafif dokununca uçar; ama bit yumurtası (sirke) saça yapışık olduğu için uçmaz. Kepek iki
tırnak arasında ezilirse ses çıkmaz ama bit yumurtası (sirke)
ezildiğinde ‘çıt’ sesi çıkar. Kepek daha parlak, bit yumurtası
(sirke) daha mattır.
* Bir bireyin saç derisini sık sık kaşıması saç bitini akla
getirmelidir. Kesin tanıya; ışıkta hızlı olarak kaçan bitlerin
kendisini görmek yerine yukarıda belirtilen saç bölümlerinde
sirkelerin aranıp bulunması ile ulaşılır.
* Bundan sonra yapılacak işlemler ikiye ayrılır: Kişisel
tedavi ve koruyucu önlemler.

Trahom Savaşı
Trahom, kronik seyirli, sonunda körlükle sonuçlanabilen,
gözün konjonktiva tabakasının iltihabi bir hastalığıdır. İlerleyici alevlenme ve sakinleşme dönemleriyle karakterizedir;
folliküler subkonjonktival hiperplaziye, konjonktiva, kornea ve göz kapağında nedbeleşmelere neden olarak körlüğe
neden olur. Ülkemizde Cumhuriyetin ilk yıllarında salgınlar
yapmış, binlerce kişinin kör olmasına neden olmuştur. O
nedenle, trahomla savaş programı başlatılmış ve bu konuda
çok da başarılı sonuçlar alınmıştır. Günümüzde kontrol altına
alınmış olmakla birlikte ülkemizde tamamen sonlandığı henüz söylenemez.
Etken organizma olan C. trachomatis, TRİC (Trahom,
inklüzyonlu konjonktivit) grubuna dahil olup psittakoz ve
lenfogranüloma venereum ile de ilişkilidir. Trahom, Uzak
Doğunun ve Akdeniz ülkelerinin sıcak ve kuru iklimine sahip, yoksul bölgelerinde endemik olarak görülmeye devam
etmektedir. Trahomun en fazla bulaşıcı olduğu zamanlar erken dönemleridir. Bu dönemde hastalık kişinin göz ve burun
salgılarıyla doğrudan temasla ya da kontamine olmuş havlu,
mendil gibi hastalar tarafından kullanılmış eşyaların ellenmesiyle bulaşır. Trahomun bulaşmasında karasinekler de önemli
rol oynar. Hastanın yüzüne konan sinekler etkeni mekanik
olarak sağlam kişilere taşıyarak hastalığı yayarlar.
Yaklaşık 7 gün süren bir kuluçka döneminden sonra konjonktivada ödem, fotofobi ve göz yaşarması belirtileri ortaya

çıkar. Bir hafta kadar sonra üst göz kapağı konjonktivasında
küçük folliküller belirir; folliküllerin çevresi sarı- gri renkteki
yarı saydam granülasyonlar (sertlikler) halini alır, göz kızarır,
sonunda bütün kornea bulanıklaşır ve görme fonksiyonu
azalabilir. Bazı ender vakalarda tedavi uygulanmadığı halde
kornea eski saydamlığını yeniden kazanabilir. Yeterli tedavi
uygulanmadığı takdirde nedbeleşme dönemi gelişir. Bu nedbe
dokusu çoğu zaman kirpiklerin içe dönmesine (entropiyona)
ve gözyaşı kanalının tıkanmasına yol açar. Kornea epiteli
matlaşır ve kalınlaşır, ülserler gelişir. Görme yeteneğinin
derecesi, hatalara göre değişik olabilir.
Trahom tedavisinde 4-6 hafta süreyle günde iki veya üç
defa göze sürülerek kullanılan tetrasiklinli (ya da eritromisin) göz merhemleri kullanılır. Hastanın bu sırada ağızdan
da tetrasiklin almasında yarar vardır. Azitromisinin tek doz
tedavisi de etkili bulunmuştur. Göz kapağında meydana gelen
deformiteler ameliyatla tedavi edilmelidir.
Türkiye, trahom mücadelesinde örnek bir başarı göstermiştir. Cumhuriyetin ilk yıllarında başlayan trahomla savaş programının en temel elemanları “trahom ilaçlayıcıları”
(trahom savaş memuru) idi. Kısa bir kurs ile yetiştirilen bu
kişiler bütün trahomlu hastaları evlerinde ziyaret ederek antibiyotik pomadını hastaların gözlerine bizzat uygularlardı.
Çünkü zaten sosyal statüleri düşük olan hastalar kendilerine verilen ilacı uygulamıyor ve tedavi olamıyorlardı. Böyle
olunca körlük oluşuyor ve hastalığın yayılmasının önüne geçilemiyordu. Trahomla savaş programı sonunda günümüzde
bu hastalık neredeyse yok olma aşamasına gelmiştir. Türkiye’de trahom hastalarının sayısı 1960’lı yıllarda 2 milyon
iken, 2000’li yıllarda 150 dolaylarına inmiştir. Bu başarının
altında yatan faktör yalnızca sağlık hizmetinin niteliği değil,
genel olarak ülke kalkınması, çevrenin iyileşmesi, karasinek
mücadelesi ve kişisel hijyene verilen önemin artmasıdır.
Artık, diğer sağlık sorunları gibi trahom kontrol programı birinci basamak sağlık hizmetlerinde çalışan bütün sağlık
personelinin yürütmesi gereken bir programdır. Ülkemizde
trahom açısından en duyarlı bölge, Ağrı ile İskenderun arasında çizilecek bir doğrunun güneyinde kalan bölgedir. Dolayısıyla, özellikle bu bölgede görev yapan her sağlık görevlisinin trahom konusunda duyarlı olması gerekir.

378

HALK SAĞLIĞI Kuramlar ve Uygulamalar

KARASİNEKLE GELEN KÖRLÜK
Zafer Öztek
(Kaynak: Sağlıkta Altın Olaylar, Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı Yayını, )
Cumhuriyet kurulduğunda Türkiye’nin nüfusu 12.5 milyondu. Millet, Ata’nın deyimi ile “fakru zaruret” içindeydi.
Okur-yazarlık genelde yüzde 7, kadınlarda yüzde 1 idi; öğretmenler mumla aranıyordu; batıl inanışlar çok yaygındı; evlerin
yalnızca yüzde 3’ünde helâ vardı; özellikle kırsal kesimde yaşayanlar ya sağlıksız helâları kullanıyor ya da açıkta dışkılıyordu; ev içinde akarsuyu olan yerler yok denilecek düzeydeydi; kentlerde bile, sağlık kuruluşu, doktor, hemşire, eczane ve ilaç
gibi tıbbi imkânlar yok denilecek durumdaydı; beden ve çevre temizliğine önem verilmiyordu; insanlar besledikleri hayvanlarla iç içe yaşamaktaydı; gübrelikler her yerdeydi; karasinek, sivrisinek, bit gibi vektörler yaşamın birer parçasıydı; halkın
yüzde 72’si bitliydi. Bu koşullar bütün ülke için geçerliydi, ama özellikle Doğu ve Güneydoğu illerimizde çok ağırdı.
Böyle bir ortamı bulaşıcı hastalıklar çok sever. Nitekim o dönemde Anadolu’da bulaşıcı hastalıklar almış başını gitmiş, milyonlarca yurttaş ateşler içinde sıtmadan, tifodan, veremden yataklarda yatmaktaydı; yalnızca Urfa’da yaşayanların yüzde 4’ünde frengi illeti
vardı.
Bu hastalıklardan biri de “trahom” belası idi.
1920’li yıllarda ülkemizde 3 milyon trahomlu hasta olduğu tahmin ediliyordu. Ağrı’dan İskenderun’a doğru çizilen bir çizginin güneyindeki bölgeye “trahom bölgesi”
denirdi ve bu bölgedeki illerde yaşayanların yüzde 70’i trahomluydu. Bu bölgede körlerin sayısı o kadar dikkat çekiciydi ki, Adıyaman’a “körler diyarı” denilirdi. Yalnızca bu
bölgede değil, ülkenin diğer yörelerinde de çok sayıda trahomlu vardı. İstanbul’daki bir
yetimhanedeki yetimlerin yüzde 80 kadarı trahomluydu.
Trahom, konjonktivayı, korneayı ve gözkapaklarını saran bulaşıcı bir göz hastalığıdır.
Eğer, tedavi edilmezse körlüğe neden olur. Araştırmalar, trahomluların yüzde 2-3 kadarının kör olduğunu göstermektedir.
Trahomun Dünyaya nereden yayıldığı tam olarak bilinmemekle birlikte Orta Asya’dan,
Moğolistan ve Çin’den yayıldığı kabul edilir. Hastalığın çok eski yıllardan buyana görüldüğünü artık biliyoruz. Avustralya’da bulunan M.Ö. 8.000 yılına ait kafataslarında trahom
hastalığı belirtilerine rastlanmıştır.

Ebers Papürüsü

Trahom konusundaki ilk yazılı bilgiler günümüzden 2.600 yıl önce Çin’de yazılmış
tıp kitaplarında yer almıştır. Mısır’da bulunan M.Ö. 1.600 yıllarına ait olan ve bulan kişinin adı ile anılan “Ebers papirüsü”nde bu hastalığın tedavisine ait reçeteler yazılıdır.
Bu belgeden anlaşıldığına göre o dönemde trahomlu hastaların gözlerine timsah, yarasa,
eşek, domuz, keçi gibi hayvanların kanları sürülür, gözler sinek pisliği ve idrar ile ovulur,
kirpikler çekilip göz küresini zedelemesinin önlenmesine çalışılır ve göz kapakları bazı
aletlerle törpülenirmiş.
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Trahom teriminin kullanıldığı ilk kaynak Anazarvalı (Adana’nın Kozan ilçesinde) Discorides tarafından M.S. 60 yıllarında yazılan ve dünyanın ilk farmakopesi olarak kabul edilen “Materia Medica” adlı eserdir.
Mısır ve Orta Doğu ülkeleri de trahomun yaygın olarak görüldüğü yerlerdi. Nitekim bu hastalığın Avrupa’ya yayılmasında haçlı seferlerinin ve özellikle Napolyon’un Mısır seferinin rol oynadığı kabul edilir. Napolyon döneminde (1798) trahoma
“asker oftalmisi” ya da “Mısır oftalmisi” denirdi ve yalnızca Mısır seferine katılan askerlerin bu hastalığa yakalandıkları
sanılırdı. Ne zaman ki, Fransa’da yaşayan ama hiç Mısır’a gitmemiş kişilerde de hastalık görülmeye başladı, o zaman bunun
bulaşıcı bir hastalık olabileceği anlaşıldı.
İngilizler 1810 yılında Mısır’a bir bilim heyeti göndererek hastalığı incelediler. Bu heyet İngiliz Hükümetine verdiği
raporda hastalığa yakalananların izole edilmelerini, temizliğe önem verilmesini, kişilerin sık banyo yapmalarını ve havlu, çarşaf
gibi eşyaların ortak kullanılmaması gerektiğini önerdi. Bunun yanında göz çevresinde kesikler yaparak kanın akıtılmasını da
önerdiler. Hastaların tedavisinde başarılı olamadılar, ama önlenmesi ve yayılmaması konusunda başarılı oldular.
İngilizler trahomlu çocuklar için ayrı okullar açtılar, trahomlu erkeklerin askere alınmasını engellediler. Bu nedenle,
askere gitmek istemeyen birçok kişi trahomlu oldukları konusunda yalan beyanlarda (temaruz) bulunmaya, sanki hasta imiş
gibi gözlerine ilaçlar sürmeye başladılar. Bu olaylar o zamanlarda İngiliz ordusunu oldukça meşgul etti.
Avrupa’dan Amerika’ya göç eden kişiler trahomu da beraberlerinde bu kıtaya taşıdılar. Bunun üzerine ABD 1891 yılında
çıkardığı bir yasa ile bütün göçmenleri ülkeye giriş yerleri olan doğudaki Elis Adasında, batıdaki Angel Adasında muayeneden geçirmeye ve trahom hastası olanları geldikleri gemi ile geri göndermeye başladı. Kanada da benzer bir uygulamaya 1902
yılında geçti. Bu muayenelerde başvuran her 100 göçmenden birinin trahom hastası olduğu anlaşıldı. ABD’nin Kentucky
eyaletinde 1912 yılında yapılan bir araştırmada halkın yüzde 12’sinin trahomlu olduğu anlaşıldı. New York okullarındaki
öğrencilerin yüzde 10’u trahomluydu.
Trahom kontrolünde yirminci yüzyılın başlarında önemli gelişmeler oldu. Halberstaedler ve Prowazek 1907 yılında “sitoplazmik inklüzyon cisimleri”ni buldu; böylece,
hastalığın mikrobik olduğu kanıtlanmış oldu; 1937’de sülfamitlerin tedavide etkili olduğu anlaşıldı; 1950’li yıllarda göz pomadı olarak ve ağızdan “tetrasiklin” kullanılmaya başlandı; 1954 yılında T‘ang ve arkadaşları trahomun etkeni olan “chlamydia trachomalis”i üretmeyi başardı. Bu tarihten sonra araştırmalar arttı. Sonunda, 1990 yılında
tek doz olarak ağızdan kullanılan “azithromycin” trahomun kesin tedavisi olarak kullanılmaya başlandı.
Böylece, türlü geleneksel ve batıl tedavi yöntemlerinin umutsuzca kullanıldığı dönemlerden, tek bir hap ile tedavi aşamasına gelindi ve çok uzun süren trahom macerası
sona yaklaşmış oldu.

Ellis Adasında göçmenlerde
trahom taraması

Göç ve ticaret yolu üzerindeki Anadolu’ya trahomun gelmesi ve yayılması doğaldı. Hastalığın yayılmasında özellikle İbrahim Paşa komutasındaki orduda Yemen’de,
Mısır’da, Arabistan’da, Suriye’de savaşıp Anadolu’ya dönen askerlerin etkili olduğu
söylenir. Birinci Dünya Savaşı öncesinde yalnızca Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da
endemik olan trahom, savaşla birlikte ortaya çıkan nüfus hareketleri sonucunda diğer
bölgelere yayılmış, İç Anadolu’ya kadar ulaşmıştır.
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Türkiye’de çağdaş anlamda trahom savaşı 1925 yılında başlamıştır. Önce, “körler diyarı” olarak adlandırılan Adıyaman’da ve aynı yıl Malatya’da birer trahom hastanesi ve dispanseri açılmıştır. Daha sonra, Adana, Maraş, Gaziantep, Kilis,
Urfa, Siverek, Besni, Mardin, Siirt kentlerinde 10-20 yataklı birer trahom hastanesiyle 100 kadar trahom dispanseri, Gaziantep, Kilis, Malatya, Besni, Adıyaman, Urfa, Siverek yörelerindeki 426 köye hizmet veren gezici ekipler oluşturulmuştur. Bu
bölgede 1925-1937 yıllarında dispanserlerde tedavi edilen trahomlu hasta sayısı 600.000’ e yakındı. Ancak, bu hastalar 10
milyon kez ilaçlanmıştır. Bu süre içinde 13.000’den çok trahomlu hastanelere yatırılarak tedavi edilmiştir.
Halk eğitimleri için posterler ve broşürler hazırlanmış, özellikle okullarda trahomdan
korunma eğitimine önem verilmiştir. Trahom bölgelerinde, hastalığın yayılmasını engellemek amacıyla, trahomlu öğrenciler için ayrı okullar ve sınıflar açılmış, görevli memurlar
aracılığı ile bu öğrenciler düzenli olarak muayene ve tedavi edilmişlerdir.
“Urfalı Mehmet Hulusi Öcal’ın bir yazısı
“Yarım asır önceki Urfa’da bir tıp mücahidi”
Bizim ilkokulda okuduğumuz yıllarda (1945-1950) Cumhuriyetimizin ilk çeyreği daha
dolmamıştı. O yıllarda Urfa’da sadece 8 ilkokul mevcut idi. Ve yine o yıllarda Urfa’nın
önemli bir sağlık sorunu vardı. Trahom Hastalığı….. Şehirde ve bilhassa köylerde yaygın
olan bu göz hastalığı bulaşıcı olduğundan büyük bir ihtimalle İl Hıfzıssıhha Kurulu’nda
alınan bir karar gereğince 8 ilkokulun muhtelif semtlerde bulunan 4 ü trahomlu, diğer 4 ü
de trahomsuz çocuklara ayrılmıştı. Okula kayıt yaptırırken diğer evraklar arasında göz sağlığı raporu bulundurmak mecburiyeti vardı. Bizim 11 Nisan Kurtuluş İlkokulu trahomlulara
ayrılan okullardan birisi idi. Birinci sınıftan itibaren trahom kontrolüne alındık.
Bizimle ilgilenen Urfa’nın tek göz doktoru Merhum Adnan Sayrun idi. Sınıfa gelir hepimizin göz kapaklarını ters yüz
ederek bakardı. Temizliğe özen göstermemizi, yüzümüzü yıkarken gözümüze sabun kaçırmamızı tavsiye eder, lüzum gördüklerini Yusufpaşa Camii’nin arka tarafında bulunan göz Dispanserine çağırır, damla ve merhem tedavisine alırdı. Bir gün
dispanserin üst katında bulunan göz hastanesine sıra ile gittik. Hepimiz o zaman göz kazıması dediğimiz bir tedaviden geçtik.
Allah rahmet eylesin bu doktorun sayesinde Allah’ın izni ile bu hastalığı atlatmış olduk..... “
Halk eğitimlerinde üzerinde durulan başlıca husus trahomdan
korunmak için uyulması gereken temizlik kuralları ve karasinek mücadelesi idi. Çünkü karasinekler, göz ve burun akıntılarından beslenirler
ve kişilerin göz bölgelerine konduklarında vücutlarına bulaşan hastalık
etkenini mekanik yolla sağlam kişilere taşırlar. O nedenle, karasineklerden sakınmak ve kişisel temizlik kuralları trahomdan korunmanın
başlıca yoludur. Nitekim Avrupa’da trahomun yok olması antibiyotiklerin bulunuşundan önce temizlik kurallarına uyulması sayesinde olmuştur.

İzmit’te trahomlu çocuklar, 1919
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Ülkemizde de çevre koşullarının iyileştirilmesi, akarsuyun evlere kadar taşınması,
eğitim ve özellikle karasineklerin ürediği gübreliklerin kontrol edilmesi trahomun yok
olmasında önemli rol oynamıştır. Ama trahom savaş örgütünde çalışan sağlık personelinin bu konudaki başarılarını göz ardı etmemek gerekir. Özellikle, at sırtında köy köy,
kapı kapı dolaşarak hastaların gözlerine “intermittant tedavi” (3 gün arayla 5 kez pomat uygulaması) uygulayan “trahom ilaçlayıcıları”nın (sağlık savaş memurları) özverili çalışmalarını şükranla anmalıyız. Onların sayesinde artık ülkemiz dünya’da trahomun görüldüğü ülkeler listesinden çıktı.

Dünya’da trahom

Kuduz Kontrolü
Kuduz bir “zoonoz”, yani hayvanlarla insanlarda ortak
görülen hastalıklardandır. Kuduz hastalığına yakalanmış
kurt, çakal, tilki, yarasa, köpek gibi hayvanların ısırması ile
insana bulaşır. Hastalığın etkeni bir virüstür. Bilindiği gibi,
virüsler vücuda girdikten sonra bir hedef organa ya da hücreye yönelir. Kuduz virüsünün hedef hücresi sinir hücresidir. O
nedenle, kuduz virüsü ısırık yoluyla vücuda girdikten sonra
sinirler boyunca ilerler, beyine yerleşir ve ansefalit oluşur.
Isırılan vücut bölgesi beyine ne kadar yakın ise (örneğin, boyun bölgesi), virüsün beyine erişmesi o kadar hızlı olur ve
ansefalit o kadar erken ortaya çıkar. Eğer, ısırık sonrası erken
dönemde gerekli önlemler alınmazsa, prognoz hemen her zaman ölümdür.

Dünya genelinde, kuduz hastalığına yol açan kaynak
hayvan olarak, köpek %91, kedi %2, diğer evcil hayvanlar
%3, yarasa %2, diğer vahşi hayvanlar ise %1’den az oranda
sorumlu tutulmaktadır. Kedilerin temizlik amacıyla ön ayaklarını yalamaları, salyalarındaki virüsü tırnaklarına aktarmalarına ve tırmalama ile insana bulaştırmalarına neden olabilir.
Ülkemiz gibi evcil hayvan kuduzunun tam olarak kontrol
edilemediği bölgelerde, bildirilen insan kuduzu vakalarının
%90’nından köpekler sorumludur. Evcil hayvan kuduzunun
iyi kontrol edildiği Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve
bir çok Batı Avrupa ülkesinde ise köpekler insan kuduzu vakalarının % 5 ya da daha azından sorumludur.
Dünya Sağlık Örgütü kuduz virüsünün kuduz hayvanın
salyasında hastalık bulguların başlamasından 10 gün önce-
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sine kadar bulunabileceğini kabul etmektedir. Bu nedenle
uluslararası bir kural olarak insanı ısıran hayvan 10 gün süre
ile gözlemde tutulur. Eğer ısıran hayvan kuduz ise bu 10 gün
içinde kesinlikle ölmektedir.
Kuduz virüsü dayanıklıdır; oda sıcaklığında 1.5 ay, 37º
C’de 4-5 gün canlı kalır; 60º C’de ise beş dakikada etkisiz
hale gelir; pH 3’ün altında ve pH 11’in üzerinde, sabunla, deterjanlarla, organik solventlerle, ultraviyole ve X ışınları ile
kolayca inaktive olur. Bu bilgiler, kuduz için alınacak önlemlerde işe yarar. Kuduz şüphesi olan bir hayvanın ısırmasından
hemen sonra ısırılan yerin bol sabunla ve iyice yıkanması çok
etkili bir önlemdir. Böylece, hem virüsün fiziksel olarak yaradan uzaklaştırılması sağlanır hem de virüsler tahrip edilmiş
olur.
Kuduz hastalığının diğer ve en etkili tedavi yöntemi aşılamadır. 6 Temmuz 1885’te kuduz bir köpek tarafından ısırılan 9 yaşındaki Joseph Meister, Pasteur ve arkadaşlarının
köpeklerde kullandıkları aşıyı uygulamaları ile kuduza yakalanmaktan kurtulan ilk insan olarak tarihe geçmiştir. O dönemin Osmanlı padişahı 2. Abdülhamit, Pasteur’e araştırmalar
için para bağışında bulunmuş ve Dr. Zoeros Paşa, Dr. Hüseyin Remzi Bey ve Veteriner Hüseyin Hüsnü Bey’i Pasteur’un
yanına göndermiştir. Bu heyetin İstanbul’a dönmesiyle bir
merkez kurularak 1887’de İstanbul’da kuduz aşısı yapılmaya
başlanmıştır. Yani, kuduz aşısının bulunmasından yalnızca iki
yıl sonra İstabul aşının üretildiği ilk yerlerden birisi olmuştur.
Özetle, kuduzdan korunma üç basamakta olur:

1. Kuduz hayvanlarla temasın önlenmesi: Kişiler en
fazla evcil hayvanlarla temas ettikleri için, evcil hayvan
kuduzunun ortadan kaldırılması önemlidir. Böylece vahşi
hayvanların evcil hayvanlara kuduz bulaştırması, onların da
insanlara hastalığı aktarması önlenmiş olacaktır. Bütün evcil
hayvanların kayıtları tutulmalı, başıboş hayvanlar kısırlaştırılarak özellikle kentsel yerleşimlerde kontrolsüz üremeleri
engellenmelidir; bütün evcil hayvanların yanısıra başıboş
köpekler de aşılanmalıdır. Kuduz bildirimi ve sürveyansı
düzenli olarak yapılmalıdır. İnsanlara, özellikle çocuklara
başıboş hayvanlarla ya da tanımadıkları hayvanlarla temas

etmemeleri konusunda eğitim verilmelidir. Bu eğitim aileler,
öğretmenler ve sağlık personeli tarafından verilebilir.

2. Kuduz şüpheli temastan sonra kuduz hastalığının
gelişmesinin önlenmesi: Enfeksiyon geliştikten sonra ölüm
kesin olduğu için kuduzda temas öncesi ve sonrası korunma
yaşamsal derecede önemlidir. Bu amaçla izlenecek en doğru
yol şüpheli hayvan temasının olduğu bölgenin acilen sabunlu
su ile temizlenmesidir. Virüs yara yerine komşu kas hücrelerinde çoğaldıktan sonra, o bölgedeki sinirlere girer. Bu dönemden sonra aşı ve serum ile hastalığın durdurulması mümkün değildir. Ancak bu basamaktan önceki erken dönemde
virüs, aşı ve serumla etkisiz hale getirilebilir. Bu özelliği
nedeniyle temas sonrası korunma önemlidir. Kuduz ile her
muhtemel temas mutlaka hekim tarafından değerlendirilmeli
ve gerekiyorsa daha yetkili kurum ve kişilerin görüşü alınmalıdır. Ülkemizde kuduz aşısının uygulanması yönetmeliklerle
kurallara bağlanmıştır ve ancak yetkili merkezler tarafından
yapılır.
3. Riskli kişilerin enfeksiyona karşı korunması: Kuduzun yaygın oldu¤u bölgelere gidenler, veterinerler, kuduz
laboratuarında çalışanlar, hayvan bakıcıları gibi risk grupları
temas öncesi korunmak amacıyla aşılanmalıdır.
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Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonların Kontrolü
•
•

Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar (CBYE)
Cinsel ilişki ile bulaşan enfeksiyon hastalıklarına 1970’li
yılların başına dek zührevi (venerial) hastalıklar denilirdi.
Günümüzde, cinsel yolla bulaşan birçok yeni mikroorganizmanın belirlenmesi, vajinal akıntıda cinsel yolla bulaşan
mikroorganizmaların sık olarak saptanması nedeniyle, bu
gruptaki hastalıklara “cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar” denilmektedir. Adından da anlaşılacağı gibi, cinsel yolla bulaşan
enfeksiyonların başlıca geçiş yolu korunmasız cinsel organ
penetrasyonunun (vajinal, anal, oral) olduğu cinsel ilişkidir.
Bu enfeksiyonlar gebelik sırasında anneden bebeğe geçebilir
(gebelikte HIV enfeksiyonu ve sifiliz), doğum sırasında vajinal kanaldan geçen bebeğe bulaşabilir (gonore, klamidya,
genital herpes), doğumdan sonra kan ya da kan ürünleri ile
temas ve transfüzyonlar yolu ile sağlam kişilere bulaşabilir
(sifiliz, HIV, enfeksiyonu, Hepatit B).
Cinsel yolla bulaşan hastalıkların ortaya çıkmasını
etkileyen faktörlerin bilinmesi bu hastalıklardan korunma
yaklaşımlarına da ışık tutacaktır. Bu faktörlerin başlıcaları
şunlardır:

•
•
•
•
•
		

•
•
•
•
•
•
•
•

Risk faktörleri:
Yakın zamanda cinsel eş değiştirmek
Birden fazla cinsel eşe sahip olmak
Cinsel eşin birden fazla cinsel eşinin olması
Son bir yıl içinde geçirilmiş CYBE öyküsü
Seks işçileriyle, onların müşterileri ile ya da kimlerle
ilişkisi olduğu
bilinmeyenlerle cinsel ilişkide bulunmak
CYBE belirtisi olanlarla cinsel ilişkiyi sürdürmek
Para, mal, yiyecek ya da ilaç karşılığı cinsel ilişkiye
girmek
Uyuşturucu kullanımı
Kişilerin ortak enjektör kullanmaları
Homoseksüel ilişki
Kontrol edilmemiş kanların transfüzyonu
Steril olmayan gereçlerle diş tedavisi
Deriye dövme yapılması, piercing uygulanması

•

Vajinayı kurutucu ajanlar kullanmak
Kadınlar açısından 3 faktör CBYE’na daha duyarlı
hal getirir: vajinada geniş mukozal yüzeyin varlığı;
genç kadınlarda servikal ektopinin varlığı; toplumsal
cinsiyet ayrımcılığı
Sünnetsiz erkekler, sünnetli erkeklere göre daha fazla
CYBE riski altındadır. Çünkü prepisyum (sünnet deri
si) CYBE etkenleri için bir rezervuar oluşturur.

Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlarla savaş için yapılması
gereken şeyler genel olarak bazı yasa ve yönetmeliklerle kurallara bağlanmıştır. Bu enfeksiyonların başlıcalarını ve bunlar için yapılması gerekleri bilmekte yarar vardır.
Dünya Sağlık Örgütü kaynaklarına göre dünya düzeyinde
her gün 1 milyon kişiye cinsel yolla geçen bir hastalık bulaşmaktadır. Her yıl 357 milyon kişide clamidya, gonore, sifiliz
ya da trikomonas ortaya çıkmaktadır. 500 milyon kişide genital herpes simpleks (HSV) enfeksiyonu vardır; 290 milyondan
fazla kadında “human papilloma virüsü” (HPV) enfeksiyonu
bulunmaktadır. 900.000’den fazla gebe sfiliz ile enfektedir ve
bunların 350.000 kadar ölüdoğum yapmaktadır (2012 yılı rakamı); gonore hastalığında ilaç rezistansı çok önemli bir sorun haline gelmiştir.

HIV / AİDS
1981 yılında Amerika Birleşik Devletlerinde bir grup
homoseksüel erkek ve Haiti’den göç eden kişilerde bir klinik
durum tanımlandı. Söz konusu hastalık tedavi edilemiyor ve
ölümle sonuçlanıyordu. Daha önce literatürde hiç tanımlanmamış olan bu hastalığa “akkiz immün yetmezlik sendromu”
(Acquired Immune Deficiency Syndrome – AIDS) adı verildi.
1983 yılında AIDS’e neden olan virüs bulundu. HIV (Human
Immunodeficiency Virus, İnsan İmmün Yetmezlik Virüsü) adı
verilen bu etken vücudun savunma gücünü zayıflatıyor, yıkıyor ve böyle kişilerde görülen bazı hastalıklar normal koşullarda tedavi edilebildiği halde, savunma gücü yetersiz duruma
gelen bu kişilerde tedavi edilemiyordu. Bu virüs bebekler dahil her yaştaki insanda hastalık yapabiliyordu.
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Hastalığın aşısı henüz bulunamamıştır. Ancak, günümüzde HIV enfeksiyonu ömür boyu ilaç kullanıldığı taktirde
ölümcül olmaktan çıkmıştır. Fakat tedavisi oldukça masraflıdır ve ilacın yan etkileri fazladır. Hastalığın tanımlandığı ilk
yıllarda HIV enfekte vakalar az sayıda olması nedeni ile fazla
ilgi çekmemişti. Biseksüel erkekler aracılığı ile kadınlara ve
enfekte gebe kadınlardan da bebeklere geçtiğinin anlaşılması
ve vakaların giderek artmaya başlaması ile bütün dünyanın
ilgilendiği bir hastalık haline gelmiştir. HIV ile mücadelede
halk eğitiminin önemi dikkate alınarak 1 Aralık günü de“Dünya AIDS Günü” olarak ilan edilmiştir. Bütün ülkeler 1
aralık günü toplumu bilgilendirmeye yönelik faaliyetler yapmaktadırlar.

HIV’in bulaşma yolları
Cinsel yolla bulaşma: HIV’ın en önemli bulaşma yolu
korunmasız (kondom kullanılmadan) yapılan cinsel temastır.
Korunmasız yapılan her türlü cinsel temasla (vajinal, oral,
anal) HIV bulaşabilmektedir. Bulaşma için HIV pozitif kişi
ile yapılan tek bir cinsel temas bile yeterlidir; cinsel temas sayısı arttıkça bulaşma olasılığı artmaktadır. Hastalığın tanımlandığı yıllarda en sık rastlanan bulaşma yolunun homoseksüel cinsel temas olduğu bildirilirken, bugün HIV’ın pekçok
ülkede %60-65 oranında korunmasız yapılan heteroseksüel
cinsel temas ile bulaştığı bilinmektedir.
Kan ve kan ürünleri ile bulaşma: HIV kanda yoğun olarak bulunur. O nedenle, virüsü taşıyan kişilerden alınmış kan
ve kan ürünleri sağlam kişilere verilirse hastalık bulaşabilir.
Bu tür bulaşmayı önlemek için dünyanın her yerinde kan ve
kan ürünlerinin hastaya verilmeden önce HIV yönünden test
edilmesi (HIV’a karşı yapılan antikor testleri) zorunludur.
Ülkemizde 1987 yılından beri bütün kan ve kan ürünleri antikor testi yapıldıktan sonra hastaya verilmektedir. Bu nedenle
1987 yılından beri kan yolu ile bulaşma azalmıştır. (Ülkemizde özel kan bankaları yasaktır.)
Anneden bebeğe bulaşma: HIV, yüzde 20-30 olasılıkla
gebelik süresince, doğum sırasında ve emzirme ile anneden
bebeğe geçebilir. HIV pozitif gebenin doğumu 38. haftada
sezaryen ile yapılmalı ve bebek doğumdan sonra belli süre
tedavi almalıdır. Emzirme ile bulaşma riskini ortadan kaldırmak amacıyla, anne bebeğini emzirmemelidir.

HIV birçok vücut sıvısında bulunmasına rağmen yoğun
olarak bulunduğu kan, kadın ve erkeğin cinsel salgıları ile
bulaşabilmektedir. Dokunmak, el sıkışmak, sarılmak, aynı
saunayı, havuzu, banyoyu, tuvaleti paylaşmak, aynı tabağı,
bardağı, çatalı, kaşığı kullanmak, aynı giysileri giymek, aynı
yerde oturmak, telefon kulaklığı, gözyaşı, ter, tükürük, sivrisinek, böcek, arı sokması ile HIV bulaşmamaktadır.

Dünyada HIV/AIDS
Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 2015 yılında Dünyada 35 milyondan fazla kişi HIV ile enfektedir; 1.3 milyon
kişi HIV’e bağlı hastalıklar nedeniyle ölmüştür. Sahra Altı
Afrika’da 25 milyondan fazla kişi enfektedir; yani, Dünya’daki enfekte kişilerin 2/3 ‘ü bu bölgede yaşamaktadır.
Önemli bir husus, HIV ile enfekte olanların yalnızca yüzde
60 kadarı enfekte olduklarını bilmektedir. Geriye kalan yüzde
40 (14 milyon kişi) enfekte olduklarının farkında değildir ve
toplum için ciddi bir tehlike kaynağıdırlar. Aynı kaynaklara
göre 2016 yılında 19 milyona yakın kişi antiviral tedavi görmekteydi.
AİDS mücadelesinde dünya ölçeğinde kısmi bir başarı
sağlandığı söylenebilir. Nitekim 2000 – 2015 yılları arasında yeni HIV enfeksiyonu vakalarında yüzde 35 düzeyinde,
AIDS nedeniyle ölümlerde ise yüzde 28 oranında azalma
olmuştur. Anti viral tedavi sayesinde 2030 yılına kadar 21
milyon dolayında kişinin AİDS nedeniyle ölmesinin engelleneceği ve 28 milyon kişinin enfekte olmasının önleneceği
tahmin edilmektedir.

Türkiye’de HIV/AİDS
Ülkemizde ilk HIV pozitif vaka 1985 yılında teşhis edildi, daha sonra her yıl HIV/AIDS vakalarının sayılarında giderek artma gözlenmeye başlandı. Türkiye’de en sık 20-49 yaş
arası HIV/AIDS vakalarına rastlanmaktadır. Vakaların %70’i
erkek, %30 ‘u kadındır. Türkiye’deki vakaların çoğunluğu
(%57.4) heteroseksüel cinsel temas ile hastalığa yakalanmaktadırlar. Vakaların %8.9’u homoseksüel cinsel temas ile,
%3.6’sı ise damar içi madde kullandıkları için hasta olmuşlardır. Kan nakli ile bulaşma ancak %1.4 kadardır. Anneden
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bebeğe geçişin ise %1.6 olduğu görülmektedir. Vakaların
%26’sında bulaşma yolu bilinmemektedir. Hastaların tedavi
giderleri Sağlık Kurulu raporu ile belgelenmesi halinde, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmaktadır.
Ülkemizde HIV/AIDS vaka sayıları az gibi görülmekle
birlikte 2012 yılından sonra vaka sayılarındaki hızlı artış bu
konunun giderek önemli bir halk sağlığı sorunu durumuna
geldiğini göstermektedir.
Şekil 27: Türkiye’de HIV / AIDS Vakalarının Yıllara Göre
Dağılımı

Kaynak: TC Sağlık Bakanlığı

Korunma
HIV/AIDS hastalığının henüz kesin tedavisi ve aşısı
bulunmadığından hastalığın yayılmasının kontrolünün en
uygun yolu toplumun eğitilerek bulaşma yollarına yönelik

koruyucu önlemlerin alınmasıdır.
Cinsel yolla bulaşmaya karşı korunma: En sık bulaşma korunmasız yapılan cinsel temasla olduğu için AİDS’ten
korunmanın temel ilkesi bu yolla olan bulaşmanın önlenmesidir. En emin yol, çok eşlilikten kaçınıp tek eşli bir cinsel
yaşam sürdürmektir. Özellikle, çiftler HIV ile enfekte olmadıklarını bildikleri sürece cinsel yaşamlarında bir değişiklik yapmaları da gerekmez. Cinsel yolla bulaşmanın emin
yollarından birisi kondom (kılıf, kaput, prezervatif) kullanmaktır. Ancak, kondomun lateks olması, doğru ve devamlı
kullanılması, yırtık veya delik olmamasına özellikle dikkat
edilmelidir. Kadınlar için
özel olarak hazırlanmış kondomlar da doğru ve devamlı
kullanılırsa etkili oldukları
gösterilmiştir. Kondom kullanımı ve tek eşlilik, cinsel
yolla bulaşan frengi, bel soğukluğu, genital siğil, hepatit B gibi hastalıklardan da
korunmayı sağlamaktadır.

Kan ve kan ürünleri ile
bulaşmaya karşı korunma:
Kan ve kan ürünleri hastaya verilmeden önce antikor
testleri ile incelenmesi bir
yasal zorunluluktur. Ülkemizde de 1987 yılından beri
kan ve kan ürünleri HIV
yönünden test edilmektedir.
Damar içi madde kullanımı
alışkanlığının
önlenmesi,
tedavi edilmesi, hiç değilse bağımlı kişilerin ortak enjektör
kullanmamaları, bu kişilerin bu konuda eğitilmeleri bu grup
hastalarda HIV bulaşma riskini azaltmaktadır. HIV enfeksiyonunun toplumu tehdit eden ölümcül bir hastalık olması
dikkate alınarak bazı Avrupa ülkelerinde ve Amerika Birleşik
Devletleri’nde devlet tarafından bağımlı kişilere tek kulla-
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nımlık temiz enjektör dağıtım programları uygulanmaktadır
ve bu uygulamanın hastalığın bulaşmasında etkili olduğu bildirilmektedir.
Anneden bebeğe geçiş için korunma: HIV enfeksiyonunun anneden bebeğe geçişinin sık olduğu bölgelerde
doğurganlık yaşındaki ve HIV enfeksiyon riski belirlenmiş
olan kadınlara bulaşma ve korunma yollarının öğretilmesi ve
özellikle doğum kontrolü uygulamalarının sağlanması önemlidir. Buna rağmen gebe kalan HIV pozitif kadınlara erken
dönemde kürtaj yapılması pek çok ülkede kabul edilen bir
uygulamadır. Eğer anne adayı bebeği doğurmakta ısrarlı ise,
doğumun sezaryen ile olması, gebeliğin belli ayında anneye,
doğumdan sonra da bebeğe tedavi başlanması önerilir. Anne
sütü ile virüsün geçtiği gösterildiğinden annenin bebeği emzirmemesi sağlanmalıdır.
Sağlık personelinin korunması: Sağlık personelinin
karşılaştığı ve muayene ettiği hastaların hangisinde AİDS
ya da kanla bulaşan bir hastalık olduğunu bilmeleri olanaksızdır. O nedenle sağlık personeli her hastayı potansiyel bir
risk kaynağı olarak görmeli ve standart bir davranış içinde
olmalıdır. Hastalara uygulanan bütün girişimler sırasında
eldiven mutlaka kullanılmalı, işlem bittikten sonra eldiven
değiştirilmeli ve eldivenler çıkartıldıktan sonra eller hemen
sabun ve su ile yıkanmalıdır. Eğer eller ya da diğer cilt yüzeyleri hastanın kanı ya da diğer vücut sıvıları ile bulaşırsa
derhal su ve sabunla yıkanmalıdır. Hastalar üzerinde kullanılmış olan iğnelerin sağlık personeline batmasının önlenmesi
özel öneme sahiptir. İğne batmasını engellemek için iğneler
kullanıldıktan sonra plastik kılıflarına tekrar takılmamalı,
enjektörden çıkartılmamalı, eğilip bükülmemelidir. Yapılan
bir işlem sırasında kan veya diğer vücut sıvılarının sıçrama
olasılığı söz konusu ise (diş hekimliği ve cerrahi uygulamalar
özellikle önemlidir) ağız, burun ve gözleri korumak amacı
ile maske ve gözlük takılmalı, vücudu korumak için önlük
giyilmelidir. Ülkemizde HIV / AİDS vakaları henüz başka ülkelerde görüldüğü kadar fazla olmadığı için bazı sağlık personelince göz ardı edildiği gözlenmektedir. Bu sakıncalı ve
yanlış bir davranıştır. Bütün sağlık personelinin HIV/AİDS
vakalarının milyonları bulan ülkelerdeki uygulamaları örnek
alarak davranmaları gerekir. Her şeye karşın, önemli olan hu-

sus HIV pozitif kişileri toplumdan dışlamadan, bu hastalığa
karşı birlikte mücadele edebilmektir.
Ceza infaz kurumlarında alınması gereken önlemler:
Ceza infaz kurumları cinsel yolla bulaşan hastalıkların genel
topluma göre daha sık görüldüğü yerlerdir. Bu kurumlarda
HIV ve hepatit B ve C enfeksiyonlarının yayılmasındaki faktörler arasında aşırı kalabalık, yüksek risk taşıyan mahkûmların davranışları, mürekkeple dövme yapılması, uyuşturucu
enjeksiyonları, korunmasız cinsel ilişkiler ve tecavüzlerdir.
Bunlar arasında özellikle ortak kullanılan enjektörler bu hastalıkların yayılmasında önemlidir.
Söz konusu hastalıklardan korunmada şu hususlara dikkat edilmelidir:

• Cinsel yolla ve kanla bulaşan hastalık riski taşıyan
mahkûmlara bu riskin nasıl azaltılabileceği konusunda sürekli eğitim yapılmalıdır.
• Sağlık personeli, hangi nedenle olursa olsun, tutuklu
ve hükümlülerle olan karşılaşmalarını bir eğitim fırsatı olarak
değerlendirmeli ve söz konusu hastalıklardan korunmanın
yollarını açıklamalıdır.
• Eğitim broşürleri hazırlanıp mahkûmlara dağıtılmalıdır.
• Eğitim toplantıları yapılmalı, bu eğitimlerde özellikle
görsel eğitim materyali kullanılmalıdır.
• Ceza infaz kurumunda kan alma, enjeksiyon, pansuman, diş tedavisi gibi girişimlerde kanla bulaşan hastalıklar
için uygulanacak koruyucu önlemlere kesinlikle uyulmalıdır.
• Enjektörler mutlaka dezenfekte edilmeli ya da tek
kullanımlık enjektörler kullanılmalıdır.
• Düzenli ve ani denetimlerle enjeksiyon ve uyuşturucu
aranmalıdır. Bu aramalarda uyuşturucu kokusu alan köpekler
de kullanılabilir.
• Rastgele idrar testleri yapılarak uyuşturucu kullananlar saptanabilir.
• Zorunlu durumlarda kondomlar kullanım için hazır
tutulmalıdır.
• Başta uyuşturucu kullandığı bilinenler olmak üzere
riskli kişilere hepatit B aşısı yapılmalıdır.
• Ceza infaz kurumuna girerken yapılan muayenelerde
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mahkûmlara HIV ve hepatit testleri önerilmeli ve mümkün
olduğunca yapılmalıdır. Ancak, bu testlerin hastalığı kesin
teşhis edici olmadığı akılda tutulmalıdır.
• Uyuşturucu ile mücadele ve bıraktırma kampanyaları
uygulanmalıdır.
• Tecavüz ve seksüel şiddetin olmaması için girişimlerde bulunulmalı, programlar düzenlenmelidir.
• Personel kan ve cinsel yolla bulaşan hastalıklar konusunda eğitilmelidir.
• HIV, hepatit B ve C hastası olduğu anlaşılan her tutuklu ve hükümlü bir uzmanın bulunduğu kuruma sevk edilmeli bu kurumun önerileri doğrultusunda davranılmalıdır.
Kaynaklar

•
Öztek Z. (Ed.) Ceza İnfaz Kurumlarında Sağlık Hizmetleri
El Kitabı, İkinci baskı, TC Adalet Bakanlığı ve Avrupa Konseyi Ortak Yayını, Şen Matbaa, Ankara, 2012.
•
Tümer A. HIV/AIDS Epidemiyolojisi ve Korunma, Hacettepe Üniversitesi HIV/AIDS Tedavi ve Araştırma Merkezi (HATAM)
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Vektörlerle Bulaşan Hastalıkların Kontrolü
Vektörlerle Bulaşan Hastalıklar

Sıtma Savaşı

Vektörler enfeksiyon etkenlerini iki yolla taşırlar:
a) Mekanik taşıma: Vektör daha önce kontamine olan
materyal üzerine konunca etkenler ayaklarına, ağzına ve bedenine bulaşır. Daha sonra, besinlere, eşyalara ve sağlam kişilere bu etkenleri taşırlar.
b) Biyolojik taşıma: Vektörün insan ya da hayvandan
emdiği kanda bulunan patojen etkenler, vektörün bedeninde
ürer ya da bir yaşam siklüsü geçirir. Aynı vektör sağlam kişinin kanını emerken hastalık etkenini bu kişiye bulaştırırlar.
Tablo 15: Türkiye’de Yaygın Olan Vektörler ve Yayılımına
Neden Oldukları Enfeksiyon Hastalıkları
Vektör

Cumhuriyet’in ilk yıllarında “dikey örgütlenme” modeli yaklaşımı içinde örgütlenmiş olan sıtma savaşı hizmetleri,
1983 yılında birinci basamak kuruluşlarına (sağlık ocaklarına
ve diğer tedavi kuruluşlarına) entegre edilmiştir. Bunun temel gerekçesi, bu kuruluşlarda pasif sürveyans yapılmasıdır.
Çünkü sıtmanın kontrolündeki temel ilke, hastaların bulunup
tedavi edilmeleri ve böylece, toplumda sıtma kaynağının yok
edilmesidir. Günümüzde bu işlevi aile hekimleri ve toplum
sağlığı merkezleri görmektedir. Sivrisinek mücadelesine yönelik önlemler ikinci derecede değeri olan önlemlerdir.

Hastalık

Karasinek ve Hamamböceği

Barsak enfeksiyonları
Barsak parazitleri
Piyodermi
Konjonktivit
Trahom
V. Hepatit A
Poliyomiyelit

Sivrisinekler
Anofel
Culex ve Anofel

Sıtma

Tatarcıklar

Deri Layşmanyozu (Şark çıbanı)
Kala-Azar
Tatarcık humması

Ülkemizin hemen her yerinde sıtma vakalarına
rastlanmakla birlikte, bu hastalığın en yaygın olarak
görüldüğü bölgeler Güney Doğu Anadolu, Çukurova ve Ege
Bölgeleridir. Hastalığın dört tipi olmakla birlikte, ülkemizde
“plasmodium vivax” tipi parazitin etken olduğu sıtma
türü görülmektedir. “Ulusal Sağlık 21” planı kapsamında,
2005 yılına kadar, Güney Doğu ve Çukurova bölgelerinde
epidemileri engellemek, 2010 yılına kadar sıtmanın endemik
olduğu illerde kontrolünü sağlamak, 2015 yılına kadar, ülkede sıtma insidans hızını 100.000 nüfusta 2’nin altına düşürmek hedeflenmişti.

Sıtmalı hastalar üç yolla bulunabilir:
1. Aktif sürveyans
2. Pasif sürveyans
3. Takviyeli pasif sürveyans

Filariazis

Bit

Epidemik tifüs

Pire

Veba
Endemik tifüs

Salyangoz

Şistozomiyazis

Vektörler aracılığı ile bulaşan hastalıklar arasında ülkemizde
en sık görüleni sıtmadır.

Aktif sürveyans (aktif olan gezici sağlık personelidir),
kadastro usulüne göre, bütün yerleşim yerlerini ve evleri dolaşarak son bir hafta içinde yüksek ateşi olan kişileri soruşturarak, bu kişilerden kan yayması (kalın ve ince yayma) alıp
laboratuarda incelenmesi esasına dayanır. Sıtma hastalığının
çok yaygın olduğu yer ve dönemlerde bu yönteme başvurulur. Çok zahmetli ve pahalı bir sürveyans yöntemidir. Kaldı
ki, aktif sürveyans ile kan yayması alınan kişilerde sıtmalı
bulma olasılığı yüzde 2 dolaylarındadır. Bu yöntemde gezici
hizmet verildiğinden sağlık personeli aktiftir.
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Pasif sürveyans yaklaşımında ise, sağlık personeli pasiftir; hekim poliklinik hizmeti verdiği kuruluşta oturur ve kendisine başvuran hastaları muayene eder. Bu hastalar arasında
yüksek ateş yakınması ile başvuranlardan kan yayması alır
ve laboratuarda incelettirir. Bir başka deyişle, dolaşarak ateşli
hasta aramak yerine, ayağına gelen hastaları sıtma yönünden
değerlendirir.
Pasif sürveyans, aile sağlığı merkezi, hastane, dispanser,
AÇS merkezi, muayenehane, işyeri hekimliği ve ceza infaz
kurumu hekimliği gibi poliklinik hizmeti verilen her yerde
uygulanabilir. Bu yöntemle bulunan sıtmalı hasta oranı, aktif
sürveyansdan daha fazla olduğundan, pasif sürveyans yöntemi daha ucuz ve daha verimlidir. O nedenle, yüksek ateş yakınması olan her hastadan kalın yayma almayı alışkanlık haline getirmek gerekir. Hastalardan kalın yaymayı hekim ya da
hekim dışı bir sağlık personeli yapabilir. Ancak, bu personele
kalın ve ince yayma almasını ve ilgili formları doldurmasını
öğretmek sağlık hekimin görevidir. Alınan yaymalar, ilgili
formlarla birlikte en geç bir hafta içinde kanların bakılacağı
laboratuaraulaştırılmalıdır.

Takviyeli pasif sürveyans tekniğinde ise, yalnızca sağlık
kuruluşuna başvuran hasta değil, kuruluşa gelen herkesten
kan yayması alınıp incelenir. Böylece, taranan nüfus daha
fazladır. Bu yöntem, sıtmanın endemik olduğu yöreler için
daha uygun olur. Sıtmanın salgın durumunu aldığı yörelerde
ise, aktif sürveyansa geçilmesinde yarar vardır.

Sıtma endeksleri
Sıtma hastalığının yaygınlık derecesini gösteren başlıca
iki gösterge (endeks) vardır:
Parazit endeksi: Periferik yayma ve kalın damla incelemesi yapılan kişilerin yüzde ne kadarında sıtma parazitinin
saptandığını ifade eder. Özellikle aktif sürveyansın yapıldığı
dönemlerde kullanılan bir yöntemdi. Parazit endeksinin yüksekliği o bölgede sıtmanın yaygın olduğunu ve yüksek ateş
yakınması olanların ne kadarında sıtma olabileceğini ifade
eder.

Dr. Ronald Ross, 1897 yılında Hindistan’da Husein Khan adlı hastanın kanını
emen anofel türü sivrisineğin midesinde sıtmanın nedeni olan paraziti (plasmodium) saptadı. Bu başarısını bir şiir ile taçlandırdı:
This day relenting God
Hath placed within my hand
A wondrous thing; and God
Be praised. At his command,

Bugün Tanrının yardımıyla,
Ellerime bıraktığı
Duyulmamış bir olay oldu.
Ve ey Yüce Tanrı,

Seeking his secret deeds
With tears and toiling breath,
I find thy cunning seeds,
O million-murdering Death.

Yakarılar sana, Senin buyruğun çünkü.

I know this little thing
A myriad men will save,
O Death, where is thy sting?
Thy victory, O Grave?

Milyonlar artık kurtulacak.

Gizemli ölümlerin nedenini buldum,
Milyonları öldüren nedeni.
Bu küçücük nedeni artık biliyorum.
Ey, uçan ölüm, senin sokmaların nerede?
Senin utkun nerede?

Kaynak: Nevzat Eren, Çağlar Boyunca Toplum Sağlık ve İnsan, Somgür Yayıncılık, 1996.
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Dalak endeksi: Sıtma splenomegali (dalak büyüklüğü) yapan bir
hastalıktır. Splenomegali yapan başka
hastalıklar da vardır. Ancak sıtmanın
yaygın olduğu bölgelerde diğer hastalıklar göz ardı edilecek kadar nadir
kabul edilir ve dalağı büyümüş bütün
kişilerin sıtmalı oldukları varsayılabilir. Bu yaklaşımdan hareketle sıtmanın
yaygınlığını anlamak için toplumda
bir tarama (ya da araştırma) yapılıp
dalağı büyümüş olanların yüzdesi saptanır. Buna “dalak endeksi” denir. Her
sıtmalı hastada dalak büyümediği göz
önüne alındığında bu endeksin duyarlı
bir ölçüt olamayacağı anlaşılır.
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Türkiye’de sıtma savaşı

Bir Anı
ATEŞ YAPAN DÖRT NEDEN
1970 yılı idi. Sincan Sağlık Ocağı’nda görev yapmaktaydım. Yüksek ateş yakınması olan bir lohusayı muayene
etmiştim. Bir gün önce doğum yaptığına göre “puerperal enfeksiyon” (lohusalık humması) tanımına uyuyordu. Ayrıca,
sol memesinde apseleşmeye giden bir mastit ve ileri derecede
tonsiliti vardı. Sesi kısıktı, çok halsizdi.
Hastanın yüksek ateşini açıklayan üç neden vardı. Genel
durumu iyi olmadığından ve temel hastalığının puerperal enfeksiyon olması nedeni ile hastayı sağlık ocağının arabası ile
derhal Etimesğut Bölge Hastanesinin Kadın Hastalıkları ve
Doğum kliniğine sevk ettim.
Hasta 15 gün kadar sonra tekrar karşımdaydı. Hastanede yatmış, üç hastalığı da tedavi edilmiş, fakat ateşi yeniden
yükselmişti.
Hastayı muayene ettim. Ateşini açıklayabilecek hiçbir
bulgusu yoktu. Aklıma bir neden gelmedi. “Melitensis” öntanısı ile yeniden Etimesğut Bölge Hastanesine sevk ettim.
Ama, bu kez İç Hastalıkları kliniğine.
O zamanlar sözünü ettiğim klinik sorumlusu Dr. Ahmet
Korman’ın deneyimli bir uzman olarak yaptığı ilk iş hastadan
kan yayması alarak sıtma yönünden inceletmek olmuş. Dr.
Korman’ın yaptığı yalnızca “pasif sürveyans” kuralını uygulamaktı. Kural şu: Yüksek ateş yakınması ile başvuran her
hastadan kan yayması alınarak sıtma yönünden incelenmesi
gerekir.

Sıtma, yüzlerce yıldır Anadolu’da görülen, birçok tahribata yol açmış, toplumsal yaşamı olumsuz etkilemiş endemik bir hastalıktır. Balkan ve Birinci Dünya Savaşı yıllarında
ülke nüfusunun yaklaşık dörtle üçü sıtmalıydı. Cumhuriyetin
ilk yıllarında Antalya bölgesinde inceleme yapan Dr. Ekrem
Hayri Bey bu bölgede toplumun yüzde 86’sında dalak büyüklüğü görüldüğünü, nüfusu 200.000 olan Antalya’da yaklaşık 172.OOO kişinin sıtmalı olduğunu bildirilmişti. Kızılay
kayıtlarına göre o yıllarda Söke, Koçarlı, Burdur, Yenipazar,
Bağarası gibi yerlerdeki sağlık kuruluşlarına başvuran hastalar arasında sıtmalı oranı %70’ler dolayındaydı.
Kurtuluş Savaşı sırasında sıtma ile mücadele konusunda
kısıtlı ölçüde kinin dağıtımı dışında etkili bir uygulama olmamıştır. Kendisi de sıtma hastalığına yakalanan Atatürk’e göre
sıtma bir devlet sorunudur ve sıtma salgınlarına karşı en iyi
çözüm, arazi iyileştirme-kurutma çalışmalarıdır.
1925 yılında sıtmanın görülme sıklığına göre ülke önce
iki, daha sonra dört bölgeye (strataya) ayrılmıştır; mücadele
konusunda birçok yasa, tüzük ve yönetmelik çıkartılmıştır.
Bunlar arasında dört yasa en temel olanlarıdır: “Sıtma
Mücadelesi Kanunu”, “Sıtma Savaşı Kanunu”, “Sıtma ile
Olağanüstü Savaş Yapılmasına Dair Kanun” ve “Sıtmanın
İmhası Hakkında Kanun”. Benzer hususları içeren bu
yasalara göre, sıtma savaşında uygulanacak başlıca iki
yöntem, sivrisinek mücadelesi (üreme yerlerinin / jitlerin yok
edilmesi /bataklıkların kurutulması; ensektisit uygulaması)
ve kinin kullanımıdır.

Sonuç pozifif çıkmış. Yani, meğer hastanın ateşini açıklayan dört nedeni varmış.
Bu deneyim bana şunu öğretti: Bir hastanın yüksek ateşini açıklayabilecek bir, iki ya da üç nedeni bir arada olabilir.
Ama dördüncü bir nedeni mutlaka araştırmak gerekir: Sıtma.
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Şekil 28: Türkiye’de Sıtma Bölgeleri

Strata 1-A

Strata 1-B

Strata 2

Bu yasalarla sıtma savaşının esasları belirlenmiş, Sıhhat
ve İçtimai Muavenet Vekaleti (Sağlık Bakanlığı) bünyesinde
“Sıtma Savaşı Dairesi Başkanlığı” kurulmuş, aktif sürveyans
çalışmaları başlatılmış, hekimler ve diğer sağlık personeli
sıtma mücadelesi konularında eğitilmiş, halkın söz konusu
çalışmalara uymaları konusunda zorunluluklar ve bazı yaptırımlar getirilmiştir.

Strata 3

Strata 4

Şekil 29: Sıtma Savaşı Nedeniyle Dr. İbrahim Tali Öngören
Atatürk’ten Kan Yayması Alırken (Ankara, 1 Temmuz 1927)

Aktif sürveyans uygulamasında “sıtma sürveyans memuru” (sıtma savaş memuru) kadastro usulüne göre bütün
yerleşim yerlerini, kapı kapı dolaşarak son bir hafta içinde
yüksek ateşi olanları soruşturur ve bu kişilerden kan yayması (ince yayma ve kalın damla) alıp merkezdeki laboratuara iletirdi. Aynı zamanda kan aldığı kişiye hasta olabileceği
düşünülerek ilk doz ilaç tedavisi başlanırdı. Labaratuvurda
“mikroskopist” olarak bilinen kişi bu preperatları inceler ve
sıtma şüphesi olanları ayırıp bir uzmana (sıtma eğitimi almış
hekime) göstererek kesin tanı konulurdu. Hastaların tedavisi
sağlanarak yola devam edilirdi. 1933 yılında 90 hekim ve 313
sıtma savaş memuru sıtma savaşında görev yapıyordu. 1945
yılında bu sayılar sırasıyla 403 ve 1663’e çıkmıştı.
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Şekil 30: Türkiye’de yıllara göre sıtma vakaları

sıtma hastası sayısı yalnızca 1263 idi. 1970’li
yılların sonlarında aktif sürveyansa son verilerek pasif sürveyansa geçildi. Yirminci yüzyılın
son yirmi yılı için vaka sayıları dalgalı biçimde
hafif yükselmeler göstermiş ise de 2002 yılından sonra azalma eğilimine girmiştir. 2003 yılında 9.182 olan yerli vaka sayısı 2009 yılında
38’e, yıllık sıtma insidans hızı ise yüzbinde
13,1’den 0.05’e kadar düştü. 2010 yılından
itibaren yerli yeni sıtma vakası görülmemekte, yalnızca nüks vakalar ile yurtdışı kaynaklı
sıtma vakaları (emporte vakalar / ithal vakalar)
görülmektedir.

Ülkemizde sıtma vakaları 1945 yılından başlayarak azalmaya başladı. Bu düşüş 1950’li yıllarda hızlandı, 1956 yılından başlayarak hasta oranı ilk kez yok denecek kadar düşük rakamlara erişti. 1970 yılında Türkiye’de tanısı konulan

Ülkemizde sıtmanın en yoğun olarak görüldüğü bölge Cumhuriyetin ilk yıllarında
Strata 1-A bölgesi (Çukurova) idi. Daha sonra,
Güney Doğu Anadolu Projesi (GAP) çerçevesinde yapılan barajlar, göletler, sulama kanal ve kanaletleri
nedeniyle sivrisineklerin üremesi için uygun ortamlar oluştu
ve Strata 1-B bölgesi (Güneydoğu Anadolu) sıtmanın en fazla
görüldüğü bölge durumuna geldi.

Sıtma Mücadelesinde Bir Öncü: Yüzbaşı Şahin
Mümtaz PEKER
https://portreler.fisek.org.tr/sitma-mucadelesinde-bir-oncu-yuzbasi-sahin/
Sultan Hamid hastalığı için Alman İmparatoru tarafından gönderilen özel doktoru tarafından iyileştirilince, doktoru
Yalova’ya dinlenmesi için gönderir. Dönüşte huzura kabul edilen Doktor “- Ülkenizde sıtma böyle devam ederse nihayet elli
sene sonra başkaca düşmana lüzum kalmadan, eli titremeden silah tutacak kimse kalmayacağını” Hakan’a huzurda söyler.
Hakan, eczacı ve doktor yokluğundan yakınır. Uzun süren savaşlar süresinde (1912-1922) özellikle savaşan genç nüfus
içinde sıtmalı askerlerin oranı çok yüksektir. Birinci Dünya Savaşı sırasında sıtmadan ölen askerlerin sayısı 21.000 yaklaştı,
savaş süresince 412.000 asker sıtmaya yakalandı.
Etkisini sürdüren sıtma hastalığı Cumhuriyet’in ilk yıllarında bir felakete neden oldu. Nüfusun büyük çoğunluğunun
(%78) yaşadığı köylerde, hasat zamanı tarımsal işleri görecek sağlıklı nüfus olmadığı için, köylünün ekini, uzun süre harman
yerinde kaldı. Hastalık benzer etkisini kentlerde de gösterdi. Cumhuriyet yönetimi 1920’li yıllarda başta sıtma olmak üzere
“en çok görülen, en çok sakat bırakan, en çok öldüren” hastalıklar ile savaş ilkesi ile yola koyuldu. Bunda başarılı da oldu.
Ne var ki İkinci Dünya Savaşı yıllarında, ülkenin kaynakları yeniden orduya aktarılmaya başlayınca, ülkemizde ölüm hızları gerek beslenme yetersizliği gerekse salgın hastalıklar nedeni ile yükselişe geçti. İkinci Dünya Savaşının 1939 yılındaki
anormal koşulları altında sıtma, ülkemizde hızla yayılmaya başladı. Yurdumuzun bazı yörelerinde “ısıtma”, bazı yörelerinde
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“ kızdırma” denilen sıtma hastalığı geçmişteki etkisinden ötürü herkes tarafından biliniyordu. Ne var ki halkımız, hastalığı
gelip geçici saydığı için, bundan korunmak, kurtulmak için gerekli önlemi almıyordu. Sağlık Bakanlığı ise “Sıtma Savaş
Kurulu’nu” oluşturdu. Bu nedenle söz konusu yıllarda 53 il, 209 ilçe ve 13317 köyde etkin sıtma mücadelesi verildi. Öte yandan Hükümet, savunma nedeni ile askere aldığı askerin bir kısmını ülkenin acilen gereksinim duyduğu alanlarda çalıştırmaya
başladı. İş taburu uygulaması bir yönü ile sıtma mücadelesi için bataklıkların kurutulması, su kanallarının yapılması, durgun
suların akıtılması, bataklıkların ağaçlandırılması, belli noktalara çeşme yapılması, demiryolu kenarındaki otların biçilmesi
gibi işlerde erlerin çalıştırılması şeklinde gerçekleştirildi.
Anılan yıllarda Etimesgut Sıtma Mücadelesi Tabibi, Etimesgut II. İş Taburu Komutanı Yüzbaşı Şahin’e sıtma konusunda
işbirliği yapmak için başvurur. Başlangıçta askeri garnizon ve hava alanı çevresi için öngörülen işbirliğine Yüzbaşı Şahin
15-20 kişilik gurubu ile katılır. Ne var ki sıtma için mücadelede belirtilen alandaki çalışmanın yetersiz olduğu kısa sürede
görülür. İşin boyutu genişletilir. Yüzbaşı Şahin ve taburu “Himmet edince Erenler, Takla Atar Dağlar” diye işe koyulur. Tüm
yol (demiryolu, karayolu) kenarındaki menfezler sık sık temizlenir, durgun su üzerinde oluşan sayısız anofel jitlerinin dalyan
bentleri yıkılır, suya serbest akış verilerek sivrisineklerin üremesi önlenir. Sivrisineklerin üreme yerlerini ortadan kaldırmak,
yavruların barınmalarına imkân bırakmamak, anaçları öldürerek, köklerini kurutacak biçimde çalışılır.
Yüzbaşı Şahin günlüklerinde yapılan işlerin “Amale Birliklerinin Alacakları Tedbirler ve Şantiye Yerlerinin Tayini Kanunu’na” uygun biçimde yürütüldüğünü yazıyor. Yüzbaşı Şahin alanda çalışırken amale birliklerinin şantiye çadırlarını yüksek
tepelere kurdurmuş. Çalışanlara cibinlik sağlamış. Amale taburunu günlük çalışmasına erken başlatmış, erken yatırmış. Çalışanlarına haftada iki gün kinin vermiş. Dönemin savaş koşulları ve çalışma ortamı düşünüldüğünde, amale taburlarındakilerin
giyiminin, öteki askerlerden farklı olduğu fotoğraflardan hemen fark ediliyor. Geri hizmette sürekli çalışan bu askerlerin içinde farklı dini ve dili olan yurttaşlarımızda bulunuyor. Amale taburunda çalışanların, giysilerinden herhangi bir şikâyet gelmemesi için alan çalışmalarında Yüzbaşı Şahin’de onlar gibi giyinmektedir. Amale taburunun çalışmalarını övücü sözlerle Sağlık
Bakanlığı yetkililerinden dinleyen dönemin Hava Müsteşarı Zeki Doğan, bir gün askeri cipi ile taburu habersiz denetlemeye
gelir. Çalışma alanlarına toz bulutu kaldırarak cipi ile gelen Müsteşar Doğan’ı, Yüzbaşı Şahin amale taburundaki giysileri
ile karşılar. Müsteşar Doğan’ın cipten iner inmez ilk sözü “ -Bu taburun komutanı nerede?” olur. Şahin Yüzbaşı sıkılarak,
“ – Hoş geldiniz, buyurun, benim komutanım” der. Müsteşar Doğan, bir komutana bakar, bir amale taburundaki askerlere, ne
diyeceğini bilemez. Daha önce duyduğu övücü sözlerden ötürü de sevinçlidir. Habersiz geldiği denetleme sırasında tüm tabur
çalışmaktadır. Müsteşar Doğan kısa bir denetlemeden sonra, övücü sözlerle amale taburundakilerin tümünü kutlar, başarılar
diler ve oradan ayrılır.
Yüzbaşı Şahin savaş sonrasında da Ankara bölgesindeki sıtma savaş işlerine katkı koyar. Anılarında bölgedeki bataklıkların kurutulması, değişik birlikler ile bölgenin farklı yerlerindeki ağaçlandırma çalışmalarını sıradan bir iş yapmışçasına
anlatır. Temel işi ve becerisi hava meydanı inşaatındaki hünerleri olan Yüzbaşı Şahin 1945 yılında İstanbul’a tayin olur. Ne
var ki Ankara’daki hizmetleri unutulmamıştır. Ankara bölgesi sıtma savaş işlerinde olağanüstü başarı göstermesinden ötürü
İstanbul Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürü tarafından taltifi uygun görülmüştür.
İstanbul’a Yüzbaşı Şahin hakkında bu bilgileri aktaran Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, Milli Müdafaa Vekâleti Hava
Müsteşarlığına yazdığı yazı ile bir yıl süre boyunca Yüzbaşı Şahin’e ayda 100TL. ödenmesine, bunun karşılığının Bakanlıkça
karşılanacağını yazar. Yüzbaşı Şahin’in her iki Bakanlığa yazdığı yazı çok anlamlıdır. Ben sadece görevimi yaptım. Her iki
Bakanlıktaki büyüklerimin “ ehliyetimin ve liyakatimin emsallerimden çok faik bir durumda olmamı görmeleri ve bunu takdir
etmelerini şükranla karşılarım. Adı geçen mezkûr akçanın Bakanlığınız adına ilgili saymanlıktan alınması için buyruklarınıza
saygı ile arz eylerim.” ….
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Vektörlerle Mücadele
Vektörlerin tümünü yok etmek olanaksızdır; yapılması
gereken üremelerinin ve sayılarının kontrol altına alınabilmesi ve insanların yaşadığı yerlerden uzaklaştırılmalarıdır. Bu
mücadele başlıca dört yolla olabilir.

Kültürel mücadele
Bu yaklaşımın temel halkın vektörlerin zararları, biyolojileri, yaşam biçimleri ve mücadele yolları hakkında bilgilendirilmeleridir. Çünkü, bireylerin vektörlerden korunmaları
için kendilerinin alabilecekleri önlemlerin olması biryana,
halkın desteği olmadan vektör mücadelesinde başarılı olunamaz.
Kültürel mücadele çerçevesinde eğitilmesi gerekenler
arasında özellikle öğretmenler, öğrenciler, askerler, sağlık çalışanları ve yerel yöneticiler sayılabilir. Diğer sağlık eğitimi
konularında olduğu gibi, vektörlerle mücadele konusunda da
görsel ve yazılı basın, internet, film ve videolar, broşürler ve
halk konferansları yöntemlerinden yararlanılabilir.

Mekanik (fiziksel) mücadele
Vektörlerin ürediği (jit) ve beslendikleri yerlerin ortadan
kaldırılmasına yönelik çalışmalardır. Bu çalışmalar arasında
“çevrenin değiştirilmesi”, “çevrenin düzenlenmesi” ve “insan-patojen-vektör ilişkisinin kesilmesi sayılabilir.

Çevrenin değiştirilmesi kapsamında bataklıkların drene
edilerek kurutulması, toprakla doldurulması, düzleştirilmesi,
su yapısının ve seviyesinin değiştirilmesi gibi yöntemler vardır.
Çevrenin düzenlenmesi, vektörlerin bulundukları bölgelerde yaşamaları ve üremeleri için gerekli koşulları değiştirerek, bozarak ve uygunsuz duruma getirmek demektir. Bu
yöntemler arasında kara ve sudaki bitki örtüsüne müdahale,
su seviyesini ve suyun hareketini düzenleme, gün ışığı sağlama veya gölgeleme, suların tuzluluk derecesini değiştirme
sayılabilir.
Mekanik mücadele yöntemlerinden birisi de insanlarla
vektörlerin ilişkilerinin kesilmesidir. Bu kapsamda temiz suların ve kanalizasyonun kontrol altında tutulması, perde ve
cibinliklerle korunma, çöp ve atıkların kontrolü, konut ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi sayılabilir.

Kimyasal mücadele
Vektörlerle kimyasal olarak mücadelede kullanılan madde diğer yöntemlerin yanında uygulanan pestisitlerdir (böcekkıran). Pestisitler, özellikle sivrinsek, karasinek, hamam
böceği, pire, tahtakurusu, bit, akarlar, kene, yumuşakçalar,
karınca ve kemiricilerin öldürülmeleri için kullanılır. Bu
yöntem vektör kontrolünde etkili olmakla birlikte bazı olumsuzluklara yol açmaları nedeniyle olabildiğince kaçınılması
gereken yöntemdir. Çünkü, pestisitler hedefteki zararlı vek-

Şekil 31: Cibinlik türleri
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törleri öldürmenin yanında başka canlıların da (arı gibi) ölmelerine yol açarak ekolojik dengeyi bozar; toprakta birikerek ve sulara karışarak bitkilere ve deniz ve akarsu balıkları
yoluyla insanlara ulaşırlar; vektörlerde direnç gelişmesine
neden olarak etkilerini yitirirler. Bu sakıncaları ve maliyetlerinin yüksek olması nedenleriyle giderek daha az kullanılmaktadırlar.

Şekil 32 : Gambusia affinis (Sivrisinek balığı / Mosquitofish)

Biyolojik mücadele
Pestisitlerin çevreye verdikleri zarar ve onlara karşı
oluşan toplumsal tepkiler nedeniyle vektörlerle biyolojik olarak mücadele yöntemleri geliştirilmeye başlanmıştır. Bu yaklaşımın temel mantığı, ekosistemde her canlının mutlaka bir
ya da daha çok düşmanının var olduğu ve ortamda bulunan
doğal düşmanların vektörlerin çoğaltılmasını önleyebileceğidir. Biyolojik kontrol ajanları, belirli bir vektör grubu üzerinde etkili olur; insanlara ve diğer memelilere karşı zararları
yoktur ya da çok az düzeydedir. Bu ajanlar arasında şunlar
sayılabilir.
Bakteriler: Sporları ve toksinleri aracılığı ile vektörleri
etkiler. Larvalar tarafından yenildiklerinde etkilidir. İnsanlara zararlı etkileri az olduğundan içme sularında da güvenle
kullanılabilir.
Mantarlar: Birçok değişik tip mantar vektör kontrolünde etkilidir.
Protozoolar : Anofel sivrisineklerin değişik yaşam evrelerinde etkilidir. Anofellerin larva ve erginlerinde enfeksiyon yaratarak ölmelerine ya da hastalık taşıma yeteneklerinin
kaybolmasına yol açarlar.
Nematodlar: Sinek larvaları üzerine öldürücü etkileri
vardır.
Predatör Sivrisinekler: İzole edilmiş bazı adalarda
üretilen özel türler özellikle anofellerin yok edilmesinde
kullanılabilmektedir.
Virüsler: Değişik türleri sivrisinek ve karasinek larvaları üzerine etkilidir. Virüsler larva epitelinden girerek 48 saat
içinde onları öldürür.
Balıklar: Gambusia cinsi balıklar bataklıklara bırakıldığında sivrisinekler larvalarını yer.

SİVRİSİNEK MÜCADELESİNDE İLGİNÇ BİR
YÖNTEM: YARASA KULELERİ
Yarasalar, diğer şeylerin yanı sıra sivrisinekler dahil, böcek
yer. 1920’lerde Charles Chambell adlı bir araştırıcı, yarasaların tüneme yeri vazifesi görecek “yarasa kuleleri” inşa edilmesi fikrini ortaya attı. Böylece yarasalar gün içinde bu kulelerde barınacak, geceleri ise kendilerine sivrisinek ziyafeti
çekebileceklerdi. Faal olan kulelerden biri Florida Üniversitesinde bulunmaktadır, fakat muhtemelen en ünlüsü Florida
Keys’te bulunan Sugarloaf Key Yarasa Kulesidir. Sugarloaf
Kulesi, Richard Perky adlı bir balıkçı barınağı sahibi tarafından 1928 yılında büyük bir tantana ile inşa edildi fakat büyük
bir problem yaşandı. İlginç yerlerin tanıtımını da yapan Atlas
Obscura adlı çevrim içi dergiye göre, Perky’nin kuleye yerleştirdiği yaradalar böcek bulmak üzere kuleyi terk ettiler ve
bir daha geri dönmediler.
(Kaynak: Dan Lewis, Artık Biliyorum, Eksik Parça Yayıncılık, 2019)
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Şekil 34: Fare kapanları

Rodentlerle Mücadele (Deratizasyon)
Rodentler (kemiriciler), alt ve üst çenelerinde ikişer tane
sürekli büyüme eğiliminde olan kesici dişler bulunan memelilerdir. Köpekdişleri yoktur. Gözler başın her iki yanında
toplandığından hem önlerini hem arkalarını aynı derecede
görebilirler. Fareler, sıçanlar, sincaplar, kunduzlar, oklukirpiler, yaban sıçanları, çinçilalar başlıca rodentledir. Halk sağlığı açısından özellikle Norveç sıçanı, çatı sıçanı ve ev fareleri
önemlidir.

Şekil 35: Yapışkan maddelerle fare avı

Şekil 33: Norveç sıçanı, Çatı sıçanı ve Ev faresi

Rodentler veba, salmonellosis, leptospiroz, sıçan tifüsü,
kuduz, trişinoz, Lyme hastalığı ve endemik tifüs hastalıkların
bulaşmasında rol oynarlar. İnsanlara hastalık dışında da zarar
verirler. Fare ve sıçanlar, bulundukları yerlerdeki gıda maddelerini tükettikleri gibi elektrik kablolarını, kâğıt, kumaş ve
ahşap ürünlerini kemirirler; tarla, bahçe ya da depolanmış
ürünlerde önemli hasar ve kayba yol açabilirler; yedikleri
gıdanın 3 katını kontamine ettikleri ve yılda 33 milyon ton
gıdayı tahrip ettikleri belirtilmektedir.

TERS TENCERE KAPAĞI
Farelerin evlere girmesini önlemenin bir yolu evleri kolonlar üzerinde yapmak ve kolonların orta bir yerine konkav
tarafı aşağıya bakacak şekilde tencere kapağı ya da ona benzer bir metal yerleştirmektir. Böylece, kolonu tırmanan fare
tencere kapağını geçemez ve eve giremez. Bu yöntem ülkemizde özellikle Karadeniz bölgesindeki yayla evlerinde de
kullanılır. Evler kolonlar üzerine yapıldığında sel sularının ev
içine dolması da engellenmiş olur.

Kemiricilerin kontrolü ile ilgili uygulamaların başında
üreme ortamlarının yok edilmesi, üremesine ve girmesine
olanak vermeyecek bina yapımı, fenni çöplüklerin oluşturulması ve ıslahı, rodentisit, kapan ve gaz uygulamaları gelmektedir. Bu önlemler fiziksel, kimyasal ve biyolojik yöntemler
olarak gruplanır.
Fiziksel yöntemler: Bu yöntemler arasında kapanlar,
yapışkanlar ve ultrasonografi cihazları sayılabilir. Kapanlar
çok eski çağlardan beri kullanılmaktadır; ultrasonik cihazlar
insanların duyamayacağı ultrasonik ses dalgaları yayarak rodentlerin rahatsız edilmesini ve uzaklaştırılmasını amaçlar.
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Kimyasal yöntemler: Bu yöntemlerin başında “fumigasyon-gaz yöntemi” gelir. Fumigasyon, diğer yöntemlerin
yerine kullanılabilir ve yalnızca binaların dışında kullanılmasına izin verilir. Rodentlerin yaşadığı yuva deliklerine toz ya
da tablet şeklinde uygulanır. Çok toksik bir yöntem olduğu
için insanların güvenlik önlemlerinin almaları gereklidir.

• Keeping the vector out - Housing improvements for vector control and sustainable development – Policy brief, World Health Organization, Geneva, 2017.

Diğer bir kimyasal yöntem kemosterilizatörlerle kemirgenlerin tümünde ya da bir kısmında kalıcı ya da geçici kısırlık oluşturmaktır. Bu kimyasalların başında “4-vinylcyclohexene diepoxide” (VCD) gelir. Yalnızca oositler üzerinde
etkilidir, başka türlü bir toksisitesi yoktur.
Kemiricilerle mücadelede kullanılan bir diğer kimyasal
rodendisitlerdir (fare zehiri). Antikoagulan rodentisitler, kanın pıhtılaşmasını önleyerek iç kanamadan kemiricilerin ölümüne neden olmaktadır. Hızlı etkili akut rodentisitler ise çok
zehirli olup etkilerini derhal gösterirler. Ancak, insanlar ve
evcil hayvanlar için de çok zehirli olduklarından rodentisit
olarak kullanılmaları yasaklanmıştır.
Biyolojik yöntemler: Kediler, biyolojik teknikle farelerin kontrol edilmesinde etkin bir rol almaktadır. Bir diğer
biyolojik mücadele yöntemi de tarlalara bol miktarda yılan
bırakarak tarla sıçanlarının kontrol edilmesidir.
Kaynaklar

• Akdur R. Sıtma, T.C. Sağlık Bakanlığı, Ankara, 2001.
• Aydın E. Türkiye’de Sıtma Savaşı, TTB yayını, Ankara, 1998.
• http://sbu.saglik.gov.tr/Ekutuphane/kitaplar/sitma.pdf
• http://tmc.dergisi.org/pdf/pdf_TMC_131.pdf
• http://www.dicle.edu.tr/Contents/91b77254-e168-4da9-803112bc88d26039.pdf
• http://www.klimik.org.tr/wp-content/uploads/2013/12/Sunu-sıtma-İLKAY-KARAOĞLAN.pdf
• http://www.seyahatsagligi.gov.tr/Site/HastalikDetay/Sitma
• http://www.who.int/ith/en/
• http://wwwnc.cdc.gov/travel
• https://www.saglik.gov.tr/TR,11586/sitma-savas-daire-baskanliginin-sitma-ile-ilgili-istatistikleri.html
• https://www.wired.com/2017/04/nycs-newest-weapon-rats-sterilization/
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Sağlık Hizmeti İlişkili Enfeksiyonlar
(Hastane Enfeksiyonları)
Hastaya bir sağlık kuruluşunda bakım ya da sağlık hizmeti sunulması sırasında gelişen ve o kuruluşa başvuru sırasında var olmayan ya da kuluçka döneminde olmayan
enfeksiyonlara “sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyonlar” ya da
“hastane enfeksiyonları” (nazokomiyal enfeksiyonlar) denir.
Sağlık kuruluşunda sunulan hizmetle ilişkili olarak gelişen
ancak taburcu olduktan sonra bulgu veren enfeksiyonlar ve
ilgili sağlık kuruluşundaki sağlık çalışanlarında meslekleriyle ilişkili olarak gelişen enfeksiyonlar da (kesici-delici alet
yaralanması sonucunda gelişen kan yoluyla bulaşan enfeksiyonlar gibi) bu kategoride ele alınır. Bu tanıyı koyabilmek
için saptanan enfeksiyonun yatışta var olan enfeksiyon kriterlerine uymaması ve söz konusu hastalığın ortaya çıkış tarihinin hastanın hastaneye yatışının 3. günü ya da daha sonraki
günlerde olması gerekir.

Hastane enfeksiyonlarına yol açan risk faktörleri üç
grupta ele alınabilir:

Hastane enfeksiyonları aşağıdaki gibi gruplandırmaktadır (Center for Disease Cotrol - CDC – ABD):

Hastane enfeksiyonları, yaşlı nüfusun ve yoğun bakım
servislerinde yatan hasta sayılarının artmasına bağlı olarak
daha çok görülmeye başlamıştır. Çok görülmeleri, hastanede yatış süresini uzatmaları, tedavi maliyetini yükseltmeleri,
mikroorganizmaların antibiyotiklere karşı direnç kazanmalarına yol açması ve yüksek mortalite hızına sahip olmaları
nedeniyle sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyonlar önemli bir halk
sağlığı sorunudur. O nedenle, bütün ülkelerde ve ülkemizde
hastane enfeksiyonların kontrolü konusunda ciddi önlemler
alınmakta ve enfeksiyon kontrol programları uygulanmaktadır. Bu programların kalitesi, hastanenin de kalitesinin bir
göstergesi olarak kabul edilmektedir.

•
•
•
•
•
•
•

Üriner sistem enfeksiyonu
Cerrahi alan enfeksiyonu
Pnömoni
Bakteryemi
Kardiyovasküler sistem enfeksiyonları
Santral sinir sistemi enfeksiyonları
Diğer (kemik-eklem, kulak-burun-boğaz, gastroin
testinal sistem,…vb.).

Hastane enfeksiyonlarının sıklığı ülkeler, bölgeler, kentler ve sağlık kuruluşları arasındaki farklılıklara göre değişir.
Mevcut bilgilere göre hastane enfeksiyonlarının sıklığı yüzde
1 ile 15 arasında değişmektedir. Yoğun bakım ve yanık ünitelerinde bu oran yüzde 40 – 50’ye kadar yükselir. Bu oran
ülkelerin gelişmişlik düzeyleri ile de ilişkilidir. Gelişmekte
olan ülkelerde gelişmiş ülkelere kıyasla daha yüksektir. Bu
enfeksiyonların % 32’sinin üriner sistem, % 22’sinin cerrahi
alan, % 15’inin akciğer, % 14’ünün kan dolaşımı enfeksiyonları olduğu kabul edilmektedir

1. Hastaya ait faktörler: Prematürelik, düşük doğum
ağırlığı, ileri yaş, bağışlık yetmezliği oluşturan ilaçlar ve hastalıklar, invaziv araç kullanımı, şişmanlık, yanık, travma vb
2. Hastaneye / çevreye ait faktörler: Ameliyathane
koşulları, hastanede yapım-onarım çalışmaları, hijyenik olmayan iç ortam, havalandırmanın yetersizliği, kontrolsüz
ziyaretçi girişleri, hasta odalarında gıda maddesi, çiçek gibi
şeylerin bulundurulması vb
3. Sağlık çalışanına ait faktörler: El hijyeni kurallarına
uymama, ameliyat ve invaziv uygulamalar esnasında oluşan
komplikasyonlar

Hastane enfeksiyonlarının kontrolü hasta güvenliğinin
bir parçası olarak kabul edilmektedir. Her hastane sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyonlarını sistematik olarak izleyip kaydetmek ve bu bilgileri kullanarak gerekli önleyici programlar
geliştirmek zorundadır. Bu yaklaşımdan hareketle Amerika
Birleşik Devletleri’nde 1970’li yıllarda kurulan ulusal hastane enfeksiyonları sürveyans sistemi (National Nosocomial
Infections Surveillance System) diğer ülkelere örnek olmuş,
benzer sistemlerin kurulmasına öncülük yapmıştır. Bu sistem
içinde oluşturulan kontrol programları sayesinde kateter uy-
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gulaması ile ilişkili kan dolaşımı enfeksiyonları, kateter ilişkili üriner sistem enfeksiyonları, Cerrahi Alan Enfeksiyonları
gibi başlıklarda çok ciddi azalmalar sağlanmıştır. Benzer ulusal sürveyans sistemleri gelişmiş ve gelişmekte olan başka
ülkelerde de kuruldu ve hastane enfeksiyonlarında ciddi azalmalar sağladılar.

Hummasının Nedenleri ve Önlenmesi” başlıklı kitabı 1861
de yayınlandı, ama ikna edici bulunmadı. Artık öteki meslektaşlarının “Nerede senin o mini yaratıkların ?” biçiminde alaylarına maruz kalıyordu. Bir süre sonra bu durumun
çığırından çıktığı ve Semmelweisin ruh sağlığının da giderek bozulduğu, Viyana’ya geldiği bir dönemde arkadaşları
tarafından akıl hastanesine yatırıldığı bilinmektedir. Ancak
Semmerweis’in loğusa humması olan bir hastası ile çalışırken yaralanması sonrasında bulaşan mikropların neden olduğu septisemi nedeniyle bir akıl hastanesinde ölmesi bir
ironidir.

Dünya sağlık Örgütü 2005 yılında hasta güvenliğini artırmak amacıyla “temiz bakım daha güvenli bakımdır” (Clean Care is Safer Care) sloganını kullanarak bir proje başlattı.
Projenin temelini el hijyenine uyulması oluşturuyordu. (Hayat kurtar: Ellerini temizle). Bu proje ile özellikle gelişmekte
olan ülkelerde pek çok kişinin yaşamı kurtarılabildi.

Semmelweis’in haklılığı onun öldüğü 1865 yılında
Pasteur ve Lister tarafından bulunan “germ teorisi” ile kanıtlandı. Yazar Robert Anton Wilson, insanların bir bilgiyi
otomatik olarak (refleks olarak) hiçbir düşünce, deneyim ya
da gözleme dayanmadan reddetmelerine Semmelweis Refleksi adını vermektedir.

DELİ SANILAN BÜYÜK İNSAN
Ignaz Philipp Semmelweis (1818 – 1865) bir Macar
jinekologdu. Onun çalıştığı dönemde puerperal enfeksiyon
(loğusalık humması) görülme sıklığı yüzde 10-35 arasında
idi ve bir çok anne bu nedenle yaşamını yitiriyordu. Semmelweis bu durumun otopsiye katılan tıp öğrencilerinin ellerini yıkamadan doğumlara girmeleri sonucunda olduğuna
ve ellerin dezenfekte edilmesi ile çözülebileceğine inanarak
1847 yılında Viyana’da çalıştığı hastane kliniğinde personelin doğum öncesi ve sonrasında annelere müdahale ederken
ellerini klorlu su (kireçli su) ile yıkamaları koşulunu uyguladı. Böylece enfeksiyonu yüzde 12’den yüzde 3’e kadar
düşürebildiği yazılıdır.
Fakat o dönemdeki tutucu hekimler,
belki de Avusturyalılar (Alman) ile
Macarlar arasındaki milliyetçi çekişmelerin etkisiyle o yıllarda henüz 28
yaşında olan Semmelweis’i şarlatanlıkla suçladılar, hatta deli olduğunu
ileri sürerek aşağıladılar, işine son
verdiler ve el yıkama programını
sonlandırdılar. Bunu izleyen dönem
Semmelweis için tam bir karabasan
oldu. Viyana’dan ayrılıp Budapeşte’ye döndü ve kuramını bir kitap halinde yazmaya yoğunlaştı. “Loğusa

Macaristan’ın en köklü üniversitelerinden birisine onun
adı verilmiştir. Semmelweis Üniversitesinde yalnızca tıp
değil, diş hekimliği, eczacılık, fizyoterapi ve diğer sağlık
bilimlerinde eğitim verilmektedir.

Türkiye’de Durum
Türkiye’de hastane enfeksiyonları ile ilgili ilk yasal düzenleme “hastane enfeksiyon kontrol komiteleri” nin kurulmasını öngören 1974 tarihli “Tababet Uzmanlık Yönetmeliği”dir. Bu yönetmelikte enfeksiyon kontrol komitenin üyeleri
ve görevleri tanımlamış, ancak, komitelerin oluşturulması
zorunlu tutulmamıştır, enfeksiyon kontrolünde görevli hekim
ve hemşireler için eğitim koşulu getirilmemiştir. Bu konudaki
ayrıntılı kurallar 1983 tarihinde “Yataklı Tedavi Kurumları
İşletme Yönetmeliği”nde tanımlandı. İlk enfeksiyon kontrol
komiteleri 1984 yılında Hacettepe Üniversitesi Hastanesi’nde, 1985 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nde kuruldu; sonraki yıllarda diğer hastanelere yayıldı.
Fakat, enfeksiyon kontrol komiteleri 2000’li yıllara kadar
gerektiği kadar etkili olamadı. 2004 yılından başlayarak çalışmalar ivme kazandı; Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi
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Başkanlığında oluşturulan “Ulusal Hastane Enfeksiyonları
Sürveyans ve Kontrol Birimi” ve Tedavi Hizmetleri Genel
Müdürlüğü bünyesinde yer alan “Hemşirelik Hizmetleri Daire Başkanlığı” işbirliğinde “Hastane Enfeksiyonları Bilimsel Danışma Kurulu (BDK)” oluşturuldu; 2005’de “Yataklı
Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile Enfeksiyon Kontrol Komitesi
hastanelerde zorunlu hale getirildi.
Bu yönetmeliğe göre bütün kamu hastaneleri ile özel
hastanelerde enfeksiyon kontrol komiteleri kurulması, enfeksiyon kontrol hekimi ile her 250 yatak için bir enfeksiyon
kontrol hemşiresini görevlendirilmesi zorunludur. Komisyon, bir enfeksiyon kontrol programı oluşturur, enfeksiyon
kontrol standartlarını yazılı hale getirir, sağlık personelinin
eğitimini sağlar, sürveyans yapar, verilere göre enfeksiyon
kontrol politikalarını belirler, sürveyans sonuçlarını hastane yönetimine ve Sağlık Bakanlığına bildirir. 2006 yılında
yayınlanan bir tebliğ ile enfeksiyon kontrol hemşirelerinin
eğitimleri düzenlemiştir. Buna göre, enfeksiyon kontrol hemşireleri bir aylık bir eğitimin ardından sınava girer ve başarılı
olanlara sertifikaları verilir.
Gelinen son duruma göre, ülkemizde sürveryans işlerinin
nasıl yapılması gerektiği 2017 yılında Sağlık Bakanlığı Halk
Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanmış olan “Ulusal Sağlık Hizmeti İlişkili Enfeksiyonlar Sürveyans Rehberi”
kitapçığında ayrıntılı olarak açıklanmaktadır. Bu kitapçıkta
hastane enfeksiyonları sistemlere ve organlara göre sınıflandırılarak hangi hastalığın tanısı, tedavisi ve önlenmesinde
hangi standartlara uyulması gerektiği ve bildirimlerin nasıl
yapılacağı her durum için ayrı ayrı açıklanmıştır.

Sürveyans Yöntemleri
Hastanede sürveyans genel olarak iki şekilde yapılır:
1. Sürekli aktif sürveyans
2. Prevalans sürveyansı
Sürekli aktif sürveyans: Hastanede yatan hastaların tamamında her türlü hastane enfeksiyonunu saptamaya yöne-

lik yapılan sürveyanstır. Kaba bir sürveyans şeklidir; yoğun
emek gerektirir; genel bir fikir verebilir, fakat hastalıklarla
ilgili ayrıntıları göstermez; diğer hastanelerle karşılaştırma
yapılamaz; enfeksiyon kontrol çalışmalarının başarısı ölmek
için uygun değildir.
Prevalans sürveyansı: Hastane enfeksiyonunun boyutu
hakkında hızlı şekilde fikir edinmek için uygundur. Belli bir
hasta grubunda bir ya da birkaç günlük sürede, o anda var
olan enfeksiyonlar saptanır; dolayısıyla nokta prevalanstır.
Belirli aralıklarla yapılırsa enfeksiyon enfeksiyon kontrol
programlarının etkinliğini ölçmek için kullanılabilir. Özellikle, damar için kateter uygulamaları gibi yüksek riskli çalışmalar sonucunda oluşabilecek enfeksiyonları izlemek için
kullanılabilir.
Hedefe Yönelik Sürveyans
Bölümlere, hastane birimlerine yönelik yapılır.
Bölgeye yönelik olarak yapılan sürveyans; Cerrahi
alan enfeksiyonları, kateter uygulaması sonucu gelişen enfeksiyonlar, bakteryemi gibi tek tip enfeksiyonların saptanmasına yöneliktir.
Birime yönelik olarak yapılan sürveyans; Yoğun bakım, yenidoğan, yanık, transplantasyon, cerrahi servisleri
gibi yüksek riskli birimlerde yapılan sürveyanstır. Sürveyans
yapan personel sayınsın yetersiz olduğu durumlarda tercih
edilen bir yaklaşımdır.
Dönüşümlü olarak yapılan sürveyans; Her klinikteki
hastane enfeksiyonların dönüşümlü olarak saptanmasıdır.
Her aya farklı bir bölüm düşecek şekilde hastane kendi içinde
bölgelere ayrılır; her ay bölümden birinde sürveyans işlemleri yürütülür; ucuzdur ve daha az personel gerektirir, ancak bir
birimde izlenen ayı dışındaki zamanlarda ortaya çıkabilecek
enfeksiyonlar, izlenen birim dışındaki enfeksiyonlar ve kümeleşmiş sorunlar gözden kaçabilir.
Önceliğe Yönelik Sürveyans
Hastanede hangi tür hastane enfeksiyonlarına öncelik
verilmesi gerektiğini saptamaya yöneliktir. Her yıl ( ya da
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belirli sürelerle) öncelikle sürveyansı yapılacak enfeksiyonlar değişebilir; bir yıl cerrahi alan enfeksiyonları, sonraki yıl
üriner sistem enfeksiyonlarına yönelik sürveyans çalışması
yapılabilir. Bu yöntemle temel enfeksiyon hızları hesaplanamaz, kümeleşmeler atlanabilir.
Sınırlı Periyodik Sürveyans
Personel sayısının ve diğer kaynakların yetersiz olduğu
durumlarda tercih edilebilir. Her 4 ayın birinde hastane genelinde kapsamlı sürveyans çalışması yapılır, diğer üç ayında
ise örneğin, septisemilerin saptanmasına yönelik sürveyans
yapılır. Bu yöntemle, az zaman harcayarak temel enfeksiyon
hızları saptanabilir, ancak kümeleşmeler gözden kaçabilir.
Taburcu Sonrası Sürveyans
Günümüzde cerrahi girişimlerden sonra hastanede yatış
süreleri kısalmıştır. Dolayısıyla, özellikle cerrahi bölümlerinde nazokomial enfeksiyonları saptamak için yeterli süre
olmayabilir ve hastalar hastanede yatarken yakalandıkları
enfeksiyon belirtilerini taburcu olduktan sonra gösterebilirler. Hastalarla taburcu olduktan sonra iletişim kurularak ya
da kontrol muayeneleri sırasında yapılan sürveyansa taburcu
sonrası sürveyans denir. Bu yolla edinilen bilgiler söz konusu
enfeksiyonların oluşmasını önleyici önlemlerin alınmasına
ışık tutabilir.
Sürveyans Verilerinin Toplanması
Sürveyans verilerinin hangi yöntemle toplanacağı hastanenin olanaklarına göre değişir. Yöntemi belirlerken şu üç
soruya yanıt verilmelidir: Enfeksiyonlar,

ameliyat kayıtları, radyolojik inceleme raporları, hastanın hekimi, hemşiresi gibi bir çok kaynaktan yararlanarak nozokomiyal enfeksiyonları saptar ve kayıt eder.
Hasta temelli sürveyans verileri hekimin hasta ziyaretlerine (visitelerine) ya da laboratuvar kayıtlarına dayandırılarak yapılabilir. Vizitelere dayalı sürveyansta hastaya ait risk
faktörleri saptanabilir; yalnızca laboratuvara dayalı sürveyansta klinik tanılar atlanabilir, ayrıca, eğer hastadan kültür
için örnek alınmamış ise hastaya ulaşılamaz. Hastane enfeksiyonu olan hastaları saptamanın en duyarlı yolu, hastaya temelli sürveyanstır.
Retrospektif, yani taburcu sonrasında hastanın dosyasının incelenmesi ile vaka aranması sürveyans hizmetlerinin
etkili biçimde yapılmadığının bir göstergesidir, kayıtların
yetersiz olduğu durumlarda ise işe yaramaz. Bu nedenlerle
tercih edilen bir yöntem değildir. Bunun tersi, hasta hastanede yatarken yapılan prospektif (ileriye dönük) sürveyanstır.

Veri Analizi
Hastane enfeksiyonu sürveyansında toplanan verilerin
analizinde genellikle şu hızlar kullanılır:
			
Enfeksiyon sayısı
Enfeksiyon hızı= ----------------------------------------- x 100
			
Yatan hasta sayısı

			
Enfeksiyon sayısı
Enfeksiyon dansitesi= ----------------------------------- x 1000
			
Hasta günü

a. pasif yöntemle mi aktif yöntemle mi,
b. hasta temelli mi laboratuvara dayalı olarak mı,
c. geriye (retrospektif) dönük mü ileriye (prospektif)
dönük mü saptanacak?

Pasif sürveyansta hastanın dosyasına eklenen “nozokomiyal enfeksiyon izlem formu” hekim ya da hemşire tarafından doldurulur. Pasif sürveyans uygulamalarında kayıtların
ihmal edilmesi, geç doldurulması, vakaların atlanması gibi
sorunlar yaşanabilir. Aktif sürveyansta ise enfeksiyon kontrol hemşiresi hasta dosyasındaki takip formları, ilaç tabelası,

			
Alet gün sayısı
Alet kullanım oranı = ---------------------------			
Alet günü
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Alet kullanım oranı özellikle invaziv alet ilişkili enfeksiyonların yaygınlığını gösterir. Örneğin, santral venöz kateter
ilişkili kan dolaşımı enfeksiyonu şöyle hesaplanır:
Santral venöz kateter ilişkili
Enfeksiyon sayısı
kan dolaşımı enfeksiyon hızı = ------------------------- x 1000
		
Alet kullanılan gün sayısı

Hastane Enfeksiyonlarının Önlenmesinde
Önemli Hususlar

menenjit, Hepatit C hastalıkları açısından ise orta ve düşük
derecede risk altındadırlar. Bu hastalıklardan korunmak için
yapılması gerekenlerin başında sağlık personelinin işe girerken ve periyodik olarak muayeneleri ve aşılanmalarıdır. İğne
batması ya da tıbbi aletlerle yaralanmalar olduğunda durum
sorumlu kişiye bildirilerek kaydedilmeli ve gerekli önlemler
alınmalıdır. Ellerdeki bütün yaralar su geçirmeyen bir bant ile
kapatılmalıdır.
Kaynaklar

Hastane enfeksiyonlarının önlenmesinde alınacak önlemler ortaya çıkan enfeksiyonlara özgü olmakla birlikte
genel olarak şu önlemlerin alınması enfeksiyonların çoğunu
engellemek için yeterlidir:

1. El yıkama / Dekontaminasyon: En pratik ve en etkili korunma yöntemlerinden biridir, çünkü patojen mikroorganizmalar enfekte hastalardan personelin ellerine geçer
ve enfeksiyonun hastane içinde yayılmasına yol açar. Ellerin
Dekontaminasyonu üç türlüdür: a)Sosyal el yıkama: Orta derecede kirli ellerin sabunla ve su ile yıkanmasıdır. Bu tür yıkama yiyeceklerle temastan önce, hastayı yedirmeden önce,
tuvalet sonrası, hasta bakımına başlamadan önce, ellerin her
kirlenmesinde, hastayla temastan sonra yapılmalıdır; b)Sosyal ve hijyenik el yıkama: Ellerin antiseptik bir deterjan ile ya
da alkol ile dezenfekte edilmesidir. Bu tür dekontaminasyon
invaziv işlemden önce, enfeksiyona yatkın hastalarla temastan önce, yaralara ve üretral kateterlere dokunmadan önce
ve sonra, eldiven takmadan önce ve sonra, kanlı çıkartılarla
temastan sonra yapılmalıdır; c) Cerrahi el yıkama: Geçici florayı uzaklaştırmak ve eldiven hasar gördüğü zaman yaranın
kontamine olmasını önlemek için her türlü cerrahi girişimden
önce yapılması gereken işlemdir.

• Arıkan Akan Ö. Hastane infeksiyonlarının kontrolünde klinik
mikrobiyoloji laboratuvarının rolü. Hastane İnfeksiyonları Dergisi
2002; 6: 131-134.
• Doğanay M, Ünal S (ed) Hastane İnfeksiyonları. Hastane İnfeksiyonları Derneği Yayını No:1 Ankara 2003: 235-246.
• Erol S. Hastane Enfeksiyonları sürveyansı, İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp
Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Hastane Enfeksiyonları:
Korunma Ve Kontrol Sempozyum Dizisi No:60 Ocak 2008; s.43-51
• Hoşoğlu S. Hastane Enfeksiyonları, www.dicle.edu.tr/Contents/411bbb3c-e0cc-4498-976c-f802e54a67ed.pdf
• Jarvis WR. Investigation of outbreaks. (In) Mayhall CG (ed).
Hospital Epidemiology and Infection Control. Lippincott Williams
& Wilkins,Philadelphia 3. ed. 2004:107-122.
• Ulusal Sağlık Hizmeti İlişkili Enfeksiyonlar Sürveyans Rehberi,
TC Sağlık Bakanlığı – Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Ankara, 2017

2. Sağlık Personelinin Korunması İçin Genel Önlemler: Sağlık personeli suçiçeği, kızamık, kızamıkçık, hemorajik ateşler, Hepatit B, impetigo, uyuz, zona, viral diyare,
dizanteri hastalıkları açısından yüksek risk altında, tüberküloz, salmonella, kolera, hepatit A, poliomyelit, HSV, CMV,
deri dışı streptokok enfeksiyonları, difteri, meningokoksik
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BÖLÜM - 8

BULAŞICI OLMAYAN
HASTALIKLARIN
KONTROLÜ
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Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Kontrol İlkeleri
“Nasıl yaşamam gerektiğini anlamaya başladığımda, nasıl ölmekte olduğumu gördüm.”
(Leonardo Da Vinci)

Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar
Yakın dönemlere kadar insanlık için en önemli hastalıklar
bulaşıcı olanlar ve çocukluk dönemlerindeki sağlık sorunları
idi. Bulaşıcı hastalıkların büyük ölçüde kontrol altına alınması ve yaşam sürelerinin uzaması sonrasında bulaşıcı olmayn
ve kronik hastalıklar önem kazandı. Günümüzde, en sık görülen, en çok öldüren ve sakat bırakan hastalıklar, yani, önemli
hastalıklar bulaşıcı olmayan hastalıklardır. (Şekil 1 ve 2)
Şekil 2: Dünya’da En Sık Öldüren Hastalıklar – 2016
Şekil 1: Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Toplam Hastalık
Yükündeki Ağırlığı (DALY) ve Etkisi Artmaktadır

Kaynak: IHME, Küresel Hastalık Maliyeti

Kaynak : Ulusal Hastalık Yükü Çalışması 2013
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Tablo 1: Türkiye’de En Çok Öldüren Hastalık ve Nedenler / 2017 - 2018

Kaynak: TÜİK
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan
istatistiklere göre dünya genelindeki değerlere uygun olarak
ülkemide de 2018 yılında ölüm nedenlerinin ilk üç sırayı dolaşım sistemi hastalıkları, kanserler ve solunum sistemi hastalıkları (KOAH) almaktadır.

Şekil 3: Buşalıcı Olmayan Hastalıkların Kökenindeki 5 Risk
Faktörü

Bulaşıcı olmayan hastalıklar vücut işlevinde ya da yapısında, kişinin yaşam tarzında bir değişiklik yapmasını gerektiren ya da uzun bir süre boyunca devam eden bozulma olarak
tanımlanır; kişiden kişiye geçmez, yavaş gelişir ve genellikle
uzun sürerler. Bu hastalıkların başlıcaları kardiyovasküler
hastalıklar, kanserler, kronik sonunum yolu hastalıkları ve
diyabettir.
Bulaşıcı olmayan hastalıkların ortak özellikleri şunlardır:
1. Çok faktörlü nedensellik
2. Sinsi başlangıç
3. Latent dönem
4. Vücutta geri dönüşü olmayan değişiklikler yapmaları
5. Kişinin yaşam tarzında değişikliğe yol açması
6. Kontrollerinin çok yönlü yaklaşım gerektirmesi
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Şekil 4: Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Türkiye’de 30 – 70 Yaş Grubundaki Ölümlerin % 87.5’inden sorumludur.

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu, 2012

Kontrol İlkeleri
Bulaşıcı olmayan hastalıkların büyük çoğunluğu kronik
hastalık grubundaki hastalıklardır. Kronik hastalık “uzun süreli hastalık” demektir. Bu hastalıklar genellikle bulaşıcı değildir, sinsi başlar, yavaş ilerler. Hastalığın belirtileri geç ortaya çıktığı için genellikle tanı konulduğunda hastalık vücutta
yerleşmiş ve hayli ilerlemiştir. Kronik hastalıkları tam olarak
iyileştirmek çoğu zaman mümkün değildir ve genellikle kalıcı sakatlıklar bırakırlar. Dolayısıyla, kronik hastalıklar için
yapılması gereken en akılcı şey koruyucu önlemlere önem
vermek, erken tanı ve tedavi ile hastalığın ilerlemesini durdurmak ve sakatlıkları önlemeye çalışmaktır.
Bulaşıcı hastalıkları kontrol altına almış ve yaşam süresi uzamış olan ülkelerde kronik hastalıklar en önemli sağlık sorunları durumuna gelmiştir. Sanayileşmiş ülkelerde ve
bizim ülkemizde ölüm nedenlerinin ilk üç sırasını, kalp ve
damar hastalıkları, kanserler ve kronik solunum yolu hastalıkları almaktadır. Bu üç hastalıktan ölenler, dünyada bütün
ölen erişkinlerin yaklaşık yüzde 70’ini oluşturmaktadır ve bu

miktar giderek artmaktadır. Söz konusu ölenlerin yüzde 79’u
gelişmekte olan ülkelerdedir. Oysa bunlar engellenebilir ve
korunulabilir hastalıklardır.
Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) temel yaklaşımı, bu hastalıklara bağlı ölümleri azaltmak ve yaşam kalitesini yükseltmektir. DSÖ’ye göre, bu sorunlarla başa çıkmanın ilk koşulu,
toplumlarda ve yöneticilerde farkındalık sağlamak ve ulusal
düzeyde kontrol stratejileri geliştirebilmektir. Söz konusu önlemler ne kadar “toplum tabanlı” olursa, yani toplum tarafından benimsenen ve desteklenen stratejiler olursa ve toplumun
katılımı ile yürütülürse o kadar başarılı olabilir. Çünkü kronik hastalıkların kontrolü, toplumdaki bireylerin ve hastaların
desteği ve katılımı olmadan yürütülemez.
Kronik hastalıkların kontrolündeki ortak ilkeler şunlardır:
1. Birincil koruma: Hastalıkların nedenlerini bilmek
ve nedenlerin oluşmasını engelleyici önlemler almak. Örneğin, şişmanlık ile mücadele ederek diyabet, kalp hastalıkları
gibi hastalıkları önlemek; tütün ile mücadele ederek KOAH,
kalp ve damar hastalıklarını önlemek.
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2. İkincil koruma (erken tanı ve tedavi): Hastalıkları
henüz belirtileri ortaya çıkmadan ya da belirtilerin hafif
olduğu dönemlerinde teşhis ederek tedaviye başlamak,
böylece hastalığın ilerlemesini yavaşlatmak ve sakatlıkların
ortaya çıkışını geciktirmek.
3. Üçüncül koruma: Hastalığı tedavi ederek ve oluşan
sakatlıkları rehabilite ederek hastanın yaşam standardını
mümkün olduğu kadar yükseltmek ve kendi kendine yeter
durumda yaşamasını sağlamak, gerekenlere evde bakım
hizmeti vermek.
4. İzlemek: Kronik hastalıkların tedavileri yaşam
boyu sürer. Hastaların uygun aralıklarla izlenmesi, ortaya
çıkabilecek komplikasyonların değerlendirilmesi, gerekli
tedavi girişimlerine başlanması ve hastalığın kontrol altında
tutulması açısından gereklidir.

Kaynaklar
• Durna Z., Oğuz G. Kronik Hastalıklar ve Yönetimi, Türkiye
Klinikleri Internal Medicine Nursing – Special Topics, 2018, Vol 4,
Issue 2.
• http://www.who.int/nmh/global_monitoring_framework/en/
• Ünal B., Ergör G. (Ed.) Türkiye Kronik Hastalıklar ve Risk Faktörleri Sıklığı Çalışması, T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı
Kurumu, Ankara, 2013.

Doğumda Beklenen Yaşam Süresi mi, yoksa Doğumda
Beklenen Sağlıklı Yaşam Süresi mi?
İnsanlar için ölüm kaçınılmaz olduğuna göre, bir ülke
yönetimi için başarısızlık olarak sayılması gereken husus,
insanların önlenmesi kolay olan bulaşıcı hastalıklardan ölmesidir. Bulaşıcı olmayan ve kronik hastalıklar daha çok
ileri yaşlarda ortaya çıktığına ve önlenmeleri zor olduğuna
göre, yaşamlarının sonuna gelmiş kişilerin bu hastalıklardan
ölmeleri kaçınılmazdır. Yani, bir ülkede ölenlerin çoğunun
bulaşıcı olmayan hastalıklardan ölmeleri, başka bir deyişle,
ölüm nedenleri sıralamasında bu hastalıkların ön sıralarda
olmaları doğaldır ve beklenen bir sonuçtur. Önemli olan husus, bulaşıcı olmayan hastalıklara bağlı “erken ölümlerin”
(premature deaths) azaltılması, insanların bulaşıcı olmayan
hastalıklardan mümkün olduğunca geç ölmeleridir. Ülkelerin
hedefi, yalnızca beklenen yaşam süresini uzatmak değil, sağlıklı beklenen yaşam süresini uzatmak olmalıdır.
Türkiye İstatistik Kurumu rakamlarına göre ülkemizde
2016 - 2018 yılları için doğumda “beklenen yaşam süresi”
genel tolumda 78,3, erkeklerde 75,6, kadınlarda 81.0 yıldır.
Buna karşılık, doğumda “beklenen sağlıklı yaşam süresi” genel toplumda 58,3, erkeklerde 59,9, kadınlarda 56,8 yıldır.
Yani, erkekler yaşamlarının son 15,7 yılını, kadaınlar ise son
24.2 yılını sağlıksız olarak geçirmektedir.
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Taramalar
• Taramanın maliyeti düşük, yararı yüksek olmalıdır
• Bir defalık değil, toplumda sürekli biçimde uygulana-

Tarama Stratejileri
Hastalıkların kontrol edilebilmesinin çok önemli bir yöntemi risk altındaki bireylerin sistematik şekilde ve düzenli
aralıklarla taranmalarıdır. Tarama, bir toplumda hızla uygulanabilen testler ve periyodik muayenelerle hasta oldukları
bilinmeyen kişileri ortaya çıkarmak, hastalık belirtileri ortaya çıkmadan önce ya da belirtilerin erken bir aşamasındada
tedavilerini sağlayabilmek amacıyla yapılır.

bilecek ve yeni vakaları saptayabilecek bir tarama yöntemi
olmalıdır
Pek çok hastalık için tarama programları uygulanabilir.
Bu hastalıkların başlıcaları ve tarama yöntemleri arasında
şunlar sayılabilir:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Periyodik muayeneler bireyseldir. Toplumlardaki sağlık
sorunlarının ortaya çıkartılması ve bu sorunların yaygınlaşmasının önlenmesi ve hastaların tedavilerinin sağlanabilmesi
için yapılması gereken şey ise taramalardır. Hangi hastalığın
taramasının yapılacağına karar vermenin 3 koşulu vardır:
(a) Halk sağlığı açısından önemli olması,
(b) Erken tanısının mümkün olması,
(c) Tedavisinin mümkün olması.
Taramalarda kullanılacak testler seçilirken göz önünde
bulundurulması gereken kriterler ise şunlardır:

• Tarama yapılacak hastalığın latent (gizli / belirtisiz) ya
da erken semptomatik dönemi olmalıdır
• Belirtiler ortaya çıkmadan yapılacak tedavi, belirtiler
çıktıktan sonra yapılacak tedaviye göre daha yararlı sonuçlar
verebilmelidir
• Hastalık tedavi edilmezse ağır hasar oluşturmalıdır
• Taranacak hastalığın doğal seyri iyice bilinmelidir
• Güvenli, pratik ve toplum tarafından kabul edilebilir
bir tarama yöntemi olmalıdır
• Kullanılacak test, asemptomatik (belirtisiz) dönemde
hastalığın tanısını koyduracak kadar sensitif (duyarlı)
olmalıdır,
• Yalancı pozitif sonuç olasılığını en aza indirebilecek
kadar spesifik (özgün) olmalıdır
• Hastaların kabul edebileceği bir test olmalıdır

•
•
•
•
•

Kanda fenilalanin aranması (Fenilketonüri)
Kalça muayenesi (Doğuştan kalça çıkığı)
İşitme testi (Sağırlık)
Denver testi (Nörolojik gelişme geriliği)
Görme muayenesi (Katarakt)
Kan basıncı ölçme (Hipertansiyon)
Açlık kan şekeri ölçme (Diyabet)
Tüberkülin testi (Tüberküloz)
VDRL testi (Sifiliz)
Kemik dansitometresi (Osteoporoz)
Akciğer grafisi (Tüberküloz; Akciğer kanseri)
Kanser markırları (Tümör belirleyicileri) (Çeşitli kan
ser türleri)
Mamografi (Meme kanseri)
PAP sürüntüsü (Serviks kanseri)
Dışkıda kan (Kolon kanseri)
Endoskopi (Gastrointestinal kanserler)
PSA (prostat spesifik antijeni) ölçme (Prostat kanseri)

Tarama Testleri
Tarama, kesin tanı amacıyla yapılmaz. Taramalarda uygulanan testler hasta olan bir kişiyi sağlıklı, sağlıklı olan bir
kişiyi hasta olarak belirleyebilir. Bu nedenle taramalarda bulunan pozitif sonuçların başka muayene ve laboratuar yöntemleri ile doğrulanması gerekebilir.
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Bir tarama testinin uygun olup olmadığına karar verebilmek için, taranacak hastalığın, taranacak toplumdaki
prevalans hızını bilmek gerekebilir. Prevalans hızı ne kadar
yüksekse, tarama testinin özgüllüğü de o kadar yüksek olur.
Prevalans hızı yüksek olan bir toplumda uygulanan bir test,
prevalans hızı düşük olan bir toplum için uygun olmayabilir.

Tablo 4: Yanlış pozitiflik nedenleri ve çözüm önerileri
Olası Neden

Bir testin uygun olup olmadığına karar verilirken, o testin geçerlilik ve duyarlığının bilinmesi gerekir. Bu iki durumu anlayabilmek için önce, yalancı pozitif ve yalancı negatif
kavramları bilinmelidir (Tablo2).
Tablo 2: Gerçek-yalancı pozitif ve gerçek-yalancı negatif
kavramları
Test Sonucu

Hastalık

Pozitif

Negatif

Var

Gerçek pozitif

Yanlış negatif

Yok

Yanlış pozitif

Gerçek negatif

Çözüm Önerisi

Genetik heterojenite (klinik
olarak hafif varyantlar)

Teşhiş ettirici sınırı
(cut-off point) ayarlama

Kontamine olmuş, yanlış
kimliklendirilmiş numune

Eğitim

Laboratuvar hatası

Nitelikli laboratuvar personeli /
sisteminin düzeltilmesi

Yanlış bilgi / yanlış anlama

Bilgi iletişimin iyileştirilmesi

Validite (geçerlilik): Kullanılan tarama yönteminin gerçek sağlam ve hastaları saptama gücüdür. Sensitivite (hassasiyet, duyarlılık) ve spesitivite (özgüllük) geçerliliğin bileşenleridir.
Sensitivite (duyarlılık): Testin gerçek hasta olanlardan ne
kadarını saptayabildiğini gösterir. Tarama ile saptanan vakaların bütün vakalara oranıdır.

Yanlış pozitif ve yanlış negatifi tanımlamak her zaman
kolay olmayabilir. Çünkü aynı hastalık farklı kişilerde farklı klinik ve biyokimyasal varyasyonlar gösterebilir. Tarama
testleri en belirgin klinik formları tespit etmek üzere seçildiği
için, diğer varyasyonlar kaçırılabilir (yanlış negatif sonuç).
Benzer şekilde klinik bulgusu olmayan minör biyokimyasal
varyantlar yanlış pozitif olarak düşünülebilir.

Sensitivite = Gerçek pozitif /
(Gerçek pozitif + Yalancı negatif)
Spesifite (özgüllük): Testin gerçekten sağlam olanlardan
ne kadarını saptayabildiğini gösterir. Tarama ile doğru biçimde hastalık bulunmadığı saptanmış kişilerin toplam hastalık
bulunmayan kişilere oranıdır. Taraması yapılan hastalığın

Tablo 3: Yanlış negatiflik nedenleri ve çözüm önerileri
Çözüm Önerisi

Olası Neden
Numunenin alınmamış olması veya nakil sırasında kaybolması

Daha iyi denetim

Numunenin kontamine olması, yanlış kimliklendirilmesi, alkole
ya da ısıya bağlı olarak denatüre olması

Eğitim

Erken alınmış ya da yetersiz numune

Eğitim

Genetik heterojenite (hafif-orta varyantlar)

Tarama testinin duyarlılığını yükseltmek, teşhiş ettirici sınırı
(cut-off point) düşürmek

Normal ve hasta kişilerin ayrılamaması

Daha iyi ayrım sağlayacak analit (kimyasal tür) kullanılması

Yetersiz laboratuar

Yöntem / cihaz iyileştirilmesi

Laboratuvar hatası

Nitelikli laboratuvar personeli / sistemin düzeltilmesi
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prevalans hızının düşük olduğu durumlarda, en spesifik test
dahi yalancı pozitif sonuç verebilir. Yöntemin performansını
ölçmek için pozitif prediktif değer (PPD) kullanılır.
Spesifite = Gerçek negatif /
(Gerçek negatif + Yalancı pozitif)
Prediktif değerler: Pozitif prediktif değer (PPD), uygulanan testte pozitif sonuç görülen kişilerden ne kadarının
gerçekten hasta olduğunu gösterir. Negatif prediktif değer
(NPD), uygulanan testte sağlam (negatif sonuç) bulunan kişilerden ne kadarının gerçekten sağlam olduğunu gösterir.
PPD = Gerçek pozitif /
(Gerçek pozitif + Yalancı pozitif)
NPD = Gerçek negatif /
(Gerçek negatif + Yalancı negatif)

Tarama Programları
Dünyada ve ülkemizde uygulanan tarama programları
beş ana grupta ele alınabilir:

1.
2.
3.
4.
5.

Evlilik öncesi taramalar
Prenatal taramalar
Yenidoğan taramaları
Bebeklik ve erken çocukluk taramaları
Erişkinlerdeki taramalar

Her ne kadar söz konusu muayeneler evlilikle ilgili
günlük bir işlem gibi gözükse de gerçekte birer hastalık
taramasıdır. Başka bir deyişle, her yıl evlenmek üzere
başvuran binlerce çift, evlilik muayenesi adı altında cinsel
yolla bulaşan hastalıklar, zekâ özürlülüğü ve kalıtsal kan
hastalıkları taramasından geçmektedir. Bu muayenelerin
sonuçları muayene olan kişiler için önemli olduğu kadar
ülkedeki sağlık hizmetlerinin planlanması açısından da
önemlidir.
Evlilik öncesi tarama testleri kapsamında; erkeklere
hemogram, anti-HIV, HBsAg, VDRL, HPLC ile hemoglobin
elektroforezi; kadınlara hemogram, anti-HIV, HBsAg, VDRL
testi yapılmaktadır. (Bu taramaların yasal dayanakları şunlardır: (1) 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 123.124. Maddesi, (b) 4722 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nun
Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun’un 136.
Maddesi, (c) 3960 Sayılı Kalıtsal Kan Hastalıkları ile Mücadele Kanunu, (d) 24 Ekim 2002 tarih 24916 Sayılı Resmî
Gazetede yayınlanan, Kalıtsal Kan Hastalıklarından Hemoglobinopati Kontrol Programı (e) Tanı ve Tedavi Merkezleri
Yönetmeliği, (f) İl Hıfzısıhha Kurul Kararları, (g) Türk Ceza
Kanunu).

Prenatal taramalar

Evlilik öncesi taramalar
Bir çiftin evlenebilmesi için gerekli koşullardan birisi
de sağlık muayenesidir. Bu muayenenin temel amacı, kişinin
evliliğe engel olabilecek cinsel yolla bulaşan bir hastalığının
(sifilis, AİDS, vb) bulunup bulunmadığı ve evliliğin
anlamını kavrayamayacak derecede zekâ geriliğinin bulunup
bulunmadığıdır. Bu muayenelere 2002 yılında, doğacak
bebeklerin sağlıklarını korumak amacıyla talasemi ve orak
hücreli anemi başta olmak üzere kalıtsal kan hastalıklarının
araştırılması da eklenmiştir.

Prenatal (doğum öncesi; gebelik dönemi) tarama testleri,
Down sendromu, Trizomi 18, Nöral tüp defekti gibi kromozomal bozuklukları olan fetusların gebelik sırasında teşhis
edilmesine yöneliktir. Bu testler, birinci trimesterde ultrasonagrafi incelemesine ek olarak 11-14. haftalar arasında yapılan kan testleri ile ikinci trimesterde 15-18.haftalar arasında
yapılan kan testleridir.
Tarama testi sonucu pozitif bulunan gebelere sonraki
aşamada diagnostik testler (koryonik villus örneklemesi ya
da amniosentez) uygulanarak sonuç doğrulanmaya çalışılır.
Eğer bu bu testlerin sonucu da pozitif bulunursa ailenin de
görüşleri dikkate alınarak gerekli müdahaleler (gebeliğin
sonlandırılması) yapılır. Prenatal testlerin uygulanması ile
elde edilen sonuçlar sayesinde Down sendromu (Trizomi 21),
Trizomi 18 (Edwards Sendromu) ve nöral tüp defektli canlı
doğum sayısında belirgin bir azalma saptanmaktadır.
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Prenatal taramalarla teşhis edilebilecek hastalıklar

Yenidoğan tarama programı uygulanan hastalıklar
A. Kalıtsal Metabolik Hastalıklar
a. Fenilketonüri
b. Hemoglobinopatiler
c. Galaktozemi
d. MSUD ( Maple Syrup Urine Disease / Akağaç
Şurubu Hastalığı)
e. Biotinidaz eksikliği
f. Homosistinüri
g. Tirozinemi
h. Konjenital Adrenal Hiperplazi (21 Hidroksilaz
eksikliği)
i. Kistik Fibrozis
j. Duchenne Müsküler Distrofi
k. Hiperkolesterolemi
l. Orta Zincirli Açil-KoA Dehidrogenaz (MCAD)
eksikliği
m. Glukoz-6-Fosfat Dehidrogenaz (G-6-PD) eksikliği
n. α1-Antitripsin eksikliği
B. Diğer Hastalıklar
a. Endokrin (Konjenital Hipotiroidi)
b. Enfeksiyöz (HIV, Toxoplazmosis)
c. Tümör (Nöroblastoma)
d. Kurşun Zehirlenmesi

Down sendromu (Mongolizm), en sık görülen otozomal
kromozom bozukluğudur. 21. kromozomda 3 kopya vardır
(trizomi 21). Canlı doğumların 1/800’ünde görülür. Risk,
anne yaşıyla birlikte artar; 35 yaşında 1/385 ve 40 yaşında
1/105. Mental retardasyon, konjenital kalp bozuklukları, hipotoni ile seyreder; immün yetmezlik, tiroid fonksiyon bozuklukları görülür.
Trizomi 18 (Edwards Sendromu), Down sendromuna
göre daha az görülür. 18. kromozomda 3 kopya vardır. Yaşamla bağdaşmaz; genel olarak bebekler anne karnında ya da
doğumdan hemen sonra ölür.
Nöral tüp defekti (NTD), bebeklerde görülen anomaliler arasında ilk sıraları almaktadır; Türkiye’de yaklaşık 1000
canlı doğumda 2,5 oranında görülür. Beyin ve omuriliğin gelişeceği nöral tüpün 21.-28. günlerde tamamen kapanmaması
durumudur. Ölümcül anöploidi (beyin dokusunun gelişmemesi) ya da spina bifida formlarında ortaya çıkabilir.

Yenidoğan taramaları
Yenidoğan döneminde (neonatal dönem) yapılan taramalar son derece yaşamsaldır. Çünkü bu dönemde araştırılan
hastalıklar teşhis edildiği zaman bebeğin yaşamı kurtulabilir,
fakat teşhiste geç kalınırsa, sakatlıklar ya da ölüm görülebilir.
Bu nedenle, birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de yenidoğan taramaları Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan kurallar
çeçevesinde yürütülür.
Bu taramaların 1960 lı yıllardan sonra başladığı söylenebilir. Fenilketonürinin (FKU) mental retardasyona neden
olduğunun tespit edilmesiyle 1960’larda ABD ve Avrupa’da
yenidoğan tarama programları başladı. 1961’de R. Guthrie,
ABD’de fenilketonüriyi saptamak üzere filtre kâğıdındaki
kuru kandan bakteriyel inhibisyon yöntemini geliştirdi. Günümüzde, filtre kâğıdına alınan kan örneğinde birçok hastalık
yenidoğan döneminde teşhis edilebilir.

Türkiye’de yenidoğan taramaları
Ülkemizde, fenilketunüri taraması Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından TÜBİTAK destekli bir proje olarak
1983 yılında yenidoğanlarda fenilketonüri insidans projesi
olarak başlamış, 1994 yılında ulusal tarama programına dönüştürülmüştür. Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulan bilim
komisyonu yenidoğan taramaları hakkında kararlar almaktadır. Bu komisyon, TSH’nın ELISA yöntemi, fenilalaninin
Guthrie’nin bakteriyel inhibisyon yöntemi ile çalışılmasına,
ayrıca TSH ve fenilalanin (FA) analizleri için bir algoritma
oluşturularak buna göre çalışılmasına karar vermiştir. Bilim
kurulunun önerisi doğrultusunda Haziran 2008 itibari ile tara-
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ma programına biyotinidaz eksikliği de dâhil edilmiştir.

na yönlendirmelidirler.

Ülkemizde önemleri giderek artan bazı doğuştan olma
hastalıkların erken tanı ve tedavileri amacıyla 4 grup hastalık
için tarama proagramları yürütülmektedir:

Yine aynı şekilde her yenidoğan bebek mutlaka işitme
taramasına yönlendirilmeli ve tarama yapılması sağlanmalıdır. GKD yönünden risk değerlendirmesi yapılmalı, muayenesi aile hekimince yapılmalı ve protokollerde de belirtildiği
haliyle risk ve/veya muayene bulgusu pozitif bebekler kalça
USG ye yönlendirilmelidir. Aile hekimleri bebeklerin işitme,
GKD, görme taramalarının yapılıp yapılmadığının takibinden sorumludur.

1. Neonatal Tarama Programı (NTP)
a. Konjenital hipotiroidi
b. Fenilketonüri
c. Biotinidaz eksikliği
d. Kistik fibrozis
2. Yenidoğan İşitme Taraması Programı
3. Görme Taraması
4. Gelişimsel Kalça Displazisi (GDK) Programı

Ulusal program ile illerideki bütün sağlık birimlerinde
yenidoğanlardan alınan kanlar, İl Sağlık Müdürlükleri aracılığıyla toplanarak Ankara Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi
Başkanlığı ve İstanbul Bölge Hıfzısıhha Enstitüsü Müdürlüğü
bünyesinde kurulan tarama merkezlerine gönderilmektedir.

NTP kapsamında yer alan fenilketonüri, konjenital hipotiroidi, biotinidaz eksikliği, kistik fibrozis hastalıklarının
erken tanısı bebeklerin topuklarından alınan kanların analizi
ile yapılır. Doğan her bebekten doğumu takiben 48 saat sonra
(oral beslenmenin ardından) topuk kanı örneği alınmalıdır.
Ancak mümkün olduğunca çok sayıda bebeğe ulaşabilmek
için sağlık kurumlarında doğan bebeklerin sağlık kurumunu
terk ettiği son anda topuk tanı örneği alınmalıdır. Eğer bu örnek bebek yeterince oral olarak beslenmeden alınmışsa hastaya ilk hafta içinde aile hekimlerine ya da en yakın sağlık
kurumunda yeni topuk kanı örneği alınması gerekmektedir.
Hastaneler, doğan ve topuk kanı taburculuk öncesi alınan
bebeklerin ikinci topuk kanlarının alımı için aileleri, bağlı
oldukları aile hekimlerine ya da toplum sağlığı merkezlerine yönlendirmelidir. Aile hekimleri ise, kendisine kayıtlı
olan yeni doğmuş bebekleri izlemek ve topuk kanlarının uygun koşullarda alınıp alınmadığını sorgulamak, alınmadıysa topuk kanını alarak Sağlık Müdürlüklerine göndermekle
yükümlüdürler.
Aile hekimleri, hizmet verdikleri sırada karşılaştıkları
her yenidoğan bebekten; daha önce topuk kanı alınıp alınmadığını, ne zaman alındığını ve kan alımı öncesi bebeğin
beslenip beslenmediğini ayrıntılı olarak sorgulamalı, daha
önce topuk kanı alınmayan bebekler ilgili sağlık kuruluşları-

Topuk kanı alma tekniği
Türkiye’de sağlık kuruluşlarında yenidoğanların topuğundan
alınan kapiller kan Scheicher&Shuell no 903 filtre kâğıdına
emdirilmekte, daha sonra birbiri ile temas etmesi önlenerek
havada 2 saat kurutulup sağlık kuruluşunda 2-8 oC’de saklandıktan sonra tarama laboratuarına gönderilmektedir.
Kan alma zamanı: Kan örneği ideal olarak doğumdan
sonraki 3-5’inci günler arası alınmalıdır. Fenilketonüri taraması için bebeğin en az 24 saat süreyle beslenmiş olması
gerekir. Ancak, mümkün olduğunca çok sayıda bebeğe ulaşabilmek için hastanelerde doğan bebeklerden taburcu olurken
kan örneği alınmalı, yeterince beslenmeden kan örneği alınmışsa, aileye bir hafta içinde en yakın birinci basamak sağlık
kuruluşuna başvurmaları söylenmelidir.
Birinci basamak (aile hekimi) kuruluşuna başvuran her
yenidoğan bebek daha önce topuk kanı alınıp alınmadığı,
alındıysa ne zaman alındığı ve kan alımı öncesi bebeğin beslenip beslenmediği açısından sorgulanmalıdır. Daha önce
48-72. saatlerden önce ya da emzirilmeden önce kan örneği
alımışsa topuk kanı tekrar alınmalıdır.
Klinik belirtileri görme ve hastalıktan kuşkulanma her
zaman tarama sonucundan daha önemli ve değerlidir. O ne-
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denle, özellikle yenidoğan dönemi ya da sonrasında klinik
olarak hipotiroidi kuşkusu uyandıran (örneğin uzamış sarılığı
olan) bebeklerde, tarama yapılmış olsun ya da olmasın mutlaka koldan kan alınarak serum T4 ve TSH düzeyleri ölçülmelidir.

malıdır. Kanın hemoliz olmaması ya da doku sıvısıyla dilüe
olmaması için topuk sağılmamalı ya da aşırı derecede sıkılmamalıdır.
Şekil 6: Uygun Alınmış Topuk Kanı Örneği

Kan alma işlemi: Kan alma işlemine başlamadan önce
filtre kâğıdında yer alan bilgiler doldurulmalı, kâğıdının arkasında yer alan Ebeveyn Rıza Beyanı bölümü de mutlaka
kanı alınan ya da alınamayan her bebek için doldurulmalı ve
ailelere imzalatılmalıdır. Filtre kâğıdı üzerinde yer alan kan
örneği alınacak bölgenin el veya başka maddeler ile temasından kaçınılmalıdır.
Kan örneği bebeklerin topuğunun plantar (taban) yüzlerinin medial (iç) ya da lateral (dış) kısımlarından alınmalıdır.

Şekil 7: Geçersiz Topuk Kanı Örnekleri

Şekil 5: Topuktan Kan Alınacak Bölgeler

Kan akışını arttırmak için, kan alınan bölge ılık bir havlu
ya da avuç içi ile ısıtılabilir; bebeğin bacağını kalp seviyesinin altında tutmak venöz kan akışını arttıracaktır. Kan alınacak bölge % 70’lik isopropil alkol ile temizlenmeli, kuruması
beklenmeli ya da steril bir gazlı bez ile kurulanmalıdır. Deri
bir steril lanset ile delinmeli, ilk kan damlası silinmelidir.
Daha sonra, Guthrie kâğıdının tek yüzüne ve işaretli alanın
tamamını kaplayacak şekilde kan örneği alınmalıdır, her dört
işaretli alan doldurulmalıdır. Kan alma kâğıdı bastırılma-

Kan alındıktan sonra, Guthrie kâğıdı üzerindeki kan
damlalarına dokunulmamalı, damlalar birbirleri ile temas etmemelidir. Kan alındıktan sonra düz bir zemin üzerinde oda
sıcaklığında 2-3 saat bekletilip kurutulmalıdır. Kuruyan örnek
zarf içine konularak il sağlık müdürlüğüne ulaştırılıncaya kadar buzdolabında kutu içinde bekletilmelidir. Nakil sırasında
soğuk zincir uygulamasına gerek yoktur. İl sağlık müdürlüğü
örnekleri bağlı bulunduğu Refik Saydam Hıfzıssıhha Tarama
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Merkezlerine gönderirler. TSH ve fenilalanin analiz sonuçları
web üzerinden ilgili sağlık kuruluşlarına iletilir; çalışması
biten kanlar -20 oC soğuk odadan oluşan arşive kaldırılarak
korumaya alınır.

Konjenital hipotiroidi
Yenidoğan döneminde en sık görülen endokrinolojik
sorundur. Tiroid hormon biyosentezi ve tiroid bezinin regülasyonunda doğuştan gelen bozukluklardan kaynaklanan tiroid hormon yetersizliği ile karakterize klinik bir durumdur.
Kronik hipotiroidinin en sık nedeni konjenital nedenlerdir.
Türkiye’de 3.000 – 4.000 doğumda bir oranında görülür. Ülkemizde yılda 1.300.000 canlı doğum olduğu dikkate alınırsa, her yıl 350 dolayında hipotiroidili bebek doğduğu anlaşılmaktadır. Yenidoğan döneminde bulgular vakaların çoğunda
belirgin olmadığından erken tanısı güçtür. Erken teşhis yapılmayan ve tedavi edilmeyen vakalarda kalıcı zekâ geriliği ve
asimetrik cücelik kaçınılmazdır. Erken tanı konan çocuklarda
tedavi oldukça kolay, ucuz ve yüz güldürücüdür. Klinik belirtiler arasında azalmış aktivite, ön fontanelin büyük oluşu,
makroglossi, sarılık, kabızlık, hipotoni, kısa boy ve azalmış
büyüme eğrisi, göbek fıtığı, serin ve kuru cilt, gelişimsel gecikme, solgunluk, miksödem, guatr sayılabilir. Tedavisinde
tiroid hormon replesmanı uygulanır.

Fenilketonüri (PKU)
Kalıtsal metabolik bir hastalıktır. Hastalıkta bir protein
yapıtaşı olan fenilalanin metabolize edilemez, kanda birikir,
erken tanı konulamaz ve tedavi edilmezse geri dönüşü olmayan beyin hasarı (zekâ geriliği) oluşur. Ülkemizde, her 100
kişiden dördü bu hastalığı taşıdığı ve her 4.500 bebekten biri
fenilketonüri ile doğmaktadır. Yani, her yıl 300 yeni fenilketonüri vakası topluma katılmaktadır. Ülkemizde bu yüksek
değerlerin temel nedeni % 22’ye varan akraba evliliğidir.
Ağır zihinsel geriliği olan fenilketonürili hastalarda
konvülsiyonlar, agresif ya da otistik davranış bozuklukları,
dermatit şeklindeki deri lezyonları görülebilir; vakaların %
60’ında anne babaya göre açık saç-göz-ten rengi ile karakterize fenotip vardır. Hastaların idrarlarında bol miktarda
fenillaktat, fenilasetat ve fenilglutamin bulunur. Fenilpürivat
idrar ve terde klasik küf kokusuna neden olur. Yaşam boyu
fenilalaninsiz diyet ile tedavi mümkündür.

Biyotinidaz eksikliği
Biotin, B vitaminlerinden biridir, enerji sağlar ve büyüme için gereklidir. Biotinidaz eksikliği yediğimiz yiyeceklerden biotini serbestleştirmek için gerekli olan enzimi etkiler.
Bu hastalık otozomal resesif geçişli kalıtsal bir hastalıktır.
Biyotinidaz normal olarak organik bileşiklerden “biyotini”
ayırır. Biyotinidaz eksikliğinde biyotin bağımlı enzimler etkilenir, biyotin döngüsü bozulur, metabolik asidoz, işitme ve
görme kaybı, deri bulguları (parsiyel alopesi vb), konvülsiyon, mental retardasyon ve nörolojik belirtiler ortaya çıkar.
Teşhiste ve tedavide geç kalınırsa nörolojik sekeller, koma ve
ölüm görülebilir. Biyotinidaz eksikliğinin en sık görüldüğü
ülkelerden birisi Türkiye’dir. Dünyada her 61.000 doğumda
bir görülmesine karşılık ülkemizde 11.000 doğumda bir vaka
görülmektedir. Biyotinidaz eksikliğinin kesin tanısı serum
analizi ile enzim aktivitesinin yokluğunun gösterilmesidir.
Hastalığın tedavisinde biyotin oral yolla verilir. Tedaviye ne
kadar erken başlanırsa bulguların düzelmesi o kadar iyi olur.
Biyotinidaz eksikliği için uygulanan tarama testi, “Kolorimetrik Test” yöntemidir; tedavisi “yaşam boyu oral biyotin”
alınmasıdır. Tedavi ile deri ve nörolojik bulgular düzelir; işitme ve görme bozukluklarının düzeltilmesi güçtür.

Kistik Fibrozis (KF)
Kistik Fibrozis esas olarak akciğerleri ve sindirim sistemini etkileyen genetik bir hastalıktır. Kistik fibrozis hastalığının oluşabilmesi için biri anneden biri babadan gelen, hastalığı taşıyan iki genin bir araya gelmesi gerekmektedir. Yani
hastalık sadece anneden ya da sadece babadan değil, hem
anneden hem de babadan gelen genlerin birleşmesi ile ortaya
çıkar. Vücut salgı bezlerindeki (ter bezleri, hava yollarında,
safra kanallarında vb) salgılar koyulaşır; salgı yollarında tıkaçlar oluşur. En önemli belirtiler solunum yolları ile ilgilidir.
Kistik fibrozisli hastalarda tekrarlayan ve tedavilere iyi yanıt
vermeyen öksürük, hırıltı, pnömoni ya da astım benzeri bulgular görülür. Hastaların yüzde 85’inde besinlerin yeterince
sindirilememesi nedeniyle yağlı ve pis kokulu dışkılama olur;
tekrarlayan akciğer enfeksiyonları, ishal, vitamin yetersizliği,
gelişme geriliği ortaya çıkar. Hasta yenidoğanların yüzde 10
kadarında doğumda dışkılama gecikir, bağırsak tıkanabilir
(mekonyum ileusu) görülebilir; yenidoğan sarılığı uzayabilir.
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Hastaların terleri daha tuzludur, terle tuz ve su kaybı artar,
dehidratasyon ve şok görülebilir.
Ülkemizde 2015 yılından başlayarak “Kistik fibrozis”
yenidoğan tarama programına alınmıştır. Topuk kanı taraması sonucunda pozitif bulunan bebeklerden ikinci bir kan örneği alınır; ikinci kan örneğinde de pozitif bulunursa bebek bu
kez kistik fibrozis hastalığının olup olmadığının araştırılması
için başka bazı testlerin yapılması gerekir. Ülkemizde her
3.000 – 4.000 doğumda bir kistik fibrozisli bebeğe rastlanır.
Ne yazık ki, kistik fibrozis hastalığının kesin tedavisi
yoktur; enfeksiyonların önlenmesi ve yaşam kalitelerinin
yükseltilmesi temel yaklaşımdır.

İşitme bozukluğu
En yaygın görülen doğumsal arazdır (1-3/1000 canlı
doğum). İşitme bozukluğu çocuklarda konuşmayı, iletişimi,
öğrenmeyi olumsuz etkiler. Aileler genellikle işitme
bozukluğunu başlangıçta fark etmez. Hastalığın anlaşılması
ortalama 19 aylıkken olur. Oysa işitme kaybını ilk 3 ayda teşhis edip ilk 6 ay içinde tedaviye başlamak gerekir. İşitme kusurları 24 saatini doldurmuş bebeklerde anlaşılabilir. İşitme
kaybı saptandığında derhal uygun bir işitme cihazı kullanımına başlamak gerekir. O nedenle hastanede doğan her bebeğe ilk 48 saat içinde işitme testi (OAE) uygulanmalıdır. Testi
geçemeyen bebeklere üç ay içinde odyolojik değerlendirme
tamamlanmalıdır. Tarama yöntemleri şunlardır:
Fizik inceleme
• Yenidoğan: Auropalpebral refleks, irkilme
• 1 ay: İrkilme, besleniyorsa duraklama
• 3-4 ay: Ses kaynağına doğru başını çevirme
• 4-7 ay: Ses kaynağına tam olarak dönme
• 7-13 ay: Ses kaynağı yönünü ve yerini bulma
• 21-24 ay: Sözlü uyarana kısa cümle ile yanıt
Tarama testleri
• Otoakustik emisyon (OAE): Kolay ve ucuzdur; Yalancı
(-)’lik yüksektir; Beyin sapı üstü patolojileri yakalayamaz.
• Otomatik işitsel beyin sapı cevabı (AABR): Kolay ama
maliyeti yüksektir; Yalancı (-)’ lik düşüktür; Bütün seviyeler-

deki işitme kusurlarını saptar
• Herhangi bir yakınması olmayan çocuklarda 3-5 yaş
kontrolünde odyometrik inceleme yapılır.
Testlerde sorun belirlenen bebekler zaman kaybetmeden
mutlaka referans merkezlere yönlendirilmelidir. Referans
merkez; en az 1 KBB uzmanı, 1 odyolog ve yeterli sayıda
odyometristin olduğu, gerekli ekipmanı bulunduran, 3. basamak sağlık kuruluşlarıdır. Odyolog bulundurmayan ya da
odyoloğu ayrılmış olan sağlık merkezleri referans merkez
olamazlar.

Gelişimsel kalça displazisi (GKD)
Gelişimsel Kalça displazisi (GKD) (Doğuştan kalça çıkığı - DKÇ), kalça ekleminin gelişimindeki bir yetersizlikten tam çıkığa kadar çok farklı şekillerde karşılaşılabilen bir
ortopedik durumdur. Bu klinik durumla ilgili bilimsel yazılı kaynakçanın kesin olarak üzerinde fikir birliğine vardığı
konu, GDK’nin çok büyük bir bölümünün erken tanı ile ileride olumsuz hiçbir etkisi kalmayacak şekilde tam olarak tedavi edilebildiğidir.
Yurt dışı kaynaklı yayınlarda yenidoğan döneminde
GKD görülme sıklığı 1/100, tam çıkık görülme sıklığı da
1/1000 olarak bildirilmektedir. Ülkemiz için böylesi bir veri
bulunmamakla birlikte kültürel kaynaklı kundak gibi olumsuz uygulamalar nedeniyle görülme sıklığının verilen rakamlardan daha yüksek olduğu kabul edilmektedir. Yıllık canlı
doğum hızının yaklaşık 1.300.000 olduğu ülkemizde, her yıl
en az 13.000 – 18.000 GKD’li bebeğimiz nüfusa katılmaktadır. Uygun tedavi edilmediğinde GKD’li bireyler toplumda
toplam sağlıklı yaşam günü ortalamasının düşmesine, sosyal
güvenlik kurumu yükünün artmasına ve ciddi iş gücü kayıplarına neden olmaktadır.
Yurt dışında daha önce yapılmış çalışmalarda tarama erken tanı - tedavi programlarının etkinliği gösterilmiştir.
Programın ana amacı, yenidoğan döneminde tüm bebeklerin kalça çıkığı açısından muayenelerinin yapılması, riskli
ve klinik muayenede şüpheli grubun ileri tetkik için yönlendirilmesi, tedavi gerektiren olgularda erken ve uygun tedavi-
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lerinin başlatılması, kalça çıkığı için yapılacak cerrahi tedavi
sayısı ve muhtemel komplikasyonların en aza indirilmesidir.
Bu amaçla aile hekimlerinin saptadığı riskli bebekler veya
gelişimsel kalça displazisi şüpheli olgular ilgili ortopedist
tarafından muayene edilmesi ve ultrasonografi (USG) için
yönlendirilmesi sağlanmalıdır.
GKD için risk faktörleri aşağıda sıralanmıştır:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

GKD’li akraba (kardeş, anne, baba, dede, nine,
teyze, hala, amca, dayı, kuzen)
İlk doğan kız bebek,
Çoğul gebelik,
Amniyon sıvısı anormallikleri (sıvı azlığı ya da
fazlalığı)
Makat duruşu,
Bebeğin ayağında şekil bozukluğu (içe, dışa, yukarı
dönüklük),
Plajiosefali (düz kafa sendromu)
Skolyoz
Pelvik oblisite (pelvik eğrilik)
Kalça adduksiyon kontraktürü
Doğumsal tortikolis (boyunda eğrilik).

Program 2013/4 sayılı GKD Genelgesi aşağıdaki şekilde
yürütülmektedir.

•
•

Sonucundan aile hekimine bilgi verilmesi
GKD tarama sonucunun Aile Hekimliği Bilgi Sistemine kaydedilmesi programın yürütülmesinde izlenmesi
gereken adımlardır.
GKD’li bebeklerin yüzde 60 kadarı yaşamın ilk haftasında, yüzde 88 ‘i yaşamın ilk 2 ayında kendiliğinden düzelir.
Kalanlar gerçek DKÇ olanlardır.
Yenidoğan bebekte kalça çıkığından kuşkulanmak için,
bebek sırtüstü yatırılır, her iki diz karına doğru itilir ve
yanlara doğru yavaşça açılır. Açılmada kısıtlılık olması kalça
çıkığını düşündürür.(Bu işlemde deneyimsiz olanlar yapmamalıdır. Çünkü bebeğin kalça eklemine zarar verilebilir.) Ayrıca her iki bacak arasındaki boy farkı ve derideki pililerde
(katlantılardaki) asimetri de kalça çıkığını düşündürmelidir.
Kalça çıkığı tedavisine erken başlanırsa uygun tedavi ile
6 hafta içinde tamamen düzelir. Geç fark edilmesi halinde
ise bir dizi zor ve uzun cerrahi tedaviler gerekir. GKD olan
bebeğe kesinlikle kundak yapılmamalıdır; kalın ara bezi
konulması tedavide işe yarayabilir. Kalça çıkığı doğumdan
sonraki ilk 3 ayda tespit edililirse Pavlik bandajı denilen bir
yöntemle ya da bacaklar açılmış biçimde alçıya alınarak 2-3
ay tedavi gerekebilir; 6 aylıktan sonra saptanan hastalar ise
cerrahi yöntemlerle tedavi edilir.
Şekil 8: Doğuştan Kalça Çıkığı (Gelişimsel Kalça Displazisi)
Belirtileri

• Doğumdan hemen sonra ailelerin GKD konusunda
bilgilendirilmesi ve 1 aylık olunca fizik muayene yapılması
gerektiğinin anlatılması,
• Bebeklere 1 aylık olduklarında aile hekimleri tarafından fizik muayene yapılması ve risk faktörleri açısından
sorgulanması,
• Pozitif muayene bulgusu ya da risk faktörlerinden
herhangi birinin varlığı durumunda ileri tetkik ve muayene
için ortopedi kliniğine sevk edilmesi,
• Bebeğin tanı ve tedavisinin sağlanması,
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Kalçaların iki yana doğru
açılmasındaki kısıtlılık

Kaynak: Prof. Dr. Emin Alıcı
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Görme bozukluğu
Görme taraması ile amaçlanan, görmenin normal gelişimini engelleyecek risk etmenlerini saptamak ve yetersiz
görmesi olan olguları erken dönemde tanımaktır. Çocuklarda
yapılacak göz taramaları ile tanınabilen hastalıkların başında
şaşılık, kırma kusurları (sıklıkla hipermetropik izoametropi
ve anizometropi şeklindeki) veya katarakt ya da korneal skar
gibi debrivasyona yol açan bazı durumlara bağlı olarak gelişebilen ampliyopi gelmektedir. Türkiye’de Sağlık Bakanlığı
tarafından 1990 yılında yapılan sağlık tarama sonucuna göre,
Türkiye genelinde kırma kusuru prevalansı %3’tür. Daha
önce yapılan araştırmalarda ise sadece ampliyopi prevalansı
%1-4 arasında bulunmuştur.
0-3 ay arasındaki bebekler ve 36-42 aylık çocuklarda
göz taraması yapılması gereklidir. Ülkemizde halen 0-3 aylık bebeklere “Çocuk İzlem Protokolleri” kapsamında aile
hekimlerince göz taraması yapılmaktadır ve okul öncesi dönemde de en uygun zaman 36-42 aylık çocuklardır. 0-3 aylık
bebeklere göz muayenesi ve Kırmızı Refle Testi, 36-42 aylık bebeklere ise göz muayenesi, Kırmızı Refle Testi ve Lea
Sembol Testi ile Aile Sağlığı Merkezlerinde (ASM) yapılması planlanmıştır.
Buna göre, ASM’lerde yapılan tarama testleri sonucunda gözünde ya da görmesinde patoloji saptanan bebekler /
çocuklar ilde bulunan göz hastalıkları uzmanlarına sevk edilmelidir. Göz hastalıkları uzmanınca değerlendirilen ve ileri
tetkikleri yapılan bebek/çocuk, göz ya da görme ile ilgili bir
hastalık tanısı alırsa, o zaman hastalığın türüne ve nedenine göre tedavi seçenekleri mümkündür. Görme taraması aile
sağlığı merkezlerinde ücretsiz olarak yapılır.

Çocukluk taramaları
Çocukluk dönemi hastalık taramaları genel olarak 0-6
yaş çocuklarının izlemleri ve okul sağlığı programları çerçevesinde yapılan periyodik muayeneler sırasında yapılır. Bu
dönemde taramaları yapılabilecek hastalıklar ve sağlık sorunları arasında yenidoğan taramaları arasında belirtilen olanlara
ek olarak gelişme gerilikleri, mental gelişme sorunları, epilepsi, diyabet, sakatlıklar, görme kusurları, işitme sorunları,

raşitizm, galaktozemi, glikojen depo hastalıkları (tip I-IX glikojenoz), fruktoz metabolizması bozuklukları (fruktoz intoleransı, esansiyel fruktozemi), alkoptonüri (hemogentisik asit
oksidaz eksikliği) gibi durumlar sayılabilir.
Bu durumların taramalarında gen analizleri, plazma ve
idrarda amino asit kromatografisi, idararda organik asit aranması gibi göreceli olarak pahalı ve her kuruluşta yapılamayan
yöntemler kullanmak gerekebilir. Görme, işitme, mental retardasyon, sakatlık taramaları ise okul yönetimleri ve ailelerin işbirliği içinde aile hekimlerince yapılabilir.

Erişkinlerde taramalar
Erişkinlerde hangi hastalıkların tarama programlarına
alınmasının uygun olacağı konusunda farklı görüşler vardır.
Bu konuda Birleşik Krallık (UK / National Health System) ve
Amerika Birleşik Devletleri tarafından belirlenen listeler ve
ilkeler en yaygın kabul görenleridir.
Birleşik Krallıkta erişkinlerde rutin hizmetlere dahil edilmesi uygun görülen hastalıklar şunlardır:
Meme Kanseri
Serviks kanseri
Kolorektal kanserler
Koroner arter hastalığı

Diabetik retinopati
Yüksek kan basıncı
Klamidya
İnme

Birleşik Krallık Ulusal Sağlık Sistemi (National Health
System) bir de rutin hizmetler içinde taraması önerilmeyen
hastalıkları listelemiştir. Bu durumlar “rutin” hizmetler
arasında olmamakla birlikte, kuşkusuz bölge sağlık
yönetimlerinince gerekli görülürse ve koşullar elverirse
tarama programlarına dahil edilebilirler. Bu hastalıklar ve
durumlar şunlardır:
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Abdominal aorta anevrizması
Alkol problemi
Alzheimer hastalığı
Anal kanser

Depresyon
Diyabet
Evde şiddet
Glokom
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Mesane kanseri
Akciğer kanseri
Oral kanserler
Over kanseri
Prostat kanseri
Gastrik kanser
Testis kanseri
Sağırlık

Hemokromatosis
Hepatit C
Hiperlipidemi
Osteoporoz
Böbrek hastalığı
Trombofili
Troid hastalıkları
Görme

moidoskopi, 50 yaşından sonra her yıl baryumlu kolon grafisi,
50 yaşından sonra 10 yılda 1 kez kolonoskopi önerilmektedir.
Serviks kanseri için, ilk cinsel ilişkiden itibaren ilk 3 yıl
içinde ya da en geç 21 yaşında serviks kanseri taramasının
başlaması önerilmektedir. 30 yaşından sonra art arda yapılan
son 3 tarama normal bulunmuşsa tarama arlıkları 2-3 yılda
bire indirilebilir. 30 yaş üstü ve normal sonuçları olan kişiler için 3 yılda bir yapılacak olan PAP sürüntü ve HPV-DNA
(Human Papillomavirus-DNA) testi de önerilmektedir.

Birleşik Krallıkta yaş gruplarına göre önerilen taramalar
şunlardır:
20-64 yaş arasında önerilen taramalar
Meme kanseri
Serviks kanseri
Kolorektal kanser
Prostat kanseri
Hipertansiyon

Obezite
Hiperlipidemi
Aşırı alkol kullanımı
Rubella immunitesi

Mesane, mide, özofagus, karaciğer, endometrium, testis,
over, ağız içi, akciğer kanserleri ve nöroblastom kanser taraması ile erken tanı koyulamayan ya da prognozu değiştirilemeyen kanserlerdir.

65 yaş üzerinde önerilen taramalar
Meme kanseri

Obezite

Kolorektal kanser

Aşırı alkol kullanımı

Servikal kanser

Hiperlipidemi

Prostat kanseri

Görme taraması

Hipertansiyon

İşitme taraması

Prostat Kanseri için, 50 yaş üzeri erkeklerde her yıl rektal tuşe ile muayene ve Prostat Spesifik Antijen (PSA) analizi
yapılması önerilmektedir. Yüksek riskli (bir veya daha fazla
1. dereceden akrabada erken yaşlarda prostat kanseri tanısı
olan) kişilerde bu testlere 45 yaşında, riski daha da yüksek
olanlarda 40 yaşında başlanılmalıdır.

Amerikan Aile Hekimleri Akademisi (AAFP) de erişkinlerde yapılacak taramalar konusunda bazı önerilerde bulunmaktafır.
Hipertansiyon taraması 18 yaş ve üzeri herkes için
kuvvetle önerilmektedir. Kan basıncı normal olan hastalarda
(<130 / <85 mmHg) 2 yılda bir, kan basıncı normal-yüksek
olan hastalarda (130-139 / 85-89 mmHg) yılda bir kez kan
basıncı ölçümü yeterli olacaktır.

Kanser taramaları açısından Amerikan Kanser Derneği
(ACS) şu önerilerde bulunmaktadır: Meme kanseri için, 20
yaşından başlayarak her ay kişinin kendi kendine meme muayenesi yapması, 20-40 yaşları arasında her 2-3 yılda bir kez
ve 40 yaşından sonra her yıl klinik meme muayenesi yapılması, 40 yaşından sonra yıllık olarak mamografi önerilmektedir.

Obezite tamasının, bütün erişkinlerde boy ve ağırlık ölçümü ile yapılması önerilmektedir.
Lipid bozuklukları için, AAFP, 35 yaş üzeri erkeklerde
ve 45 yaş üzeri kadınlarda açlık lipid profili ya da T. Kolesterol + HDL; 20-35 yaş arası erkeklerde ve 20-45 yaş arası
kadınlarda aşağıdakilerin varlığında tarama önermektedir:

Kolorektal kanserler için, 50 yaşından sonra yılda bir
kez gaitada gizli kan, 50 yaşından sonra 5 yılda bir kez sig-
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1- Diyabet
2- Kardiyovasküler hastalık aile öyküsü (50 yaşın altında
erkek akrabada ya da 60 yaşın altında kadın akrabada olması)
3- Familial hiperlipidemi düşündüren aile öyküsü
4- Birden fazla koroner arter hastalık riski (hipertansiyon, sigara kullanımı vb)

gileridir. http://www.bilim.gen.tr/public/page.aspx?id=103
• Yenidoğan Tarama Programı. http://www.saglik.gov.tr/ACSAB/
BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFF1A9547B61DAFFE2A4B1B1B4E040010B6

Kaynaklar

• Aile Hekimliği Sisteminde Yenidoğan Muayenesi ve Takibi (http://
drnuryalcin.com/pdfs/4.pdf)
• Aile Hekimliği Uygulamasında Önerilen Periyodik Sağlık Muayeneleri ve Tarama Testleri, T.C. Sağlık Bakanlığı, Ankara, 2015
• American Cancer Society Guidelines for the Detection of Cancer,2005
• Erdoğan AF. Erişkinde Tarama Testleri. http://www.ailehekimince.com/taramatestleri.ppt
• Ertek M. Ulusal Neonatal Tarama Programı. VIII. Ulusal Klinik
Biyokimya Kongresi, 8-11 Mayıs 2008, Bodrum, Program ve Özet
Kitabı: 21-32
• Gebelerde DownSendromuRiskinin Tespiti. http://www.centro.
com.tr/download/GEBELERDE%20DOWN.pdf
• Gebelikte kullanılan tarama testleri. MESA Hastanesi Kadın
Hastalıkları ve Doğum. Sağlık Bilgileri 88. http://www.mesahastanesi.com.tr/images/saglik/taramatestleri.pdf
• Habif S. Yenidoğan Tarama Testleri. VIII. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi, 8-11 Mayıs 2008, Bodrum, Program ve Özet Kitabı: 38
• http://cocukergen.thsk.saglik.gov.tr/daire-faaliyetleri/taramalar/758-yenido%C4%9Fan-tarama-program%C4%B1.html
• İzmir İl Sağlık Müdürlüğü. Evlilik Öncesi Tarama Testleri
Konulu Toplantı Sunumları. http://www.ism.gov.tr/indir/acsap/
eot_24022009.zip
• Laleli Y. Tarama Testleri. 1.Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi,
19-23 Nisan 2000, Kuşadası, Program ve Özet Kitabı: 49
• Mumcu A. Üçlü Test (TripleTest). http://www.mumcu.com/html/
article.php?sid=132
• Öngen-İpek B., Yenidoğan Tarama Testleri, Maltepe Üniversitesi
Tıp fakültesi ders notları
• Özbaş S. Yenidoğan Tarama Programı. VIII. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi, 8-11 Mayıs 2008, Bodrum, Program ve Özet Kitabı: 33-34
• Saygan Karamürsel B. Gebelikte Yapılacak TaramaTestleri Han-
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Kalp ve Damar Hastalıklarının Kontrolü
Koroner Kalp Hastalığı (KKH)
Kalp ve damar hastalıkları hem erkeklerde hem de kadınlarda bir numaralı ölüm nedenidir. Bu grupta çeşitli hastalıklar sayılabilir. Ancak, halk sağlığı sorunu olarak “koroner
kalp hastalığı” (KKH) ve “hipertansiyon” (HT) asıl ele alınması gerekenlerdir.
Kalp, kastan oluşan bir organdır; kalp kasına “miyokard”
denir. Miyokard her kasılışında vücuda oksijenle yüklenmiş
kanı akciğerlere ise vücutta kullanıldıktan sonra kalbe dönen
kanı oksijenlenmek üzere pompalar. Diğer bütün kaslarda olduğu gibi kalp kasının da kasılmak için enerjiye, enerji için
ise oksijene, yani oksijenle yüklenmiş arter kanına ihtiyacı
vardır. Eğer, kalp kasını besleyen arterler (koroner arterler)
tıkanırsa kalp yeterli kanı alamaz ve bu durumda bazı klinik
belirtiler, yakınmalar ortaya çıkar. Miyokardın oksijensizliğe
tepkisi ağrı şeklinde olur. Kalp ağrısı kişilerde farklılık gösterir, ancak genellikle ağrı, göğsün sol ön bölgesinde ve sternumun alt ucunda hissedilir. Tıkanan koroner arterin kanlandırdığı kalp kası bölgesinde harabiyet (nekroz) oluşur. Buna
“miyokard enfarktüsü” adı verilir. Nekroz oluşan kas parçası
kasılamaz ve kalp görevini yerine getiremez. Bu harabiyetin
şiddeti hastanın yaşamını belirler. Harabiyet yaygın bir alanda olursa hasta yaşamını yitirir, daha küçük bir alanda ise,
hastanın kalp kası içinde yeni damarlar (kollateraller) gelişir
ve kalp eski gücüne kavuşabilir.
Hastalığın görülme sıklığı 30 yaşın altında seyrek iken,
bu yaştan itibaren artış gösterir. Bir kişinin yaşamı boyunca
karşılaşabileceği en önemli sağlık sorunların başında KKH
gelir. Çünkü KKH öldürücülüğü yüksektir. Akut miyokart
enfarktüsü geçirenlerin %50-60’ı rahatsızlıklarının ilk saatlerinde, sağ kalanların %2-55’i hastaneden çıktıktan sonraki ilk
yıl içinde yaşamlarını yitirirler.
KKH oluşmasında birden fazla faktör rol oynamaktadır.
Bu faktörlerin bazıları önlenebilir, bazılarının ise değiştirilmesi mümkün değildir. KKH oluşmasındaki rolü belirgin
olan ve kontrol altına alınabilen faktörlere “majör risk faktörleri”, diğerlerine ise “minör risk faktörleri”adı verilmektedir.

Majör Risk Faktörleri
 Hipertansiyon
 Serum kolesterol yüksekliği
 Tütün kullanımı
Minör Risk Faktörleri
 İleri Yaş
 Erkek olma
 Şişman olma
 Stresli hayat ve çalışma ortamı
 Genetik yatkınlık
Koroner kalp hastalığı ile mücadelede kronik hastalıklar
için öngörülen ilkeler uygulanır:

 Birincil koruma: Bu önlemler arasında tütün kullanmamak, kolesterol yüksekliğini önlemek için ilaç kullanmak
ve uygun diyet yapmak (kompleks karbonhidratlar, protein,
mineraller, vitaminler ve posalı yiyecekler tüketmek), şişmanlamamak, hareketli bir yaşam sürmek, diyabeti olanların
tedavilerini titizlikle uygulaması, hipertansiyonu olanların bu
sorunlarını kontrol altında tutmaları.
 İkincil koruma: Düzenli aralıklarla sağlık kontrolleri
yaptırmak (EKG, anjiyografi vb)
 Üçüncül koruma: Koroner kalp hastalığı geçiren kişilerin uygun tedavi ve rehabilitasyon hizmeti almaları, gerekirse
cerrahi yöntemlerle (by-pass ameliyatı gibi) tedavi olmaları.
Hipertansiyon (HT)
Hipertansiyon (yüksek kan basıncı), arter içi kan basıncının sürekli olarak yüksek olmasıdır. Uygun tedavi ile yaşam
kalitesi sürdürülebilir, aksi durumda ciddi sağlık sorunlarına
yol açar; koroner kalp hastalığına, beyin kanaması sonucu
ortaya çıkan inmelere, diğer organlara olan kanamalar nedeniyle organ yetmezliklerine neden olabilir. Bu yüzden hasta
yaşamını yitirebilir ya da sakat kalabilir. Bu sorunların nedeni
arterlerin iç kanallarının oluşan plaklarla tıkanması ve arterin elastikiyetini kaybederek sertleşmesidir. O nedenle, tıpta
“arteryoskleroz” denilen bu duruma halk arasında “damar
sertliği” denir.

423

HALK SAĞLIĞI Kuramlar ve Uygulamalar

Tablo 5: Dünya Sağlık Örgütü erişkinlerdeki kan basınçları
sınıflandırması
Kategori

Sistolik

Diyastolik

Yüksek Normal

130–139 ve/veya

85–89

Evre 1 Hipertansiyon

140–159 ve/veya

90–99

Evre 2 Hipertansiyon

160–179 ve/veya 100–109

Evre 3 Hipertansiyon

≥180

ve/veya

≥110

İzole Sistolik Hipertansiyon

≥140

ve

<90

Kaynak: Hipertansiyon Uzlaşı Raporu
Hipertansiyon, 40 yaşın altında göreceli olarak seyrektir,
görülme sıklığı yaşla artar. Her yaş grubunda kadınlarda daha
sıktır. Birçok ülkede 40 yaş ve üzerindeki kişilerde hipertansiyon sıklığı %15-20 dolayında bulunmaktadır. Hipertansiyonun nedenleri tam olarak bilinmemektedir. O nedenle hipertansiyon vakalarının çoğu “esansiyel hipertansiyon” (nedeni
belli olmayan hipertansiyon) ya da “primer hipertansiyon”
olarak kabul edilir. Hastaların % 95-99’u bu gruba girer. Diğer hastalarda neden, bazı ilaçlar, böbrek hastalıkları, gebelik, aort hastalıkları ve bazı kronik hastalıklar olabilir.
Şekil 9: Hipertansiyon Prevalansı Yaş İlerledikçe Artar
(Türkiye’de Yaş Gruplarına ve Cinsiyete
Göre Hipertansiyon Prevalansı – 2004)

Kaynak: Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği

Hipertansiyon, baş ağrısı, baş dönmesi, sendeleme, burun kanaması, çeşitli organlardaki arterlerde kanama gibi belirtiler gösterir. Ancak, genellikle sinsi ve yavaş seyirli olan
hipertansiyon her zaman anlaşılamaz. Toplumda hipertansiyonu olduğunu bilenler toplam hastaların yüzde 25 kadarıdır. Bilinmeyen hastalar bir buzdağının su altındaki büyük
parçası gibidir ve bu hastaları anlayabilmenin tek yolu hiçbir
yakınması olmasa da kişilerin kan basınçlarını zaman zaman
ölçmektir.
Hipertansiyon nedenleri kesin olarak bilinmediğinden
bu hastalık için uygulanacak etkili bir birincil koruma yöntemi yoktur. Yapılabilecek şey, ikincil koruma, yani hastaların erken dönemde teşhis edilmeleri ve bir an önce tedaviye
başlanılmasıdır. O nedenle, toplumda basit bir yöntem olan
kan basıncı ölçerek tarama yapmak yaşamsaldır. Hipertansiyonu olan hastaların ilaçlarını düzgün kullanmaları, tuzsuz
diyet uygulamaları, alkol alımını azaltmaları, fizik aktiviteye
zaman ayırmaları, stressiz bir yaşam sürmeleri ve şişmanlamaktan kaçınmaları gerekir.
Tuzun Sağlığa Etkisi
Tuz yiyecekleri tatlandırmak ve saklamak için kullanılır.
İçerinde % 40 oranında sodyum, % 60 oranında klorür vardır. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından önerilen günlük
tuz miktarı 5 gramdır (1 tepeleme çay kağığı / 1 silme tatlı
kaşığı). 5 gr tuz içindeki Na miktarı 2 gramdır. Ülkemizde
kişi başına günlük tuz tüketiminin 15-18 gr olduğu belirlenmiştir. DSÖ 2025 yılı itibariyle tuz tüketimini % 30 oranında azaltmayı hedeflemektedir. Bu hedefe ulaşılınca dünyada
2.5 milyon ölüm engellenmiş olacaktır. Çünkü diyetle alınan
tuz miktarı ile kan basıncı yükekliği arasında doğrudan ilişki
vardır. Tuz tüketiminin azaltılması ile hipertansiyon, koroner
infarktüs, inme riskinde belirgin azalma olduğu saptanmıştır.
Aşırı tuz içeren besinler şunlardır: Hzır soslar (soya,
ketçap, salça, hardal vb); atıştırmalık ürünler (cips, patlamış
mısır vb); tuzlanmış kurıyuemişler; turşu ve salamura besinler; aromalı ve aromasız doğal ya da doğal olmayan gazlı ya
da gazsız mineralli içecekler; evlerde geleneksel olarak hazırlanan besinler (turşu, tarhana, yaprak salamurası vb).
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Erişkin hipertansif hastanın değerlendirilmesi
18 yaşından büyük sağlıklı erişkinlerde yılda en az bir
kez, hipertansiyon tanısı almış erişkinlerde ise her muayenede kan basıncı ölçülmeli ve 30 saniyeden kısa olmamak
koşulu ile nabız sayılmalıdır.
Kan basıncı hipertansif düzeyde olan her hastada anamnez, önceki kan basıncı ölçümleri, kardiyovasküler risk faktörleri, aile hikâyesi ve kullandığı ilaçlar sorgulanmalıdır.
Hipertansiyon tanısı konan hastalarda anamnez alınmalıdır.
Anamnezde kısa hastalık öyküsü, aile anamnezi, kardiyovasküler risk faktörleri ve kullandığı ilaçlar sorgulanmalı, fizik
muayenede kan basıncı, nabız, boy, kağırlık ve bel çevresi
ölçülmeli, sistemik muayene yapılmalıdır.
İki koldan da ölçüm yapılmalıdır. İki koldan yapılan kan
basıncı ölçümleri arasında fark varsa ölçümler tekrarlanmalı,
fark devam ediyorsa sonraki ölçümler yüksek değer alınan
koldan yapılmalıdır. Fizik muayenede kan basıncı ölçümü
yanısıra nabız değerleri, boy, ağırlık ve bel çevresi değerleri
not edilmelidir.
Ölçüm öncesi hastanın oturur durumda en az 5 dakika
dinlenmesine izin verilmeli, hastanın ölçüm sırasında
ayak ayak üzerine atmaması ve çay kahve içmemiş olması
gereklidir.
Hasta idrarını yapmış olmalı, avuç açık, kol kalp seviyesinde ve bir seferde en az iki ölçüm yapılarak (en az 2 dakika
ara ile) ortalaması kaydedilmelidir. İki ölçüm arasında fark
varsa, fark kalmayana kadar ek ölçümler alınmalıdır.

İnme (Felç)
Kan kalpten çıktıktan sonra boynun iki yanında yer alan
iki büyük damar aracılığı ile beyine taşınır. İnme kalp krizi
gibi oluşur; kan akımı kesildiği zaman oksijen ve besleyici
maddeler beyine ulaşamaz. Bu durum beyin dokusunda hasara yol açar ve inme olarak adlandırılır. Lezyonun yerine ve
nedenine bağlı olarak serebral kanama, serebral tromboz, serebrovasküler iskemi terimleri de kullanılır.

Beyindeki kan damarlarında zedelenme, yırtılma olabilir
ve kanama gelişir; kanamaya bağlı beyinde hasar oluşur; beyin içi kanama olarak adlandırılır. Bu durumun gelişiminde
hipertansiyon en önemli risk faktörüdür.
İnme geçiren kişilerde genellikle ani gelişen yüz, kol,
bacak veya sıklıkla vücudun bir yarısında kuvvet kaybı olur.
Bunların dışında aynı bölgelerde uyuşma, bayılma, bilinç bulanıklığı, konuşmada ya da konuşulanları anlamada güçlük,
nedeni bilinmeyen şiddetli baş ağrısı, baş dönmesi, dengeyi
sağlayamamak, bir gözde ya da her iki gözde görme kaybı,
bilincin tamamen kaybı görülebilir. İnme bulguları olayın
beynin hangi bölgesini etkilediğine ve şiddetine bağlıdır. Ani
ölüme yol açabilir.
Bu bulgular hafif şiddette ve herhangi bir tedavi almadan
düzeliyorsa geçici iskemik atak olarak adlandırılır. Geçici iskemik ataklar inmenin habercisi olabilir. Geçici iskemik atak
olmadan inme gelişebilir. İnme bulguları olduğu zaman çok
şiddetli olmasa dahi en kısa sürede hastaneye gidilmelidir.
İnmeye neden olan faktörlerini kontrol ederek inme riski en
aza indirilebilir. Kuşkusuz bu faktörler arasındaki yaş, cinsiyet,
ırksal köken, ailede benzer hastalık olması gibi risk faktörlerini
kontrol edebilmek mümkün değildir. Diğer faktörlerin kontrolü
mümkündür; hipertansiyon, diyabet, atrial fibrilasyon, yüksek
lipid düzeyleri, sigara, yoğun alkol kullanımı, şişmanlık, hareketsiz yaşam gibi değiştirilebilen risk faktörleri ile mücadele
etmek gerekir. Risk faktörlerinin birbirinin etkisini arttırdığı da
akılda tutulmalıdır. İnme riskini azaltmak için şunlar bilinmeli
ve yapılmalıdır:

• Yüksek kan basıncı inme açısından en önemli risk
faktörüdür. Hipertansiyonu olan hastaların uygun izlenmesi ve
tedavileri inme riskini azaltır.
• Atrial fibrilasyon, emboliye yol açması nedeniyle inmelere neden olur. Atrial fibrilasyonu olan hastaların erken tanı
ve tedavisi risk azaltır.
• Sigara içenlerde inme riski içmeyenlere göre 2-3 katı
fazladır. Sigara mücadelesi aynı zamanda inme riskini de azaltır.
• Alkol tüketiminin azaltılması da inme riskini azaltır.
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• Diyabeti olan hastaların yakından izlenmesi ve tedaileri de inme ile mücadelenin bir yoludur.
• Aktif yaşam tarzı da inme riskini azaltan bir uygulamadır.
• Uygun beslenme, şişmanlığın önlenmesi, az tuzlu ve
doymuş yağdan fakir diyetle beslenme inme riskinin azaltılması
için destekleyici uygulamalardır.
Tablo 6’da halka inme riskini değerlendirmek için hazırlanmış bir puanlama cetveli görülmektedir. Bu sistemin halka
açıklanması ve yönde eğitimlerin yapılması inme ile mücadele
için yararlı olabilir.
Tablo 6: İnme Riski Puan Tablosu

Kaynaklar

• Hipertansiyon Uzlaşı Raporu http://www.tsn.org.tr/folders/
file/THT_Uzlasi%20Raporu_Sunumu%20Web%207%20Ma y%C4%B1s%202015.pdf (erişim tarihi 24.04.2017)
• Özvarış ŞB, Aktuna G. Bulaşıcı Olmayan Hastalıklardan Korunma, Hacettepe Üniversitsi, Merdiven Yayını No 53, Ankara, 2019.
• Türkiye Kalp ve Damar Hastalıklarını Önleme ve Kontrol Programı Risk Faktörlerine Yönelik Stratejik Plan Ve Eylem Planı, T.C.
Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Ankara, 2008
• Ünal B, Ergör G, Türkiye Kronik Hastalıklar ve Risk Fak-

törleri Sıklığı Çalışması, TC Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk
Sağlığı Kurumu, Ankara, 2013.

Kaynak: https://www.bayindirhastanesi.com.tr/blog/inme-nedir-227

426

HALK SAĞLIĞI Kuramlar ve Uygulamalar

Obezite (Şişmanlık) Kontrolü
Çok yemek hastalık mayasıdır.
Ferideddin Atar – Pendname
Şişmanlık, alınan kalori miktarının harcanan miktardan
fazla olması sonucunda vücutta yağ dokuları içindeki yağ
miktarının artması durumudur. Şişmanlığın bir hastalık olduğu ve birçok hastalığın da hazırlayıcı faktörlerinden olduğu son yıllarda çok sayıdaki araştırmalarla kanıtlanmıştır.
Kalp damar hastalıkları, hipertansiyon, safra kesesi hastalıkları, solunum sitemi hastalıkları, bazı kanser türleri (meme,
prostat, kolon, endometriyum gibi), tip II diyabet, osteoartrit
oluşumunda şişmanlık bir faktör olarak ortaya çıkmaktadır.

Şişmanlığın Temel Nedenleri
Eğer, kişi harcadığı enerjiden daha fazlasını gıdalarla alıyorsa, şişmalık ortaya çıkar. Vücudun tükettiği enerji, kişinin
bazal metabolizma hızı ile ilgilidir. Bazal metabolizma hızı
yavaşsa vücut daha az enerji ile kendini idame ettirebiliyor
Şekil 10: Şişmanlığın Ortaya Çıkmasında Bir Çok Faktör Vardır

demektir. Kişiler vücutlarının gerek duyduğundan daha fazla
enerji tüketirlerse, fazla enerji vücutta yağ olarak birikir ve
şişmanlık ortaya çıkar. Bazal metabolizma hızı yüksek olan
kişilerin, enerji gereksinmelerini karşılamak için metabolik
hızı düşük olanlardan daha fazla besin tüketmeleri gerektiği
doğaldır. O nedenle, şişmanlık, tüketilen enerji ile ilgili değil,
vüvudun gerek duyduğu enerjiden daha fazlasını tüketmekle
ilgilidir. Bazal metabolizma hızının düşüklüğü ya da yüksekliği tiroit, böbrek üstü bezi, pankreas ve cinsiyet hormonlarının yapımındaki ya da fonksiyonlarındaki bozukluklar gibi
hastalık ve genetik nedenlerle ilgili olabilir.
Halk sağlığı açısından toplumu tehdit eden şişmanlık türü
yeme alışkanlıklarına, hareketsiz yaşama, tüketilen besinlerin
türüne bağlı olan çevresel nedenli şişmanlıktır. Günümüzde
şişmanlığın başlıca nedeni beslenme alışkanlığının hazır yiyecek türüne kayması ve ayaküstü yenilen (fast food) tost,
sandviç, hamburger, pizza, patates kızartması vb. yiyeceklerin fazla tüketilmesinin bir toplumsal
davranış biçimi haline gelmesidir. Bu durum, toplumsal değişimlerle açıklanabilir.
Çalışma sürelerinin uzaması nedeniyle
kişilerin hızlı yeme gereği duymaları,
reklamların etkileri, gıda endüstrisindeki
gelişmeye paralel olarak artarak tüketilen
gıda katkı maddelerinin rolünden söz edilebilir. Daha az hareketli yaşam, sık alkol
tüketimindeki artış ve kadınlarda çok doğumlar da nedenler arasında sayılabilir.
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Şekil 11: Beslenme Alışkanlıklarının Değişmesi Şişmanlığın
Temel Nedenlerindendir

Tablo 7: Erişkinlerde (19 yaş ve üzeri) Beden Kitle Endeksine Göre Ağırlık Değerlendirmesi
BKE / Alt
ve üst sınır

Tanım

Risk Değerlendirmesi

18.5 altı

Zayıf

18.5 – 19.9

Normal (İnce)

20.0 – 24.9

Normal

25 – 29.9

Fazla kilolu /Hafif şişman/Toplu

Ortalama

30.0 – 34.9

1. derece şişman

35.0 – 39.9

2. derece şişman

Önemli /
Dikkat

≥40.0

3. derece şişman / Morbid obez

Normal

Ciddi

Örnek 1 :
Örnek kişi: Boy: 1.70 cm.

Şişmanlığın Ölçütleri
Kişilerin ağırlıkları anatomik, etiyolojik ve fizyolojik
olarak sınıflandırılabilir. Anatomik olarak, görünüşe göre
(ince, orta, kalın yapılı), yağ dağılımına göre (android / erkek tipi - elma tipi, jinoid / kadın tipi - armut tipi); etiyolojik
olarak, eksojen (dış nedenli - aşırı beslenmeden) ve endojen
(bünyesel - doğuştan); fizyolojik olarak ise, hipertrofik (yağ
hücresinin hacmi büyük) ve hiperplastik (yağ hücresinin sayısı fazla) şeklinde sınıflandırılmaktadır.
Şişmanlığın boyutu (derecesi) çeşitli yöntemlerle
saptanabilir. Bunlar arasında en çok bilinen ve kullanılanları
“beden kitle endeksi”, “bel çevresi” ve “bel-kalça oranı” dır.
1. Beden Kitle Endeksi (Body mass index)(BKE): Vücut ağırlığının (kg) boyun karesine (m²) bölünmesiyle elde
edilir. Saptanan değere göre bireyin zayıf, normal, fazla kilolu ya da şişman olup olmadığına karar verilir.

Ağırlık (Kg.)
BKE= --------------------Boy2 (m2)

Ağırlık: 82 kg

82
BKE : ----------------- = 28.3
1.70 2
Bu örnekteki kişinin BKE’si 28.3 olarak bulunur. O halde
bu kişi fazla kilolu / hafif şişmandır..
Örnek 2 :
Örnek kişi:

Boy: 1.70 cm.

Ağırlık: 90 kg

90
BKE : ----------------- = 31.1
1.70 2
Bu örnekteki kişinin BKE’si 31,1 bulunur. O halde bu
kişi 1. derece şişman grubundadır.
18 yaş ve altı çocuklarda da aynı formülle BKE hesaplanır. BKE sonuçları DSÖ standartları ile karşılaştırılır. Beş
yaş altı çocuklarda yaş ve cinsiyete göre belirlenmiş çizelgelerde 97. persentil üzeri fazla kilolu ve 99. persentil üzeri
şişman olarak tanımlanır. Beş yaş ve daha büyük çocuklarda
ise 85. ile 97. persentil arası “fazla kilolu”, 97. persentil
üzeri ise “şişman” olarak tanımlanmaktadır.
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2. Bel çevresi: Bel çevresi erkeklerde 94 cm’nin üzerinde, kadınlarda 80 cm’nin üzerinde ise kişilerin şişmanlığa
bağlı metabolik risklerinde artış görülmektedir. Bel çevresi
erkeklerde 102 cm’den, kadınlarda 88 cm’den fazla olması
bu kişilerin şişman olduklarını gösterir.
Tablo 8: Bel Çevresi Değerlendirmesi
Durum

Erkek

Kadın

Normal

< 94

< 80

Riskli

94,1-101,9

80,1 - 87,9

Yüksek Riskli

≥102

≥88

Şişman kişilerde kalp ve damar hastalıkları ölümlerin
en önemli nedenleridir. Özellikle yirmi beş yaşından sonraki
ağırlık artışı kalp damar hastalıkları riskini de arttırır. Beden
kütle endeksi arttıkça inme (felç) ve kardiyak yetersizlik riski
de artar.
Şişmanlık ile hipertansiyon arasında bir ilişki olduğu bilinir. Şişmanlık hipertansiyon için tek başına (bağımsız) bir
risk faktörüdür. Çeşitli araştırmalarda şişman bireylerde hipertansiyon prevalans hızının normal kişilere kıyasla yüzde
15 – 40 kadar daha yüğksek olduğu gösterilmiştir.

3. Bel – kalça oranı: Bel çevresinin (cm olarak), kalça
çevresine (cm olarak) bölünmesiyle elde edilen değer erkeklerde 1’in, kadınlarda 0,8’in üzerinde olmamalıdır. Eğer daha
yüksek olursa şişmanlığa bağlı riskler artar.
Şekil 12: 18 Yaş Üzerindeki Erişkinlerde Boya Göre İdeal
Ağırlık (kg) Cetveli

Toplum Sağlığı Sorunu Olarak Şişmanlık

Özellikle santral şişmanlığı olan (vücudun üst
bölgelerinde yağ toplanan, göbekli) kişilerde insülin direnci
ve buna bağlı olarak glikoz intoleransı (bozulmuş kan şekeri
düzeyleri) görülme olasılığı yüksektir. Ayrıca, şişman kişilerde kanda ürik asit artmakta ve buna bağlı olarak bu kişiler gut
hastalığına yatkın olmaktadırlar.
Şişmanlığın,
meme,
endometriyum,
mide ve kolonu kanserleri ile ilişkili olduğu
kanıtlanmıştır. Şişmanlığın hormonlar üzerinde
yaptığı etkiyle kanser riskini artırdığı düşünülmektedir. ABD’de telşhis edilen bütün kanserlerin yüzde 35’inin diyete bağlı faktörler sonucunda ortaya çıktığı gösterilmiştir. Erkeklerde
görülen kanserlerin yüzde 40’ının nedenleri
arasında diyete bağlı etmenlerin rol oynadığı,
bu rakamın kadınlar için ise yüzde 60 dolayında
olduğunu belirtmişlerdir.
Safra taşları şişman bireylerde zayıf bireylere göre daha sık görülmektedir. Özellikle kilo
değişimleri, sık aralıklarla kilo alıp vermeler
safra taşı oluşumunda en önemli etkendir.
Karaciğerin yağlanması ile şişmanlık arasında ilişki olduğu bilinmektedir. Şişmanlığın
derecesine göre karaciğer hastalığının şiddeti
de artar.

Kaynak: 2008 Bitelog
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Şişman kişilerde zayıf kişilere kıyasla kalça ekleminde
osteoartrit olma olasılığı iki kat daha fazladır. Aşırı kilo eklemler üzerine ek bir yük bindirerek harabiyete neden olmaktadır.
Ayrıca, şişman kişilerde fiziksel hareketlerde zorlanma,
buna bağlı olarak çeşitli kazalar, solunum güçlükleri, çalışma
veriminin düşmesi gibi yaşam kalitesini bozan durumlar da
ortaya çıkmaktadır.
Şekil 13: Şişmanlığa Yol Açan Etmenler ve Şişmanlığın Yol
Açtığı Hastalıklar

Görüldüğü gibi şişmanlık, halk sağlığı açısından önemli birçok hastalığın ortaya çıkmasında rol oynamaktadır. Söz
konusu hastalıkların önlenmesinde toplumdaki şişmanlık
sorununun kontrol altına alınması önemli bir stratejik yaklaşımdır. O nedenle Dünya Sağlık Örgütü şişmanlıkla mücade
konusunda ülkeleri teşvik etmekte ve bu konudaki programları desteklemektedir.

Şişmanlığın Tedavisi ve Önlenmesi
Şişmanlığın tedavisinde diyet, yeme ve aktif yaşam
davranışlarında değişiklik, fiziksel aktivitenin artırılması,
ilaç tedavisi ve cerrahi girişim
yöntemleri sayılabilir. Bunların
içinde en etkili olanları, beslenme
davranışlarının değiştirilmesi ve fiziksel aktivitenin artırılmasıdır. Ancak, şişmanlıkla mücadelede esas
yapılması gereken şeyin koruyucu
önlemlerle şişmanlığın önlenmesi
olduğu unutulmamalıdır. Bu yaklaşım özellikle çocukluk çağında yapılmalı ve genç yaşlardan başlayarak yaşam boyu sürecek davranışlar
kazandırılmalıdır.
Şişmanlık
büyük
ölçüde
engellenebilir;
şişman
olanların normal ağırlıklarına dönmesi
mümkündür. Bunun için yapılması
gerekenler ve alınması gereken
önlemler şunlardır:

• Toplum yeterli ve dengeli
beslenme konusunda eğitilmelidir.
• Öğünler arasında abur-cubur
yeme alışkanlığı edinilmemelidir.
• Çocukluk
dönemlerinden
başlayarak
fazla
şekerli,
karbonhidrattan zengin ve yağlı
yeme alışkanlığı edinilmemelidir.
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• Ayaküstü yeme (fast food) alışkanlığı edinilmemelidir.
• Doygunluk vermesi için enerji değeri düşük sebzeler
ve meyveler sık kullanılabilir.

sorundur. Türkiye’de çocukluk dönemindeki şişmanlık yüzde
5-13 arasında değişmektedir.
Şekil 14: Türkiye’de 20 yaş üzerinde obezite sıklığı

• En iyi içecek sudur, su enerji vermez.
• Çay ve kahve şekersiz içilirse enerjisi yoktur. 		

Meşrubat ve alkollü içkilerin enerjisi yüksek 		
olduğundan içilmemelidir.
• Hareketli yaşam alışkanlığı kazanılmalıdır.
• İleri derecede şişman olanlar hekim ve diyetisyen
desteği almalıdır.
Obezite ile mücadelede ailelerden, öğretmenlere, tarım
uzmanlarından toplum liderlerine kadar önemli sorumluluklar düşmektedir. Bu grup içinde, kuşkusuz başta hekimler,
hemşireler, sağlık evi çalışanları dahil her kademedeki sağlık
elemanının rolleri yadsınamaz.

Türkiye’de Durum
Dünyada yetişkin şişman (obez) sayısı 700 milyonun
üzerindedir. Türkiye’de Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması (TBSA- 2010)
sonuçlarına göre obezite sıklığı; 19 yaş ve üzerindeki bireylerde %30,3 iken bu oran erkeklerde %20,5 ve kadınlarda %41 olarak bulunmuş, ayrıca fazla kilolu olma oranı
ise %34,6 olarak tespit edilmiştir. 2017 yılında ise STEPS
araştırmasında 20 yaş üzerindeki erişkinlerde obezite prevelansın % 32 gibi daha yüksek bir düzeye çıktığı görülmüştür.
Ülkemizde çocukluk döneminde de şişmanlık giderek artan
bir sorundur. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan Çocukluk
Çağı Araştırması (2013) verilerine göre 7-8 yaş grubundaki
öğrencilerde fazla kiloluluk % 14,2, obezite %8,3 olarak
bulunmuştur. Bundan üç sonra 2016 yılında yapılan çalışmada ise 7-8 yaş grubundaki obezite oranı yüzde 9.9 olarak
saptanmıştır. Bisiklet dağıtılan okullarda yapılan araştırmada
ise 10-15 yaş gurubu öğrencilerde (2016) şişmanlık yüzdesi
10,7, fazla kiloluk ise %19,5’tir.
Obezite Araştırma Derneği’nin yaptığı araştırmada, toplumun yüzde 23’ü obez bulunmuştur. Hafif şişman olanlar
da dahil edilirse bu oran yüzde 30 dolayına çıkmaktadır. Ülkemizde çocukluk döneminde de şişmanlık giderek artan bir

Şekil 15: Türkiye’de 7-8 yaş grubunda obezite sıklığı

Türkiye’de günlük enerjinin yüzde 58’i ekmek ve diğer
tahıl ürünlerinden sağlanmaktadır. Besin tüketim eğilimi değişmektedir; ekmek, süt, yoğurt, et ve et ürünleri, taze sebze
ve meyvetüketimiazalmakta; kuru baklagiller, yumurta ve
şeker tüketimi artmaktadır. Toplam yağ tüketim miktarında
önemli farklılık olmamasına karşın, bitkisel sıvı yağ tüketim
miktarı katı yağa oranla artmaktadır. Toplumun bazı kesimlerinde hayvansal ürünlerin az tüketilmesine bağlı olarak
makro ve mikro besin öğeleri eksikliği görülmektedir.
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Türkiye’de, enerjiyi yetersiz düzeyde tüketen ailelerin
oranı düşüktür. Kişi başına toplam protein tüketimi yeterlidir
ve proteinin çoğu bitkisel kaynaklıdır. Tahıl ve tahıl ürünleri
tüketimi ilk sırada, sebze tüketimi ikinci sırada yer almaktadır. Et ve et ürünlerinin tüketim yüzdesi diğer besin gruplarının tüketimleri içinde yalnızca yüzde 3’tür.
Ülkemizde şişmanlık ile mücadele konusunda çeşitli
kamu kurumları, üniversiteler, özel sektör, sivil toplumkuruluşlarıtarafındanbir ulusal programyürütülmektedir. Program
şişmanlıkla ilgili olarak şu önlemleri öngörmektedir:
• Toplumun şişmanlık ve uygun beslenme konularında
bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi
• Medya haberlerinde, reklâmlarda ve okullarda uygun
beslenme ve düzenli fiziksel aktivite alışkanlığının kazandırılmasına yönelik çalışmalar
• Çevrenin fiziksel aktivitenin yapılabilmesine uygun
duruma getirilmesi (spor alanları vb)
• Okullarda ücretsiz süt ve okul kahvaltısı programları
düzenlenmesi,
• Okul kantin ve yemekhanelerindeki beslenme hizmetlerinin ve okul çevresindegıda satışı yapılan yerlerin denetlenmesi, okullarda sağlıklı menülerin sunulmasının sağlanması,
• Toplu beslenme yapılan yerlerde (yemekhane, kantin
vb.) sağlıklı beslenmeyi destekleyici menülerin yaygınlaştırılması,
• İşyerlerinde obezite taraması yapılması, beslenme alışkanlıkları ve fiziksel aktivite durumlarının saptanması,
• Besinlerin içeriğinde yer alan aşırı yağ, şeker ve tuzun
azaltılmasına yönelikçalışmaların yapılması (lokanta sofralarında tuzluk bulunmaması gibi)
• Gıda ambalajlarındaki etiketlerdekolay anlaşılabilir
veokunabilir açıklamalarla tüketiciyi bilgilendirmek,
• Sağlık kuruluşlarına herhangi bir nedenle başvuran
fazla kilolu ve şişman hastaların, asıl hastalıkları yanısıra şişmanlık açısından da tedavi edilmesi,
• İnteraktif, eğlenceli ve öğretici eğitim teknikleri,
bilgisayar oyunları vb. kullanılarak okul öncesi ve okul çağı
çocuklarını ve velileri bilgilendirmek,
• Okul çağı çocuklarının fiziksel aktivite ve spor yapmaya yönelik fiziksel olanaklarının geliştirilmesi,

• Obeziteden korunmada önemli bir faktörolan bebeklerin anne sütü ile beslenmesinin teşvik edilmesi,
• Gebelerin ve çocukların periyodik izlemlerinde tartılarak şişmanlık yönünden değerlendirilmesi.
Kaynaklar

• Arslan P, Bozkurt N, Karaağaoğlu N, Mercanlıgil S, Açık ErgeS:
Yeterli ve Dengeli Beslenme ve Sağlıklı Zayıflama Rehberi, 2.Baskı,
Özgür Yayınları:144, İstanbul, 2003.
• Arslan P.(Ed): Şişmanlık, Çeşitli Hastalıklarla Etkileşim ve Diyet
Tedavisinde Bilimsel Uygulamalar, TDD Yayını:4, Ankara Ankara
1993.
• Aslan D, Attila S. Önemli Bir Sağlık Sorunu: Şişmanlık, sted
2002, cilt 11, sayı 5,169
• Baysal A, Aksoy M, Bozkurt N, Kutluay Merdol T, Pekcan G, Keçecioğlu S, Besler HT, Mercanlıgil S: Diyet El Kitabı, Yenilenmiş 4.
Baskı, Hatipoğlu Yayınevi, Ankara, 2002.
• Baysal A: Beslenme, 9. Baskı, Hatipoğlu Yayınevi, Ankara, 2002.
• Doll R, Peto R. The causes of cancer: quantitative estimates of
avoidable risks of cancer in the United States today. J Natl Cancer
Inst 1991;66:1191–1308.
• Dursun AN, Kahramanoğlu M (Çeviri ed.). Obezite Tedavi El Kitabı, 1. Cilt, AND Danışmanlık, Eğitim, Yayıncılık ve Organizasyon
Ltd., 2003.
• Escott- Stump S: Nutrition and Diagnosis Related Care, Third
edition, Lea and febiger, USA 1992.
• Kopelman PG, Stock MJ. (Eds): Clinical Obesity, Blackwell
Science Ltd, Oxford 1998.
• Mahan LK, Arlin M:Food, Nutrition and Diet Therapy, 8.th edition, WB Saunders Company, Philadelphia 1992.
• Obesity: Preventıng And Managıng The Global Epıdemıc, Technical Report Series 894, World Health Organization Geneva 2000.
• Özcebe H, Bağcı T. Çocukluk Çağı Obezite Araştırması - 2013
Ön Rapor, Sağlık Bakanlığı, 2013.
• Özkan S, Yardım N, Türkiye Çocukluk Çağı Şişmanlık Araştırması, TC Sağlık Bakanlığı, Ankara, 2014.
• Thomas B: Manual of Dietetic Practise, 2.nd edition, Blackwell
Science Ltd, London 1994.
• Türkiye Obezite (şişmanlık) İle Mücadele Ve Kontrol Programı
(2010-2014), T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel
Müdürlüğü, Ankara, 2010
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Diyabet Kontrolü
Diyabet

Diyabetin Tanı Kriterleri

Halk arasında “şeker hastalığı” olarak bilinen “diabetes mellitus” (kısaca diyabet), kandaki şeker düzeyini
dengeleyen insülin hormonunun eksikliği ve/veya yeterince
salgılanmasına karşın, vücutta kullanılamaması sonucu
oluşan kronik metabolizma bozukluğudur.
Yediğimiz her şey sindirim sonucunda vücudun temel
enerji kaynağı olan şekere (glukoz) dönüşür. Şekerin kullanılması için hücrelerin içine girmesi gerekir. İnsülin hormonu gerektiği kadar şekeri hücrelerin içine taşır. Eğer, insülin
yoksa ya da görevini tam olarak yerine getiremiyorsa şeker
hücre içine taşınamaz ve kandaki miktarı artar. Bu artışa “hiperglisemi” denir.
Diyabetin dört tipi vardır:
1) Tip 1 diyabet: Pankreas bezinde insülin yapımı ya
hiç yok ya da yetersizdir. Daha çok çocukluk ya da gençlik
yaşlarında ortaya çıktığı için bu tipe “jüvenil diyabet” de denir. Bu hastalar insüline bağımlıdır. İnsülini bir ilaç olarak
almazlarsa yaşayamazlar.

1. Çok sık idrara çıkma, ağız kuruluğu ve çok su içme
gibi şikâyetleri olan bir kişinin aç ya da tok olmasına bakılmaksızın herhangi bir zamanda ölçülen kan şekeri düzeyinin
200 mg/dl ya da üzerinde olması.
2. En az 8 (ideal olarak 10) saatlik açlık sonrası sabah
ölçülen AKŞ değerinin 126 mg/dl ya da üzerinde olması.
3. Oral glukoz tolerans testinde (OGTT) aç karnına 75 g
glukozlu sıvı içirildikten 2 saat sonra ölçülen kan şekerinin
200 mg/dl ya da üzerinde olması.
4. Standardize bir yöntemle ölçülen Hemoglobin A1c’nin
(HbA1c) %6,5 ya da üzerinde bulunması.
(Kaynak: Güven GS. Diyabet (Şeker Hastalığı): Özvarış ŞB, Aktuna G. – Ed- Bulaşıcı Olmayan Hastalıklardan Korunma, Hacettepe
Üniversitesi, Merdiven Yayın No. 53, Ankara, 2019.)

Tablo 9: IDF Diyabet Atlası Küresel Tahminleri (2015 – 2040)
Değerler

2) Tip 2 diyabet: Erişkin tipi diyabet olarak ta bilinir.
İnsüline bağımlı değillerdir. Bu hastalarda vücutta insülin
yapılır, fakat görevini tam olarak yapamaz. Bu hastaların
tedavisinde diyet düzenlemesi ve oral antidiyabetik ilaçlar
kullanılır.

2040

Dünya nüfusu (milyar)

7.3

9.0

20 – 79 yaş grubu

4.72

6.16

Küresel prevelans (%)

8,8

10,4

Hasta sayısı (milyon)

415

642

Küresel prevelans (%)

6,7

7,8

Hasta sayısı (milyon)

318

481

673

802

Diyabet

3) Gebelik diyabeti (Gestasyonel diyabet)
4) Diğer hastalıklara veya durumlara eşlik edebilen özel
diyabet şekilleri
Yapılan hesaplamalara göre 2015 yılında dünyada erişkin nüfusta (20-79 yaş arası) diyabet prevelansı % 8.8, bozulmuş glukoz toleransı (prediyabet) prevelansı ise % 6.7 olarak
hesaplanmıştır. Tahminlere göre 2040 yılında bu değerler sırasıyla % 10.4 ve % 7.8 ‘e yükseleceltir (Tablo 9). Buna paralel olarak diyabet tedavisi için küresel boyutta 2015 yılında
harcanan 673 milyar ABD Doları 802 milyar ABD Dolarına
yüğkselecektir.

YIL
2015

Bozulmuş glikoz toleransı

Diyabet için sağlık harcaması (ABD $) (milyar)

http://www.diabetcemiyeti.org/
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Türkiye’de 20 yaş üzerindeki her 7-8 kişiden birinin diyabet hastası olduğu bilinmektedir. Nüfusun yaşlanması ve
özellikle şişmanlık sorununun artışı nedeniyle diyabet hastalarının sayısının da artacağı tahmin edilmektedir. Diyabetin başlıca belirtileri çok su içme, çok idrara çıkma, gece sık
idrara çıkma, çok yemek yeme, ağırlık artışı veya zayıflama,
bulanık görme, kadınlarda vajinal kaşıntı, halsizlik ve yorgunluktur. Diyabet için risk taşıyan durumlar şunlardır:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Birinci derece akrabalarında diyabet bulunan kişiler
Şişman (obez) olan, sık acıkan ve hızlı kilo alanlar
Sağlıksız beslenenler,
Fiziksel inaktif olanlar,
Hipertansiyonu olanlar,
Dislipidemisi (kan yağlarının yüksekliği) bulunanlar,
Daha önceden prediyabet tanısı almış olanlar,
Uyku-apne sendromu olan kişiler,
Daha önce “Gebelik (Gestasyonel) diyabeti” tanısı
almış olan ya da 4 kg’ın üstünde bebek doğurmuş
olan kadınlarda,
• Polikistik over sendromu olan kadınlar,
• İnsülin direnciyle ilişkili diğer klinik durumlar
(Acanthosis nigricans) bulunan kişiler,
• Erken yaşta kardiyovasküler (kalp-damar) hastalık
öyküsü olan
Diyabet, tedavisi olan bir hastalıktır. Hastalığın en önemli tedavi bileşeni, sağlıklı yaşam davranışlarının kazanılmasıdır. Diyabet tedavisi bir “yaşam tarzı” olarak tanımlanır.
Yani, diyabetli hastalar önceki dönemlerine göre ve toplumdaki diğer bireylerden farklı ve düzenli bir yaşam sürdürmelidir. Sağlıklı yaşam tarzının ve diyabet tedavisinin dört unsuru
vardır:
1. Sağlıklı beslenme ve alkol tüketiminin sınırlandırılması
2. Yeterli ve düzenli fiziksel aktivite (haftada 150 dakika;
düzenli aralıklarla sportif aktivite)
3. Tıbbi tedavi (insulin; antidiyabetik) ve kendi kendine
kontrol
4. Dengeli ve düzenli sosyal yaşam

Diyabetlilerde kan şekeri kontrolü iyi sağlanamazsa uzun
vadede bazı ciddi komplikasyonlar ve organ hasarları ortaya
çıkabilir. Bu komplikasyonların başlıcaları küçük ve büyük
damarlarda tıkanma, kalp hastalıkları, körlüğe kadar varabilen görme kaybı, böbrek yetmezliği ve inmedir. Damarlardaki daralma sonucunda kan akımı azalır ve bunun sonucunda
ayaklarda sinir hasarı, ayak ülserleri(yaralar), enfeksiyonların zor iyileşmesi ve ayak ya da bacakların ampütasyonuna
kadar varacak durumlar gelişebilir. Bu nedenlerle diyabetlilerin özellikle ayak sağlığına dikkat etmeleri, rahat ayakkabılar giymeleri, yaralanmaya yol açacak durumlardan kaçınmaları gerekir. Diyabetliler damarları daraltıcı etkisi nedeniyle
kesinlikle tütün ve ürünlerini kullanmamalıdırlar.
Özellikle kan şekeri kontrolü iyi sağlanamayan diyabetlilerde bazı durumlarda kan şekeri hızla düşebilir (hipoglisemi)
ve hastada bilinç kaybı görülebilir. Diyabetli bireyde hangi
nedene bağlı hipoglisemi geliştiği anlaşılabilirse hipoglisemiyi önlemek de mümkün olur. Hipoglisemi oluştuğunda hazırlıklı olunması çok önemlidir, diyabetlilerin yanlarında kesme şeker, 200 ml’lik meyve suyu gibi 15-20 gr karbonhidrat
sağlayan besinleri taşımaları ve hipoglisemi belirtileri hissettikleri zaman öncelikle bu besinlerden uygun miktarda yemeleri gerekir. Diyabetli bireyler acil durumlarda çevrelerindeki
kişilerce tanınabilmek için diyabet kimlik kartı, künye, kolye
vb taşımalıdır. Böylece, bilinç kaybı (bayılma) olduğunda
yakınlarındaki kişilerce duruma müdahale edilebilir. Ardından kişi hızla bir sağlık kuruluşuna götürülmelidir. Diyabetli
bireyler için bu acil bir durumdur.
Birinci basamak sağlık kuruluşlarında diyabetli hasta
takibinde aile hekimin en yakın destekçileri hemşirelerdir.
Hemşire ve diğer hekimdışı sağlık personelinin diyabetli hastalar açısından sorumlulukları şunlardır:
(1) Diyabet belirtileri veya risk faktörleri olan kişileri erken tanı için hekime yönlendirmek
(2) Aile hekimi ile işbirliği içinde hastaların tedavilerini
düzenli yapabilmeleri için yönlendirici olmak ve izlemek,
(3) Diyabetli bireylere cilt, ağız diş sağlığı ve ayak bakımı başta olmak üzere evde kendi kendine bakım ve izlem
konusunda destek (eğitim vb) vermek
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4) Kan şekeri kontrolü iyi olmayan diyabetlileri uyararak
hekime yönlendirmek,
(5) Evde bakım gerektiren hastalara destek vermek,
(6) İlaçlarını bulmakta güçlük çeken hastalara yardımcı
olmak ve yol göstermek,
(6) Diyabet riski yüksek bireyler başta olmak üzere halkın sağlıklı beslenme ve fiziksel aktiviteyle ilgili farkındalığını artırıcı eğitim ve çalışmalar yapmak.
Kaynaklar
• Diabetes, NMH Fact Sheet, Worls Health Organization,
2010
• Diagnosis and Classiﬁcation of Diabetes Mellitus, Diabetes Care Volume 37, Supplement 1, , American Diabetes
Association, January 2014
• Obezite Tanı ve Tedavi Kılavuzu, 6. Baskı, TEMD Obezite, Lipid Metabolizması, Hipertansiyon Çalışma Grubu tarafından hazırlanmıştır. Ankara, 2018
• Türkiye Diyabet Önleme ve Kontrol Programı Eylem Planı (2011-2014), T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Ankara,2011
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Kanser Kontrolü
Dünyanın en güzel cümlesi “seni seviyorum” değil, “tümörünüz iyi huylu çıktı”dır.
Woody Allen

 Alkol: Karaciğer kanseri başta olmak üzere bazı kanser türlerinin alkol ürünleri ile ilgili olduğu saptanmıştır.

Kanser
Vücudumuzdaki milyarlarca hücre sürekli olarak yenilenir; ömrü dolan hücreler yok olur, onların yerine yenileri
ortaya çıkar. Yani, vücudumuzda hücre oluşumu sürer gider.
İşte bu hücre yenilenmesi ve çoğalması sırasında eğer hücrenin genetik özelliklerini yeni hücreye aktaracak olan kromozomlarda bir anormallik oluşursa ortaya çıkacak yeni hücre
de anormal olur. Bu anormal hücre yok edilemez ve kontrol
edilemeyen biçimde çoğalmaya devam ederse, ortaya vücutta
o zamana kadar bulunmayan anormal bir hücre grubu, yumağı, kitlesi ortaya çıkar. Bu kitleye “tümör” adı verilir.

 Endüstride kullanılan maddeler ve endüstriyel atıklar:
Yapılan çalışmalarda 50’ye yakın kimyasal maddenin, insanda kanser yapabileceği gösterilmiştir. Bu maddelerin başlıcaları, hangi iş kollarında maruz kalındığı ve neden olduğu
kanser türleri Tablo 10’da gösterilmiştir.
Tablo 10: İnsanda Kanser Yaptığı Kesin Olan Maddelerin
Başlıcaları (Grup 1)
Etken

Tümörlerin bazıları insan için zararsızdır. Bunlara “iyi
huylu tümörler” (benin tümörler) denir. Bazı tümörler ise
“kötü huylu” (malin) olur. Kötü huylu tümörlerin bazıları
yavaş, bazıları ise hızlı biçimde ve kontrol edilemeyecek biçimde büyür, diğer organ ve dokulara da yayılır (metaztas)
ve bu organlarda yaşamı tehdit eden boyutlara erişir. İşte bu
kötü huylu tümörlere genlikle “kanser” adı verilir. (Kanser
teriminin tıptaki tanımı daha farklı olmakla birlikte yaygın
olarak kullanımı bu şekildedir.) Kanserler, dünyada ve ülkemizde giderek artan, kronik seyirli ve halk sağlığının başta
gelen sorunlarından olan hastalıklardır.
Burada sorulması gereken soru, neden kromozomların
anormal bir yapıya dönüştüğüdür. Başka bir deyişle kanseri
başlatan faktörlerin neler olduğudur. Günümüzdeki bilgiler
ışığında kanserlerin yüzde 80 kadarının nedeni çevreseldir.
Kanserin nedenlerinin hepsini bilmemekle birlikte bugünkü bilgiler ışığında kansere yol açan faktörlerin başlıcaları
şunlardır:

 Sigara (Tütün): Sigara içenlerde özellikle akciğer, gırtlak, farenks, yutak borusu, mesane, pankreas, mide ve böbrek
kanserleri diğer insanlara göre yüksektir.

İlgili Çalışma Alanı

İlgili Kanser Türü

Aflatoksin

Tarım işleri

Karaciğer tümörü

Amino bifenil

Lastik endüstrisi

Mesane

Arsenik ve bileşikleri Pestisid üretitimi

Akciğer, Deri

Asbest

İzolasyon işleri

Akciğer, Plevra
(mezetelyoma)

Benzen

Boya, Ayakkabı

Lösemi

Benzidin

Lastik ve bota işleri

Mesane

Kadmiyum

Pil yapımı, Metal işi

Prostat

Krom

Krom kaplama

Akciğer

Naftilamin

Lastik ve boya işleri

Mesane

Nikel

Nikel rafinerisi

Burun, Akciğer

Radon

Madencilik

Akciğer

Vinil klorür

Plastik endüstrisi

Karaciğer
anjiyosarkom

İyonizan radyosyon

Sağlık işleri

Lösemi, Akciğer,
Kemik

Ultraviyole ışını

Tarım, Denizcilik

Deri

Kaynak: Bilir N. Mesleksel Kanserler Tuncer M. (Ed.)
Türkiye’de Kanser Kontrolü, T.C. Sağlık Bakanlığı Kanser
Savaş Dairesi Başkanlığı, Ankara, 2009)
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Tablo 11: İnsan İçin Muhtemel Kansorejen Maddelerin Bazıları
Etken

İlgili Çalışma Alanı

Akrilamid

Akrilik işleri

Dizel egzozu

Otomobil endüstrisi

Dietil sülfat

Kimya endüstrisi

Epiklorhidrin

Reçine yapımı, çözücü

Formaldehit

Doku koruyucu, Kimya sanayi

Tetraklor etilen

Kuru temizleme

Toluidin

Azo boyaları imali

 Seks hormonları: Dışarıdan verilen seks hormonlarının bazı kanserlere yol açtığı tahmin edilmektedir.
 Enfeksiyon ajanları: Bazı virüslerinin hayvansal deneylerde tümör yapabileceği gösterilmiştir. İnsanda ise serviks (rahim ağzı) kanserine ve bazı lenfomalara virüslerin
neden olduğu kanıtlanmıştır.

Kaynak: Bilir N. Mesleksel Kanserler Tuncer M. (Ed.) Türkiye’de Kanser Kontrolü, T.C. Sağlık Bakanlığı Kanser Savaş
Dairesi Başkanlığı, Ankara, 2009)
NOT: Uluslararası Kanser Araştırma Kurumu (IARC; International Agency for Research on Cancer) kanser oluşumunda
rolü olan ya da olabilecek maddeleri 4 grupta sınıfladırmaktadır:
Grup 1. Kesin kanserojen maddeler (definitely carcinogenic
substances)
Grup 2 A. Muhtemel kanserojen maddeler (probably carcinogenic substances)
Grup 2 B. Şüpheli kanserojen maddeler (possibly carcinogenic
substances)
Grup 3. Grup 1 ve Grup 2’de yer almayan maddeler: Bu maddelerin kanser oluşundaki önemleri açık değildir.
Grup 4. İnsanda kanser yapmayan maddeler(probably not
carcinogenic to humans)
Bu konudaki çalışmalar ilerledikçe ve yeni araştırma bulguları elde edildikçe gruplardaki maddeler de değişmektedir.

• İyonlaştırıcı radyasyon: Nükleer patlama ve tıbbi
amaçlarla kullanılan iyonizan radyasyonun değişik kanserlere (tiroid bezi, tükürük bezi, kemik, kemik iliği, meme,
lenfoid doku, akciğer, karaciğer, pankreas, mesane, deri,
merkezi sinir sistemi) neden olduğu gösterilmiştir. Radyoloji
bölümde görev yapan sağlık elemanları, maden işçileri, ışın
tedavisi gören hastalar böyle bir riskle karşı karşıyadır.
 İyonlaştırıcı olmayan radyasyon: Güneş ışınları, deri
kanserlerine neden olabilir.

 Üreme faktörleri: Tek yaşayan kadınlar ile çok eşli
kadınlar meme, over (yumurtalık) ve endometrium kanserleri açısından daha risklidirler. Over ve endometrium kanseri
riski doğum sayısı ile artmaktadır. İlk doğumunu 35 yaştan
sonra yapanlarda meme kanseri riski artmaktadır.
 Genetik faktörler: Bazı kanserlerin aile hikâyesi ile ilgisi olduğu gösterilmiştir. Ailede meme kanseri varsa, meme
kanseri riski artar. Kırmızı saçlı, mavi gözlü, açık renkli tene
sahip olanlarda malin melanoma (deri kanseri), A kan grubundakilerde mide kanseri daha sıktır.
Kanser, ölüm nedenleri arasında birinci ve ikinci sıralarda
olmakla birlikte toplumda kontrol edilebilecek ve önemli bir
kısmı tedavi edilebilecek bir hastalıktır. Ülkemizdeki kanser
kontrol programında sigara ve diğer tütün ürünlerinin kullanımının azaltılması, sağlıklı beslenmenin yaygınlaştırılması
amaçlanmaktadır. Birincil korunma ve erken tanı (ikincil koruma) ile kanser mortalitesinin azaltılması da önemli amaçlardandır. Özellikle meme ve serviks kanserinin taranması,
ulusal bir program olarak Kanser Erken Teşhis Tarama ve
Eğitim Merkezlerinde (KETEM) yürütülmektedir. Bu tarama
programlarına mide ve kolon kanserleri de dahil edilmiştir.
Taramanın hedef grubu olan sağlam kadın ve erkeklere kanserle ilgili bilgiler ulaştırılarak toplumun kanser konusunda
farkındalığını arttırmak, hedef nüfus içinde taramaya katılan
kişi yüzdesini yükseltmek amaçlanmaktadır.
Ülkemizde önemli kanser nedenleri arasında yer alan
arsenik ve asbestin öne çıktığı çevresel kanserlere ilişkin de
önlemler alınmaktadır. Doğal asbest, ülkemizde toprak yapısında yaygın olarak bulunmaktadır. Asbestin neden olduğu akciğer zarı kanserini (mezetelyoma) önlemek amacıyla
erozyonun önlenmesi ve bilinçsiz toprak kullanımının önüne
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geçilmesi için bir program uygulanmaktadır. Asbestli toprağın
kullanımının engellenmesi ve vatandaşların asbest liflerini
solumasının önlenmesi için Orta Anadolu, Doğu Anadolu,
Çukurova ve Güney Doğu Anadolu illeri başta olmak üzere
birçok ilde epidemiyolojik çalışma, tarama ve eylem planları
yürütülmektedir. Bu çalışmalar içinde aspestli toprağı kullanarak inşaat ve badana yapılmaması çabaları da vardır.
Kanserin önlenmesi konusunda aşağıdaki önlemlerin uygulanması bütün sağlık çalışanlarının sorumluluğu olmalıdır:

 Tütün kontrolü çalışmaları
 Alkol kullanmamanın ya da kontrollü alımının
 İşyerindeki bilinen kanserojenleri azaltma önlemleri
 İşyeri dışındaki kanserojenleri azaltma önlemleri
 Kanserojen ilaçların alımından sakınmak
 Düzenli olarak sağlık kontrolü ve akciğer filmi 		
çektirilmesi

 Özellikle beyaz tenlilerin güneş ışınlarından uzak
durmaları

 Östrojen hormonu kullanımı gereken durumlarda,
düşük dozda kullanılması

 Gebelere östrojen içeren ilaçlar vermekten kaçınılması
kullanılması

 Sebze ve meyveden zengin diyet
 Şişmanlıkla mücadele
 Tarama ve erken tanı programlarının desteklenmesi
 Halkın eğitimi

Meme Kanseri Taraması: Meme kanseri, erken dönemlerinde teşhis edildiğinde cerrahi yolla tedavi edilebilen bir
hastalıktır. Bu amaçla ülkemizde 40 - 69 yaşları arasındaki
bütün kadınları kapsayan tarama programı uygulanmaktadır.
Bu gruptaki kadınlar, 2 yılda bir davet edilerek mamografileri çekilir. Mamografi tetkikinde meme kanseri olduğundan
kuşkulanılan kişiler daha ileri muayene için kanser tedavisi
yapılan merkezlere yönlendirilir. Ayrıca toplumda farkındalık yaratmak amacıyla 20 yaşından sonra her kadına kendi
kendine meme muayenesi yapmaları için danışmanlık hizmeti verilmelidir.
Her kademedeki sağlık çalışanı (aile hekimleri, ebeler,
hemşireler, klinik uzmanları, vb) hizmet verdikleri bölgede
20 yaşın üzerindeki kadınlara kendi kendine meme muayenesinin nasıl yapılacağını öğretmeleri meme kanseri ile yapılacak savaşta çok önemli bir katkı olacaktır. Ayrıca, 40-69
yaşları arasındaki kadınlar iki yılda bir mamografi çektirmek
üzere Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezlerine
(KETEM) yönlendirmelidirler.

önerilmesi

 Cinsel yaşamda tek eşlilik ve bariyer yöntemleri

Kanser taramaları

Serviks (Rahim ağzı) Kanseri Taraması: Serviks kanserinin erken teşkisi göreceli olarak kolaydır. Serviksten
alınan bir sürüntü örneğindeki hücrelerin mikroskop altında
sitolojik olarak incelenmesi ile kanserin öntanısı konur, bu
hastaların daha ileri tetkiklerle incelenmesi ile bir kısmında
kesin kanser tanısı konur ve cerrahi yöntemle tedavi sağlanır.
Sözü edilen sürüntüye yöntemi bulan Yunanlı Papanikolaou’
ya atfen “PAP smear” (PAP sürüntsü) denir.
Serviks kanserinin nedenlerinden birisi olarak kabul edilen virüsün (Human Papilloma Virus -HPV) serviksten alınan
sürüntüde varlığı DNA incelemesi ile anlaşılabilir. Virüsün
varlığı da servis kanseri için bir ipucudur. Yani, serviks kanseri taramasında kullanılan iki yöntem PAP sürüntüsünün sitolojik incelenmesi ve HPV için DNA incelemesidir.
Ülkemizdeki tarama programına göre 30 – 65 yaşları
arasındaki kadınlar, 5 yılda bir davet edilerek tarama testleri
uygulanır. Normalde HPV testinin negatif olması beklenir.
Bu testin negatif bulunması kadında ileride serviks kanseri
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olmayacağını göstermez. Kişiye, 5 yıl sonra tekrar serviks
kanseri taraması yaptırması söylenir. HPV testinin ve/veya
PAP sürüntüsünün pozitif olması kadında servis kanseri kuşkusunu akla getirir. Böyle kadınlar daha ayrıntılı olarak muayene edilmelidirler.
Şekil 16: Kendi Kendine Meme Muayenesi

Kolorektal (kalın bağırsak ve rektum) Kanser Taraması: Kolon ve rektum kanserleri hem erkeklerde hem de
kadınlarda en sık görülen kanserler arasındadır. Neyse ki, bu
kanserleri erken dönemlerde teşhis etmek ve tedaviye erken
başlayabilmek göreceli olarak kolaydır. Ülkemizde yürütülen tarama programına göre yapılması gereken, riskli kişileri
ayıklamak, gerekiyorsa bu kişilere kolonoskopi yaparak incelemek kanser kuşkusu
olanları daha ileri muayene ve tetkilerle ele
alıp kesin tanılarını
koymaktır. Kolonoskopi yöntemiyle bağırsağın içi gözle inlelenir ve gerekirse
biyopsiler alınarak patolojik incelemeler yapılır. Gözle muayene
sırasında eğer tümör
görüntüsü yoksa ama
polip gibi oluşumlar görülürse, bunlar
kansere dönüşebilme
potansiyeli olan oluşumlar olduğu için biyopsilerle incelenir ya
da cerrahi yöntemlerle
çıkartılır. Böylece kişinin kanser olma riski
peşinen önlenmiş olur.
Tarama programına göre kolorektal
kanser taraması 50
– 70 yaşları arasındaki kadın ve erkelerde
yürütülür. Bu gruptaki kişiler 2 yılda bir
yapılan “gaitada gizli
kan” (GGK) testi ve
10 yılda bir yapılacak
kolonoskopi ile tara-
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öyküsü olan bireylerin 40 yaşından itibaren tarama programına alınmasında yarar
vardır.
Gaitada gizli kan
testi için, farklı günlerde alınan 3 dışkı
örneği incelenir. Ham
meyveler, bayır turpu, kırmızı et, demir
preparatları ve aspirin yalancı pozitifliğe
neden olabilir; bunlar
testten 2 gün öncesine
kadar yenilmemelidir. Tanı koyma açısından, yılda bir kez
GGK + 5 yılda bir kez
sigmoidoskopi,
her
iki yöntemin yalnız
başına kullanımından
daha değerlidir. Pozitif bulgu saptanırsa
kolonoskopi gerekir.
Tanı yöntemi olarak
baryumlu kolon grafisi de kullanılabilir.
Bu yöntemle patoloji
saptanırsa kolonoskopi gerekir.

nır. Gaitada kan bulunması birçok nedenle olabilir. Bu hastalıklardan birisi de kolon ve/veya rektum kanseri olduğu için
gaitasında kan bulunan kişiler yakından izlenmeli ve kanser
kuşkusuyla incelenmelidir. Birinci derece akrabalarında kolorektal kanser ya da polip, ülseratif kolit, Crohn hastalığı

Ülkemizde en sık
görülen ilk on kanser
arasında
kolorektal
kanserler de vardır ve
mortalitesi yüksek olduğu için önemli bir halk sağlığı sorunudur. Türkiye’de Sağlık
Bakanlığı tarafından yürütülen kolorektal kanser tarama programın temel stratejisi iki yılda bir gaitada gizli kan testi ve 10
yılda bir yapılacak kolonoskopidir; bütün erkek ve kadınlarda
50 yaşında başlayan ve 70 yaşında biten toplum tabanlı tara-
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malar yapılır. Taranacak popülasyon, aile hekimlerine kayıtlı
bireyler esas alınarak tanımlanır. Son iki Gaitada Gizli Kan
testi negatif olan 70 yaşındaki kadın ve erkeklerde taramaya
son verilir. Birinci derece akrabalarında kolorektal kanser ya
da adenomatöz polip, ülseratif kolit, Crohn Hastalığı ya da
kalıtsal polipozis ya da polipozis dışı sendrom öyküsü olan
bireyler yüksek risk grubu olarak kabul edilir. Bu gruplarda
40 yaşından itibaren tarama prosedürüne başlanmalıdır. Bu işlemler Aile Sağlığı Merkezlerinde (ASM) ve Toplum Sağlığı
Merkezleri (TSM) bünyesindeki Kanser Erken Teşhis, Tarama
ve Eğitim Merkezlerinde [KETEM] yürütülür.
Türkiye’de kanser mücadelesi
Ülkemizde kanserle mücadele çalışmaları 1947 yılında bir
sivil toplum kuruluşu olan Türk Kanser Araştırma ve Savaş
Kurumu tarafından başlatılmıştır. İlk ciddi grişim 1955 yılında
Ankara’da Ahmet Andiçen Onkoloji Hastanesinin kurulması
ve ilk resmi mücadele stratejilerinin belirlenmesidir. Aynı yıl
içinde Bakanlık bünyesinde kanserle savaş amacıyla bir şube
müdürlüğü kurulmuştur. 1967 yılında Ankara Etimesğut’ta bir
onkoloji hastanesi açılmıştır. 1970 yılında 1-7 Nisan arasındaki hafta “Kanser Haftası” olarak kabul edilmiştir. 1982 yılında kanserin bildirimi zorunlu hastalıklar listesine alınması
önemli kilometre taşı niteliğindedir. 1983 yılında ise kanserle
mücadele konusunde doğrudan Bakanlık Müsteşarlığına başlı
bağımsız “Kanserle Savaş Daire Başkanlığı” kurulmuştur.

Kaynaklar

• Bilir N. Mesleksel Kanserler: Tuncer M. (Ed.) Türkiye’de Kanser Kontrolü, T.C. Sağlık Bakanlığı Kanser Savaş Dairesi Başkanlığı, Ankara, 2009.
• Bilir N., Mesleksel Kanserler: içinde N. Bilir, AN Yıldız (Ed.) İş
Sağlığı ve Güvenliği içinde sayfa 235-243, Hacettepe Üniversitesi
Yayýný, Ankara, 2004.
• http://kanser.gov.tr/dosya/tarama/kolorektal.pdf
• Özkan S. Et al (Ed.) Ulusal Kontrol Planı 2013 – 2018, T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı, 2018.
• Tuncer M. (Ed.) Türkiye’de Kanser Kontrolü, T.C. Sağlık Bakanlığı Kanser Savaş Dairesi Başkanlığı, Ankara, 2009.

Ülkemizde gerçekçi kanser istatistiklerini elde edebilmek
amacıyla 1992 yılında “Kanser kayıt ve İnsidans Projesi” başlatılmıştır. Kanser kayıt sistemi İzmir Kanser Kayıt Merkezinin kurulması ile canlanmış ve 1996 yılında Kanser Erken Tanı
ve Tedavi Merkezlerinin açılmasıyla ve 2000 yılında “Kanser
Kayıt Merkezi Yönetmeliği” yayınlanmasıyla anlam kazanmıştır.
4 Şubat Dünya Kanser Farkındalık Günüdür. Dünya Sağlık
Örgütü 4 Şubat 2020 tarhinde kanserden korunmada şu beş
önleme dikkat çekmektedir:
Tütün kullanmamak
Hepatit B aşısı yaptırmak
HPV aşısı yaptırmak
Şişmanlıktan kaçınmak
Erken tanı (tarama) testleri yaptırmak
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Tütün Kontrolü
Bir kişi bile ölse eksilirim ben
Tüm insanlığın parçasıyım dedim ya
Sorma her seferinde
Çanlar kimin için çalıyor diye
John Donne

Tütün ve Sağlık

Nikotin
Karbon monoksit
Benzen
Fenol
Amonyak
Hydorkinon
Kinolin
Çinko
Süksinik asit
Laktik asit
Benzoik asit
Glikolik asit
Asetik asit (sirke asiti)
Dioksin
Formik asit
2-Nartilamin (Naftalin)
Nikel
Nitrojen oksit
N-Nitrosodietilamin
1,3-Butadien
Fol-maldehid
N-Nitrodietanolamin
Benzopiren
Metilamin
Toluen

İnsan sağlığına zararlı alışkanlıkların başında gelen
tütün kullanımı bütün ülkelerde bir salgın haline gelmiş çok
önemli bir halk sağlığı sorunudur. Genel bir yaklaşımla
tütün, yıllık ölümlerin yüzde 25’inden sorumludur. Sigara
içenlerin yaklaşık yarısının sigaranın yol açtığı bir hastalıktan
öldükleri hesaplanmaktadır. Dünyada sigara kullanımı nedeniyle 8 saniyede bir kişi ölmektedir.
Tütün dumanında 4000’den fazla kimyasal madde vardır.
Bunlardan en az 250’sinin zararlı olduğu ve 50’den fazlasının
da kansere neden olduğu bilinmektedir. Bu maddelerin başlıcaları şunlardır:
Şekil 17: Sigarada Bulunan Kimyasal Maddeler

Anatabin
Kateşol
Kolesterol
Dibenzofuran
4-Aminobifenil
Polonyum 210 (radyoaktif)
N-Nitrosodimetilarnin
N-Nitrosopirrolidin
Analin
Hidrazin
Kadmiyum
Benz[a]anthracene
Partikül
Karbonil sulfit
Karbon dioksit
Aseton
Piridin
Hydrojen siyanit (siyanür)
Dimetilamin
Y-Bütirolakton
N-Nitrosonornicotine
Akrolein
3-Metilpiridin
3-Vinylpiridin
Metil klorür

Bütün tütün ürünleri bağımlılık yapar. Tütündeki fiziksel
bağımlılık yapan asıl madde nikotindir. Sigara içildikten 7 saniye sonra nikotin beyne ulaşır. Sigarada ortalama 0,5-1 gram
tütün ve 10 mg nikotin bulunmaktadır. Bir sigara yaklaşık
beş dakika içerisinde 10 kez içe çekilerek içilir. Nikotin yoksunluğunda depresif duygu durumu, sigara içme isteği, baş
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• Mide ülseri
• Duedonum (oniki parmak bağırsağı) ülseri

ağrısı, uyku sorunları, sinirlilik, gerginlik, konsantrasyonda
güçlük, yorgunluk, iştah artışı/kilo alma gibi belirtiler ortaya
çıkar. Bu belirtiler uygun tedavi yöntemleri ile önlenebilir.
Tütünün 50 ayrı hastalık yaptığı ve bu hastalıklardan
20 kadarının öldürücü olduğu bilinmektedir. Bu hastalıklara
bağlı ölümler nedeniyle 25 yaşında ağır bir sigara içicisinin
içmeyene göre beklenen yaşam süresinin % 25 (yaklaşık 23
yıl) daha kısa olduğu hesaplanmaktadır.

dır:

Sigaranın yol açtığı öldürücü hastalıklar şunlardır:
Kanserler
• Akciğer kanseri (13 - 22 kat artan risk)
• Ağız kanseri (3 - 30 kat artan risk)
• Dişeti kanseri (5 - 14 kat artan risk)
• Dil kanseri (4 - 33 kat artan risk)
• Tonsil kanseri (7 - 11 kat artan risk)
• Gırtlak kanseri (16 kat artan risk)
• Yemek borusu kanseri (8 - 10 kat artan risk)
• Mesane kanseri (3 - 5 kat artan risk)
• Pankreas kanseri (2 kat artan risk)
• Böbrek kanseri (5 kat artan risk)
• Prostat kanseri (2 kat artan risk)
• Serviks (rahim ağzı) kanseri (17 kat artan risk)
• Kan kanseri (2 - 3 kat artan risk)
Kalp ve Dolaşım Hastalıkları
• Koroner kalp hastalığı
• Aort anevrizması
• Kalp kası dejenerasyonu
• Damar kireçlenmesi (arterioskleroz)
• Felç (İnme)
Diğerleri
• Bronşit ve amfizem (KOAH – Kronik obstrüktif akciğer hastalığı)
• Zatürre (pnömoni)
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Sigaranın yol açtığı ölümcül olmayan hastalıklar şunlarSigara içenlerde riski artan hastalıklar:
• Akut ülserli dişeti hastalığı
• Kalp spazmı (20 kez artan risk)
• Sırt ağrısı
• Burger hastalığı (Bacak ve kol damarlarında tıkanma
ve kangren)
• Katarakt (2-3 kez artan risk)
• Kalın bağırsak polipleri
• Crohn hastalığı (İltihaplı bağırsak hastalığı)
• Depresyon
• Şeker hastalığı (Tip 2)
• İşitme kaybı
• Grip
• İktidarsızlık (Peniste ereksiyon bozukluğu) (2 kat
artan risk)
• Görme siniri hastalığı (16 kez artan risk)
• Eklem bağı zedelenmesi
• Maküler dejenerasyon (Görme noktası zedelenmesi)
(2 kez artan risk)
• Kas zedelenmesi
• Boyun ağrısı
• Nistagmus (Anormal ritmik göz hareketleri)
• Göz içi mantar hastalıkları
• Osteoporoz (Kemik erimesi)
• Sedef hastalığı (2 kez artan risk)
• Cilt kırışıklığı (2 kez artan risk)
• Romatizma
• Tendon zedelenmesi
• Diş dökülmesi
• Tüberküloz
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Sigara içenlerde işlev bozuklukları
• Menide hacim azlığı
• Sperm sayısında azalma
• Sperm hareketlerinde azalma
• Spermin yumurta dölleme yeteneğinde azalma
• Sperm şekil bozuklukları
• Doğurganlık azalması (%30)
• Bağışıklık sistemi bozulması
• Erken menopoz (ortalama 1.74 yıl önce)
Sigara içenlerde bulguları daha ağır olan hastalıklar
• Astım
• Kronik nezle
• Grip
• Hipertroidi (Grave hastalığı)
• MS (Multiple skleroz)
• Görme siniri iltihabı

Tütün çeşitli biçimlerde kullanılır. Bunlar arasında sigara en yaygın kullanım biçimidir. Ayrıca, puro, pipo, nargile,
çiğneme, enfiye biçiminde buruna çekme şeklinde de kullanılabilir. Bunların tümü sağlığa zararlıdır ve hemen bütün ülkelerde tütünle mücadele programları yürütülmektedir. Nargile
biçimindeki kullanımın, dumanın sudan geçtiği için zararsız
olduğu yönündeki algı tamamen yanlıştır. Nargile de en az
sigara kadar insan sağlığına zarar vermektedir.
Tütün, yalnızca onu tüketenlere değil, tütün kullananların etrafındakilere de zarar verir. Çünkü tütün kullanan
kişinin yakınında bulunanlar da tütün dumanını solurlar
ve etkilenirler. “Pasif içicilik” adı verilen bu durum başta
çocukları ve gebeleri etkiler. Örneğin evde sigara içiliyorsa,

•
•
•
•
•

Çocuklar ortalama günde 5 sigara içmiş gibi olurlar,
Bebekler hastaneye 3 kat daha fazla başvururlar,
Ani bebek ölümü riski 2.5 kat artar,
Bebeklerde kolik tarzı karın ağrısı 2 kat artar,
Çocuklarda astım ve solunum sistemi enfeksiyon
riski 2 kat artar,
• Çocuklarda akciğer kanseri, kronik bronşit sıklığı
artar,
• Kocası sigara içen kadınlarda akciğer kanserinden
ölüm 2-3 kat artar.

Sigara içenlerde daha ağır ve inatçı olan hastalıklar
• Nezle
• İltihaplı bağırsak hastalığı
• Grip
• Zatürre (pnömoni)
• Tüberküloz
Şekil 18: Dünya Sağlık Örgütünün “Ya Tütün Ya Sağlık”
Temalı Afişi

Tablo 12: Pasif İçicilerde Görülen Hastalıklar
Kesinlikle yaptığı hastalıklar
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Olasılıkla yaptığı
hastalıklar

Erişkinlerde
Koroner arter hastalığı
Akciğer kanseri
Nazal sinüs kanseri
Malin olmayan akciğer hastalıkları

Erişkinlerde
İnmeler
Meme kanseri
Serviks kanseri
Düşükler

Çocuklarda
Ani bebek ölümü sendromu
Düşük doğum ağırlığı
Bronşit, pnömoni
Orta kulak iltihabı

Çocuklarda
Davranış bozuklukları
Astım
Kistik fibrozis alevlenmesi
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Görüldüğü gibi, gerek
Şekil 19: Tütün Kullanmayan ve Kullanan Kişilerin Akciğerlerinin Görünümü
tütünü doğrudan kullananlarda, gerekse pasif içicilerde sağlığı ciddi biçimde
bozan ve ölümlere neden
olan çeşitli hastalıklar ortaya çıkmakta, tütün kullananların yaşam süreleri kısalmakta, yaşam kaliteleri
düşmekte ve maddi zararlar
ortaya çıkmaktadır. Tütünün bu kadar zararlı olduğu
ne yazık ki 1960’lı yıllara
kadar tam olarak ispatlanamamıştı. O tarihlerde
yapılan çok sayıdaki bilimsel araştırmalar söz konusu
zararları kesin olarak kanıtlayınca, başta Dünya Sağlık Örgütü olmak üzere çok sayıdaki
TBMM, 1996 yılında 4207 Sayılı “Tütün Mamülleriuluslararası kuruluş mücadele programlarına öncülük ettiler. nin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun”u kabul etti. Bu
Bu girişimler sonunda birçok ülkede tütün ile mücadele ko- kanunda 2008 yılında bazı değişiklikler yapılarak tütün münusunda yasal düzenlemeler yapıldı. Bu ülkeler arasında en cadelesinde daha ileri adımlar atıldı. Bu yasanın ilkeleri ve
başarılı olanlardan birisi Türkiye’dir.
içerdiği hükümler şunlardır:

Türkiye’de Tütün Mücadelesi
Diyanet İşleri Başkanının 9 Şubat 2020 tarihinde (Dünya
sigarayı bırakma günü) yaptığı açıklama: “Sigaraya haram diyoruz ama delillerimiz var. Düşünebiliyor musunuz,
Dünya’da her yıl 8 milyon insanı öldüren bir madde var;
sadece Türkiye’de 100 bini aşkın insan ölüyor. Maide suresi 32. ayetinde ‘Kim ki yeryüzünde, inancı, mezhebi, dini
ne olursa olsun bir kimseyi öldürürse haksız yere, bütün
insanları öldürmüş gibi olur’ diyor. Sadece 100 bin kişiyi
öldüren bir madde için bu katildir, katletmek de haramdır
demek zor bir şey mi? Diğer taraftan, sigaranın sadece insan
sağlığına çeşitli zararlar vermekle kalmayıp aynı zamanda
aile bütçesine ve ülke ekonomisine de büyük oranda zarar
verdiği bilinen bir gerçektir. Müslümanın hayatını etkileyen
her meselede olduğu gibi sigara konusunda da yüce dinimiz
İslam’ın bu meseleye yaklaşımı önem arz etmektedir.”

1. Tütün ürünlerinin ve üretici firmaların her türlü reklam
ve tanıtımı yasaktır. Böylece, tütün satışlarının azaltılması ve
tütünün özendirilmesinin önlenmesi amaçlanmaktadır.
• Tütün ürünlerinin ve üretici firmalarının, reklam ve tanıtımının yapılması yasaktır.
• Tütün ürünleri üreten ve pazarlayan şirketler, hiçbir etkinliğe destek olamazlar.
• Tütün ürünleri, televizyonlarda, dizilerde, filmlerde,
müzik kliplerinde, sahne gösterilerinde rol gereği bile olsa
kullanılamazlar.
• Resmî üniforma ile çalışanlar bu üniforma ile kamuoyu
önünde tütün ve tütün ürünleri içemezler.
2. Resmî ve özel kurumların ve işyerlerinin her türlü
kapalı alanlarında her ne surette olursa olsun tütün ve tütün
ürünleri içilemez.    Böylece pasif içiciliğin önüne geçilmeye
çalışılmaktadır. Bu kuruluşlar şunlardır:
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• İbadethaneler,
• Okul öncesi özel eğitim, ilköğretim ve orta öğretim kurumları,
• Sağlık kurum ve kuruluşları,
• Çocuklara yönelik sosyal hizmet kurumları ve eğlence
yerleri
• Taksiler, toplu taşıma araçları ve bunların bekleme salonları, fuar, alışveriş merkezi, düğün salonu, kongre merkezi, konferans salonu, kafe, kahvehane, elektronik oyun merkezleri, bilardo-bowling-atari salonları gibi yerler
3. Tütün ve tütün ürünlerinin içilmesinin yasaklandığı
yerlerde yasal düzenleme ve uyarıların gösterilmesi zorunludur.
• Sigara paketlerinin üzerine, %40’ından az olmayacak şekilde özel çerçeve içinde yazılı uyarılar, şekil, resim ya
da grafikler konulur.
• Tütün ürünlerinin paketleri üzerinde, bu ürünlerin
sağlığa etkileri, tehlikeleri ya da emisyonları ile ilgili hatalı
izlenim oluşturacak yanlış, eksik, aldatıcı tanımlama, marka,
renk, figür veya işaret kullanılamaz.
4. 18 yaşından küçüklere sigara satışı yasaktır. Aykırı
davrananlara 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verilebilir.
Çünkü sigaraya başlama yaşı 12 – 13 yaşlarına kadar inmiştir. Tütün firmaları, özellikle çocukları tütüne erken yaşlarda
alıştırıp uzun vadeli müşteri haline getirmeyi amaçlamaktadır.
5. 18 yaşını doldurmamış kişiler, tütün ürünü işletmelerinde, pazarlanması ve satışında çalıştırılamaz.
6. Sağlık, spor ve eğitim kuruluşlarında tütün satışı ve
kullanımı yasaktır. Çünkü tütün bu kuruluşların amaçlarına
terstir.
7. Sigara paketlerinin üzerine sağlığa zararlı olduğuna
dair uyarılar ve caydırıcı resimler konulması zorunludur.
8. Tütün ürünleri, yetkili satıcı olan yerlerin dışında,
otomatik makinelerle, telefon, televizyon ve internet gibi
elektronik ortamlarla satılamaz; satış amacıyla kargo yoluyla
taşınamaz; tütün ürünleri paket açılarak, adet şeklinde veya
daha küçük paketlere bölünerek satılamaz; tütün ürünleri, 18
yaşını doldurmamış kişilerin doğrudan ulaşacağı ve işletme

dışından görülecek şekilde satılamaz. Tütün ürünleri, satış
belgesi olmaksızın ve satış belgelerinde belirtilen yerin dışında satışa sunulamaz.
9. Her türlü sakız, şeker, çerez, oyuncak, kıyafet, takı,
aksesuar ve benzeri ürünler, tütün ürünlerine benzeyecek ya
da markasını çağrıştıracak şekilde üretilemez, dağıtılamaz ve
satılamaz.
10. Tütün ürünleriyle ilgili izmarit, paket, ağızlık, kâğıt
ve benzeri atıklar çevreye atılamaz.
11. Bütün televizyon kanallarının tütün kullanımın zararları ve korunma yolları konusunda ayda en az 90 dakika
süreli eğitici yayın yapması zorunludur.
Yasanın başarıya ulaşabilmesi için Hükümet Mayıs 2018
tarihinde “Tütün Kontrolü Strateji Belgesi ve Eylem Planı”
hazırlayıp yayınladı. Bu plana göre son amaç,” Toplumdaki
bütün bireyleri, tütün ürünlerinin sağlık, ekonomik, çevresel
ve sosyal zararlarından korumaktır.” Bu amaçlara erişilip erişilemediğini değerlendirmek için 13 gösterge belirlenmiştir
(Tablo 13).
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Yılandaki zehir gibi
Afet yapan nehir gibi
Bombalanmış şehir gibi,
Harab etti tütün beni.
Sağlam idim, oldum çürük
Sinem oldu sanki körük
Uykuda dahi öksürük
Harab etti tütün beni
Nişanlıma ağzım koktu
Dedi: Bana talip çoktu
Hayırlı işe nifak soktu
Harab etti tütün beni.
Şemsi der bu vaziyetim
Kendimeymiş eziyetim
İçenlere vasiyetim
Harab etti tütün beni.
Şemsi YASTIMAN
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Tablo 13: Tütün Kontrolü Eylem Planı Göstergeleri
Sıra

Gösterge

Mevcut Durum

2023 Hedefi

1

13-15 yaş grubu öğrencilerde tütün ürünü kullanım sıklığı (%)

17.9

10

2

13-15 yaş grubu öğrencilerde hayatı boyunca hiç tütün ürünü denememişlerin oranı
(%)

59.8

73

3

13-15 yaş grubu öğrencilerde son bir ayda günde 11 adet ve üzeri sigara kullananların
oranı (%)

9.9

4

4

Herhangi bir tütün ürünü kullanan 13-15 yaş grubu öğrencilerde bırakmak isteyenlerin
sıklığı (%)

53.2

80

5

15-34 yaş arası sigara kullanan kişilerde 18 yaşından önce sigaraya başlayanların oranı
(%)

57.5

50

6

15 ve üzeri yaş grubunda tütün ürünü kullanım sıklığı (ara sıra ve her gün kullananların
toplamı) (%)

31.6

24

7

15 ve üzeri yaş grubunda hayatı boyunca hiç sigara kullanmamışların oranı (%)

61.4

70

8

15 ve üzeri yaş grubunda sigara kullananların günde tükettikleri ortalama sigara sayısı
(adet)

18.0

12

9

Sigara kullanan 15 ve üzeri yaş grubunda sigarayı bırakmak isteyenlerin oranı (%)

32.9

50

10

Sigarayı bırakan 15 ve üzeri yaş grubu içinde sağlık sorunu dışındaki diğer sebeplerle
(aile bireylerinin isteği, sigara bırakma kampanyaları, sigara fiyatı, sigara içecek yer
bulma güçlüğü) sigarayı bırakanların oranı(%)

50.2

60

11

Sigaraya atfedilen hastalıkların (Astım, KOAH, Akut MI) akut alevlenmeleri sonucunda acil servislere başvuranların oranı (mevcut duruma göre azalış) (%)

-

50

12

Erkeklerde yaşa göre standardize edilmiş trakea, bronş ve akciğer kanseri hızında azalma (%)

52.5

40

13

Kadınlarda yaşa göre standardize edilmiş trakea, bronş ve akciğer kanseri hızında azalma (%)

8.7

6.5

Söz konusu Strateji Planı belgesinde son amaca erişebilmek için üç ana ara amaç ve bunların bileşenlerini de belirlenmiştir (Tablo 14).
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Tablo 14: Ara Amaçlar ve Bileşenleri
A. Tütün Ürünlerine Talebin Azaltılması:
AMAÇ:

BİLEŞENLER:

Çocuk ve gençler başta olmak üzere toplumun tütün ürünü kullanımına başlamalarını önlemek ve kullananların bırakmalarını
sağlamak.

A.1. Bilgilendirme ve Bilinçlendirme
A.2. Sigarayı Bırakma
A.3. Fiyat ve Vergilendirme
A.4. Tütün Dumanından Pasif Etkilenimin Önlenmesi
A.5. Reklam, Promosyon ve Sponsorluğun Önlenmesi
A.6. Ürün Kontrolü İçerikleri ve Halka Duyurulması
B. Tütün Ürünlerine Ulaşılabilirliğin Azaltılması:
AMAÇ:
BİLEŞENLER:

Çocuk ve gençlerin tütün ürünlerine erişimini ortadan kaldırmak B.1. Tütün Ürünlerinin Yasadışı Ticaretinin Önlenmesi
ve toplumun tütün ürünlerine kolay erişimini önlemek.
B.2. Çocuk ve Gençlerin Tütün Ürünleri Kullanımından Korunması ve Ulaşılabilirliğinin Engellenmesi
C- Tütün Kontrolünde Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme:
AMAÇ:
BİLEŞEN:
Tütün kontrolü alanında iş birliği ve koordinasyonu güçlendirmek, yürütülen çalışmaların süreç ve çıktılarını izlemek, sonuç
ve etkilerini değerlendirmek

C. Tütün Kontrolünde Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme

Söz konusu Eylem Planında yer alan stratejilerden birisi de sigara paketlerinde “düz paket” uygulamasıdır. Bu belgede bu
konuda aynen şunlar belirtilmektedir:
DÜZ PAKET UYGULAMASI
Her ne kadar sigara paketleri üzerinde resimli sağlık uyarıları yer alsa da paketler üzerinde markaya ait renk, ambalaj,
logo vb. özellikler yer almaya devam ettiğinden, sigara paketleri hala bir çeşit taşınabilir reklam panosu olma özelliğini korumaktadır. Renk, ambalaj, logo vb. özellikler sigara
paketlerini daha ilgi çekici halde sunmakta, pazarlamakta ve
tüketim için teşvik etmektedir. Düz (standard paket), yasalar
kapsamında, sağlık uyarıları dışında, markanın adı ve ürün
bilgisinin standart yazı tip ve boyutuyla yazılması ve markaya ait logo, renk, resim ve promosyon bilgilerinin kullanılmasının yasaklanması olarak tanımlanır. Ülkemizin de taraf
olduğu Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi’nin (TKÇS) 11.
maddesi “Tütün Ürünlerinin Paketlenmesi ve Etiketlenmesi”

ve 13. maddesi “Tütün Reklam, Promosyon ve Sponsorluğu”
ile sözleşmeyi taraf olan ülkelere düz paket uygulamasına
geçmek önerilmektedir.
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Düz paket uygulamasıyla:
• Tütün ürünlerinin çekicilii azalmas1,
• Tütün ürünü paketlerindeki reklam unsurlar1n1n
engellenmesi,
• Baz1 tütün ürünü paketlerinin, ürünü daha az
zararl1ym1_ gibi gösteren yanıltıcı etkisinin azaltılması,
• Sal1k uyar1lar1n1n daha çok dikkat çekici hale
gelmesi ve etkisinin artmas1 beklenmektedir.
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Avustralya Aralık 2012’de dünyada düz paket uygulamasını başlatan ilk ülke oldu. Fransa, İrlanda, Birleşik Krallık
Mayıs 2016 itibarıyla düz paket uygulamasına geçti. Yeni Zelanda, Macaristan, Singapur, Norveç 2018 yılında düz paket
uygulamasına geçti. Bununla birlikte pek çok ülkede de yasal
düzenlemeler ve planlamalar açısından hazırlık yapıldığı bilinmektedir. Çeşitli bilimsel yayınlara göre düz paket uygulamasıyla tütün kullanım sıklığında azalma olduğu, özellikle
gençlerin sigara içimine karşı olumsuz algılarının arttığı, düz
paketin “kirli, tuhaf, çirkin” olarak algılandığı görülmektedir.

Tablo 15: Sigarayı Bırakınca Görülen Yararlar
Zaman

(Not: Avusturalya’nın düz paket uygulamasına başladığı
2012 yılında tütün endüstrisi uygulamayı durdurabilmek için
çeşitli yollar denedi, yargıya başvurdu, ama bugüne kadar
sonuç alamadı. Son ümidi Dünya Ticaret Örgütünün (DTÖ)
görüşü idi. DTÖ Avusturalya’nın düz paket uygulama kararının DTÖ uygulamaları ile tam olarak uyumlu olduğu hakkında karar aldı. Bu karar tütün mücadelesi için uluslararası
düzeyde kazanılmış bir zafer olarak nitelendirildi.)
Elektronik Sigara Yasağı
25 Şubat 2020 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan “Elektronik Sigara ve Benzeri Cihazlar ile Bazı Tütün Mamülleri ve
Tütün Mamulünü Taklit Eder Tarzda Kullanılan Mamullerin
İthaline İlişkin Karar”a göre sigara, sarmalık kıyılmış tütün
mamulü, pipoluk tütün mamulü, nargilelik tütün mamulü,
puro, sigarillo haricindeki tütün mamulleri ile ısıtılarak ya da
yakılarak tüketilenler ve nikotin içersin ya da içermesin tütün
mamulünü taklit eder tarzda kullanılan elektronik sigara ve
elektronik nargile dahil her türlü mamul ve bu mamullerin
tüketiminde kullanılan elektronik cihaz, aksam, yedek parça
ve solüsyonların ithali yasaklandı.
Görüldüğü gibi Türkiye’de tütün mücadelesinin temel
ilkesi kişileri, özellikle gençleri ve çocukları tütünden uzak
tutmak ve tütün kullanımına başlamalarını engellemektir.
Tütün içindeki nikotin bağımlılık yapan bir maddedir. O nedenle, sigarayı bırakmak herkes için kolay olmayabilir. Tütün alışkanlıklarını terk etmek isteyenlere destek vermek için
birçok hastanede ve sağlık kuruluşunda “sigarayı bıraktırma”
klinikleri açılmıştır. Bu konuda yardım almak isteyenler 171
numaralı telefon hattından destek alabilirler.

Yararlar

20 dakika

Kalp hızı ve kan basıncı normale döner

8 saat

Kan oksijen düzeyi normale döner, nikotin ve karbonmonoksit yarıya düşer

24 saat

Karbonmonoksit tamamen kaybolur. Akciğer mukus ve sigara atıklarından kurtulmaya başlar.

48 saat

Vücutta nikotin kalmaz. Tat ve koku duyuları geri
gelir.

72 saat

Soluk alma normale döner. Bronşlar gevşer, enerji
düzeyi artar.

2-12 hafta

Dolaşım düzelir.

3-9 ay

Öksürük, hırıltı kaybolur, solunum işlevi %10 artar.

1 yıl

Kalp krizi riski sigara içenin yarısına iner.

5 yıl

Ağız, gırtlak, yemek borusu, mesane kanser riski
yarı yarıya azalır.

10 yıl

Akciğer kanseri riski içenin yarısına iner.

15 yıl

Kalp krizi riski hiç içmeyenin riskine düşer.

Sigarayı bırakmanın sosyal ve ekonomik yararları da
vardır:

• Evde, işyerinde arkadaş ortamında sigara içmeyen,
başkaları içtiği için rahatsız olanlar, artık dumana maruz kalmazlar.
• Çocuklara iyi örnek olunabilmesi için, yanlarında
sigara içilmemesi onları pasif içicilikten kurtarıp otit, tonsilit,
sinüzit, bronşit, astım gibi hastalıklara yakalanma risklerini
azalacaktır.
• Sigarayı bırakmak, çevrede sigara kullanan diğer insanlara iyi bir örnek olacak ve onlarında sigara bırakmasını
kolaylaştıracaktır.
• Eve, arabaya, giysilere sinmiş sigara kokusu kaybolacağından çevre rahatsız olmayacaktır.
• Sigaraya ayrılan para cepte kalacağından tasarruf
yapılacaktır. Biriken bu para uzun zamandır ertelenen ve yapılması planlanan işler için kullanılabilir.
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Tütün mücadelesi hemen bütün kamu kurumların içinde
yer alması gereken bir programdır. Ancak, sonuçları itibariyle insan sağlığına verdiği zararlar göz önüne alındığında
sağlık sektörünün ve her kademedeki sağlık çalışanlarının
tütün mücadelesi konusundaki sorumlulukları ve rolleri diğer
meslek mensuplarından daha ön plandadır.
Luk Joossens (Avrupa Kanser Ligleri Birliği), üç yıl
ara ile yapılan değerlendirmenin 2019 yılındaki raporunu
Berlin’de düzenlenen Avrupa Tütün veya Sağlık Konferansı’nda sundu. “Tütün Kontrolü Ölçeği Raporu”nda yapılan
değerlendirmede Türkiye’nin 17. sırada yer aldığı görüldü.
Oysa ülkemiz 2009 yılı değerlendirmesinde Avrupa’daki ilk
üç ülke arasındaydı. 2010 yılında 4. sıraya, 2013 yılında 5.
sıraya, 2016 yılında ise 9. sıraya gerilemişti.

Kaynak: Luk Joossens, Ariadna Felin, Fernandez Estere, The
Tobacco Control Scale 2019.
Kaynaklar

• Bilir N. Türkiye’de Tütün Kontrolünün Öyküsü, Ofset Basım,
Ankara, 2017.
• Bilir N. Tütük Kontrolü ve Yeni Tütün Ürünleri, Sağlık ve Sosyal
Yardım Vakfı Yayı9nı, Ankara, 2018.
• Tütün Kontrolü Kapsamında Kullanılan Terimler/Tanımlar, Hasuder Tütün İle Mücadele Çalışma Grubu, Haziran 2018.
• Tütün Kontrolü Strateji Belgesi ve Eylem Planı 2018-2023, Mayıs
2018
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Akılcı İlaç Kullanımı
Kalem kılıçtan, reçete cerrahiden keskindir.
Marvin Kitman

Giriş

Akılcı İlaç Kullanımının İlkeleri

İlaç, canlılarda hastalıkların önlenmesi, tanısı ve tedavisi
amacıyla kullanılan, vücut işlevlerini koruyan, düzenleyen
ya da değiştiren kimyasal maddelerdir. Önceleri bitkiler,
macunlar, kokular tedavi amacıyla kullanılırken 18. yüzyılda günümüzdeki kavrama uygun ilaçların kullanımı çok
yaygınlaştı. İlk kullanılan ilaçlar anestezikler oldu; morfin
(1806), eter (1842), kloroform (1847), kokain (1860) kullanılmaya başlandı; aynı yüzyıl içinde kinin (1820), striknin
(1817), nikotin (1828) ve fenol (1865) gibi ilaçlar ortaya
çıktı; 20. yüzyıl başlarında frengi tedavisinde kullanılan “salvarsan” adlı ilaç piyasaya sürüldü; sülfamitin 1930 yılında
bulunması antibiyotikler dönemini başlattı. Günümüzde dünyada 150.000 spesialite olduğu bilinmektedir.
İlaçların sayısı ve çeşitliliği yanısıra ilaçlara erişimin
kolaylaşması bir süre sonra bilgi kirliliğini arttırdı, ilaçların
yanlış kullanımı sorunu ortaya çıktı. Bu durum yalnızca
hekim ve ilacı kullananların değil, ilaçla ilgili bütün tarafları
ilgilendiren boyutlara erişti. Yanlış, gereksiz, etkisiz ve maliyeti yüksek ilaç kullanımı sonucunda ilaçlara bağlı yan etkiler çoğaldı, acil ve temel ilaçlara bile erişim azaldı, ilaçlara
karşı direnç gelişti, bu nedenle tedaviler zorlaştı, hastalık ve
ölüm oranları yükseldi, tedavilerin maliyeti arttı, yeni ilaçların bulunması için daha fazla kaynak ayrılması zorunlu oldu.
Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, dünyada kullanılan bütün ilaçların yaklaşık yarısı uygun olmayan biçimde reçetelendirilmekte, satılmakta ya da kullanılmaktadır.
Bu soruna yönelik aranan çözüm yolları sonucunda
“akılcı ilaç kullanımı” (AİK) olarak tanımlanan yaklaşım geliştirildi. AİK yaklaşımının başlangıcı 1985 yılında Nairobi’de yapılan DSÖ toplantısı olarak kabul edilir. DSÖ akılcı
ilaç kullanımını “kişilerin klinik bulgularına ve bireysel özelliklerine göre uygun ilaca, uygun süre ve dozda, en düşük
maliyette ve kolayca ulaşabilmeleri” olarak tanımaktadır.

Akılcı ilaç kullanımı, ilacın üretiminden hastanın kullanımına kadarki süreçte uyulması gereken doğruları kapsar. O
nedenle AİK “doğruları uygulamak ve bilinçli olmak” şeklinde de tanımlanır. AİK,

•
•
•
•
•
•
•

Doğru ilacın,
Doğru dozda,
Doğru yolla,
Doğru zamanda,
Doğru süre,
Kişiyi bilgilendirerek,
Maliyeti dikkate alınarak kullanımı ilkelerinin
bütünüdür.

Sağlıkçıların ve Diğer Kişilerin Sorumlulukları
Akılcı ilaç kullanımında başta hekimler olmak üzere ilaç
ve tedavi konularında rolü olan çok sayıda sağlıkçıya, kişiye
ve kuruma sorumluluklar düşer.
Hekimin sorumluluğu: İlaç kullanımı hastaya reçete
vermekle bitmez. İlaç kullanımın amacı, o ilacın yaralı olmasını sağlamaktır. AİK’nın amacı aynıdır. Bu amaca erişebilmek için hastalığın teşhisini koyan hekim sırasıyla aşağıdaki
yolu izler, Bu işler aynı zamanda hasta hakları açısından da
gereklidir.

1. Teşhisi hasta ve yakınlarına açıklar;
2. Hastalığın belirtileri, seyri, sonuçları ve önemi hak-

kında bilgi verir;
3. Tedavinin amaçlarını, kullanılabilecek ilaçları ve diğer yöntemleri hastaya ve yakınlarına açıklar;
4. Tedavide çeşitli seçenekler varsa, hastanın da görü-
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şünü alarak tedavi protokolünü kesinleştirir;
5. İlaçları seçerken etkililik, güvenlilik, uygunluk ve
maliyet kriterlerini dikkate alır;
6. İlaç kullanmanın yanı sıra, özellikle erişkin hastalara sağlıklı yaşam (uygun beslenme, tuzsuz diyet, tütün kullanmama, hareket) önerilerinde bulunur;
7. Gerekiyorsa, reçete yazar;
8. Reçeteye yazılan ilaçların nasıl kullanılacağını (dozunu, süresini vb) hastaya / aileye anlaşılır biçimde anlatır;
9. Ortaya çıkabilecek yan etkileri ve istenilmeyen durumları ve böyle durumların görülmesi halinde neler yapılması gerektiğini açıklar;
10. Yaptığı açıklamaların anlaşılıp anlaşılmadığını soruşturur, anlaşılmayan hususları yeniden açıklar;
11. Hastanın tedavi ile ilgili sorularını yanıtlar;
12. Tedavi süresince gerektiğinde kendisi ile ya da ekip
üyeleri ile nasıl iletişim kurabileceğini belirtir;
13. Tedavi sonuçlarını izler, istenmeyen olayları (advers
olay), yan etkileri belirler, gerekirse Sağlık Bakanlığı’na ve
üretici firmara bildirir;
14. İlacın hastanın tedavisine olan etkisini değperlendirir.
Eczacının sorumluluğu: Eczacılar akılcı ilaç kullanımının çok önemli bir halkasıdır. İlaçların yanlış kullanımları
eczacılar tarafından büyük ölçüde engellenebilir. Eczacıların
bu konudaki katkıları şunlardır:

1. İlaç, aşı ve serumların uygun koşullarda (soğuk zincir, sıcaklık, ışık vb) eczaneye ulaşması ve saklanması;
2. Reçete ile satılması gereken ilaçların kesinlikle
reçetesiz satılmaması;
3. İlaç almak için eczaneye başvuran kişilerin uygun
hekimlere yönlendirilmesi;
4. Reçetedeki ilaçların talimatlara uygun olarak hazırlanması;
5. Hastaların ilaçların doğru kullanımı hakkında bilgilendirilmesi ve uyarılması (uygulama yolu, alma zamanı,
tedavi süresi, saklama, yan etkiler, olağan dışı reaksiyonlar
vb) ;

6. Hastaların sorularına cevap verilmesi;
7. İlaçların olağan dışı etkilerini duyduklarında

tedaviyi veren hekime ve ilaç üreticisine bildirmek;
8. İlaçların tehlikeli atık kurallarına uygun olarak imha
edilmelerini sağlamak.

Hemşirenin sorumluluğu: Hemşirelerin tedavi hizmetlerindeki görevi hekimin reçete ettiği ilaçları hastaya uygulamaktır. Burada söz edilen hemşire başlığı altında benzer
sorumlulukları olan ebeleri, acil tıp teknisyenlerini, sağlık
memurlarını da birlikte ele almak gerekir. Hemşirelerin akılcı
ilaç kullanımı ile ilgili sorumlulukları şunlardır:

1. Hekim tarafından reçete edilmeyen ilaçları uygulamamak, bu yönde hastalar tarafından yapılan önerileri kabul
etmemek;
2. Hastane servislerinde yatan hastaların ilaçlarını ve
acil kullanılacak ilaçları hazır bulundurmak;
3. Tedavi planında adı geçen hasta ile ilacın uygulanacağı kişinin aynı kişiler olduğundan emin olmak;
4. İlacı uygulamadan önce hastanın başka ilaç
alıp almadığını soruşturmak, bir ilaç kullanıyorsa bu ilaç
ile uygulanacak ilaç arasındaki ilişkiyi karşılaştırmak,
gerekiyorsa hekime danışmak;
5. Uygulama öncesi hastayı ve yakınlarını bilgilendirmek;
6. İlacı, özellikle enjeksiyon şeklinde verilen ilaçları
sterilite koşullarına ve tekniğe uygun olarak uygulamak;
7. Hekim tarafından önerilen dozda uygulama yapmaya özen göstermek;
8. Atıkları güvenli bir şekilde uzaklaştırmak;
9. Uygulama sonrası hastayı bir süre gözlemek, beklenen dışında bir reaksiyon görülmesi durumunda gerekli müdahaleyi yapmak ve hekimi bilgilendirmek;
10. Ağızdan ilaç alan ya enjeksiyonu kendi kendine yapan (insulin gibi) hastaların ilacı aldığından/uyguladığından
emin olmak;
Hastanın, ailesinin ve toplumun sorumluluğu: Akılcı
ilaç kullanımını doğrudan ilgilendiren en önemli taraf has-
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tanın kendisi ve yakınlarıdır. Hastaların AİK konusundaki
tutum ve sorumluluklarını hastanın bir sağlık kuruluşuna
başvurmadan önce, başvuru sırasında ve sonrasındaki dönemlerde ele almak uygun olur. Hasta ve yakınlarının AİK
ile ilgili sorumlulukları “sağlık hizmetlerinden yararlanma ve
tedavi konusunda bilinçli davranmak” şeklinde özetlenebilir.
Bu temel ilke doğrultusunda hasta ve yakınlarının AİK
konusundaki sorumlulukları şöyle sıralanabilir:

1. Hekime hastalık tanısını doğru koyabilmeleri için
yardımcı olarak;
2. Hekimin tedavi ile ilgili açıklamalarını tam ve doğru
olarak kavramak;
3. Hekimlerin önerileri dışında ilaç kullanmamaya
özen göstermek;
4. Hekime gereksiz ilaç yazması konusunda baskı yapmamak;
5. İlacı kullanmaya başlamadan önce kutu içinden
çıkan kullanma talimatını dikkatle okumak, gerekirse hekime,
erczacıya ya da hemşireye danışmak:
6. İlaç kullanma konusunda hekimin önerilerine
uymak;
7. Kendisini hekim yerine koyarak ve hekime danışmadan ilaç kullanmamak;
8. Ağızdan alınan ilaçları su ile yutmak, ilacın etkisini
bozacağını bilerek süt, meyve suyu, çay, gazoz gibi şeylerle
içmemek;
9. İlacı hekimin belirttiği zaman aralıklarında ve sürede kullanmak;
10. İlaçları uygun koşullarda saklamak, çocukların
erişmesini engellemek;
11. İlaçların yan etkileri ya da istenmeyen etkileri
görüldüğünde hekimi bilgilendirmek;
Veterinerin sorumluğu: Beşeri (insanlar için) ilaçlarla
hayvanlar için kullanılan ilaçlar benzerlikler gösterir. Özellikle antibiyotiklerin hayvanlarda gereksiz yere kullanılması
bakterilerde direnç oluşması açısından önemli bir sorundur.
Bu konuda tavukçuluk sektörü başta olmak üzere aşırı ve ge-

reksiz antibiyotik ve havvanların erken gelişmesini sağlayan
diğer ilaç kullanımının kontrollü olması veteriner hekimlere
ve hayvan üreticilerine düşen bir görevdir.
İlaç üreticilerinin sorumluluğu: Akılcı ilaç kullanımının taraflarından biri de ilaç üreticileridir. Kuşkusuz ilaç
üretimi ve pazarlaması bir ticari etkinliktir. Öte yandan ilaç
üretiminin aynı zamanda bir halk sağlığı etkinliği olduğu da
unutulmamalıdır. Bu yaklaşıma göre, ilaç üretimi ve pazarlaması diğer ürünlerin pazarlamasından farklı olarak reklam,
rekabet, maksimum kazanç gibi unsurların sınırlandırıldığı
ve bazı kurallara bağlandığı bir ticari etkinliktir. İlaç üretiminde maksimum kazançtan daha önemli olanı maksimum
güvenlik ve etkililiktir. Bunu sağlamak açısından ilaç üreticilerinin AİK ile ilgili sorumlulukları şunlardır:

1. İlaçları, aşıları, serumları mümkün olan en yüksek
etkililik düzeyinde ve kalitede üretmek;
2. Bu maddeleri eczanelere ve tüketicilere güvenli biçimde ulaştırmak;
3. Bu maddelerden sağlanacak kârlılığı minumum düzeyde tutmak:
4. İlaçların talimatnamelerinde (prospektuslarında)
halkın anlayacağı bir dil kullanarak kullanma biçimi ve yan
etkileri dahil her türlü bilgiyi ve uyarıyı açıkça belirtmek;
5. İlaçların beklenmedik etkileri ile ilgili olarak
hekimlerden ve eczacılardan gelen bilgileri değerlendirerek
gerekli düzenlemeleri yapmak;
6. İlaçların ülke içinde sürekli olarak var olması ve
kullanıcılara erişebilmesi için her türlü önlemi almak;
7. Başta hekimler olmak üzere ilaçları reçete eden
sağlık personelini ilaçların kullanımları ve yeni gelişmeler
hakkkında sürekli bilgilendirmek, bu konudaki etkinlikleri
desteklemek.
Yöneticilerin ve Sosyal Güvenlik Kurumu’nun sorumluluğu: İlaçla tedavi uygulamalarının ve harcamalarının
birinci derecede sorumlusu olan sağlık yöneticilerinin, Sosyal
Güvenlik Kurumunun ve sağlık sigortacılığı ile ilgili diğer
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kurumların ilaç kullanımının akılcı olması konusunda da sorumlulukları vardır. Bu sorumlulukların başlıcaları şunlardır:

1. Halkın bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi ile ilgili projeler hazırlamak ve uygulamak;
2. Sağlık çalışanlarının sürekli eğitimlerinin sağlanması için kurallar koymak, projeler geliştirmek ve uygulamak;
3. Hekimlerin kesin tanı koyarak hastasına en uygun
ilacı verebilmesi için gerekli organizasyon ve tanı olanaklarını sağlamak;
4. İlaç ödemelerini akılcı ilaç uygulamaları ilkelerini
gözeterek kuarllara bağlamak ve bu kuralları tütüzlikle
uygulamak;
5. Başta hekim ve eczacılar olmak üzere sağlık çalışarını denetlemek;
6. Reçetesiz ilaç satılması ve kullanılmasını engelleyici önlemler almak;
7. İlaçların üretimleri ve pazarlanması ile ilgili
açamalarda kalite güvencesini sağlamak;
8. Akılcı ilaç kullanımı ile ilgili teknolojik ve hizmet
araştırmalarını desteklemek ve teşvik etmek;
9. İlaç ve tıbbi teknolojilerdeki gelişmelri izleyterek
bunları akılcı ilaç kullanımı uygulamalarına katmak;
10. Akılcı ilaç kullanımı ile ilgili bilgi derlemek, istatistiksel değerlendirmeler yapak, sorunları belirleyerek çözüm
stratejileri geliştirmek;
11. İlaç maliyetini uygun düzeylerde tutmak ve ilaca
erişme konusunda eşitliği sağlamak;
12. İlaca bağlı yan etki ve olağan dışı etkileri izlemek ve
gerekli önlemleri almak;
13. İlaç üretimi ve kullanımı ile ilgili bütün taraf ve
sektörlerin işbirliği yapmalarını sağlamak;
14. Başta sağlık kuruluşlarını sorumluları, il sağlık
yetklileri ve belediye yetkililerinin ilaçların tehlikerli atık kurallarına uygun olarak imha edilmelerini sağlamak;
15. Akılcı ilaç kullanımı amaçlı eylem planları hazırlamak.

Kaynaklar

• Akılcı İlaç Kullanımı Ulusal Eylem Planı 2014-2017 http://www.
akilciilac.gov.tr/wp-content/uploads/2014/11/aik-ulusal-eylem-plani.pdf
• Topluma Yönelik Akılcı İlaç Kullanımı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, SGK
Yayın No: 93 Ankara, Haziran 2013

454

HALK SAĞLIĞI Kuramlar ve Uygulamalar

Türkiye’de Yürütülen Başlıca Programlar
Silgi kullanmadan resim çizme sanatına yaşam deniyor.
John Christian
Sağlık Bakanlığı ülkemizdeki başlıca sağlık sorunlarını
kontrol altına alabilmek, bu sorunların kökünü kazımak ya
da topluma olan olumsuz etkilerini en aza indirebilmek için
amaca yönelik özel programlar planlamakta ve yürütmektedir. Bu programların bazıları diğer sektörlerle işbirliği içinde
yürütülmektedir. Hemen bütün projelerde birinci basamakta
görev yapan aile hekimlerine, TSM yetkililerine il sağlık yöneticilerine ve bütün sağlık personeline önemli görevler düşmektedir.
Söz konusu programlar hakkında bu kitabın çeşitli bölümlerinde yeri geldikçe bilgiler verilmişti. Ülkemizde halk
sağlığı ile ilgili yürütülen başlıca programlar şunlardır.

1. Türkiye obezite ile mücadele ve kontrol programı:
Sağlık Bakanlığı’nın koordinatörlüğünde eğitim, tarım, sanayi ve medya gibi birçok sektörün 2010 yılından bu yana
sürdürdüğü bir programdır. Toplumda beslenme konusunda
farkındalık yaratma, fiziksel aktiviteyi teşvik, şişmanlıkla ilgili teşhis ve tedavi olanaklarının geliştirilmesi, işyerlerinde
hareketli yaşamı teşvik, kantini bulunan kuruluşlarda sağlıklı
beslenme uygulamalarını sağlama gibi eylemleri kapsamaktadır.
2. Diyabet önleme ve kontrol programı: Türkiye
diyabet programı, sağlıklı ve diyabet riski taşıyan bireylerin
diyabetin önlenmesi konusunda eğitilmesi ve farkındalığın
artırılmasını, okullarda eğitim müfredatında diyabet ve önlenmesi konusuna daha fazla yer verilmesini, topluma yaşam
boyu yeterli ve dengeli beslenme ile düzenli fiziksel aktivite alışkanlıkları kazandırılması ve sürekliliğinin sağlanarak
obezitenin önlenmesini, diyabetin erken dönemde teşhisinin
sağlanması için ilgili tarama programları yürütülmesini, diyabet tanı, tedavi ve izlem standartlarının geliştirilip uygulanmasını, diyabete bağlı akut ve kronik komplikasyonların
azaltılması için diyabetiklerin ve yakınlarının eğitilmesini,

yerleşim yerlerinde fiziksel aktiviteyi teşvik edici spor alanları gibi olanakların arttırılmasını ve diyabet kayıt sisteminin
iyileştirilmesini kapsamaktadır.

3. Beslenme dostu okul programı: Bu program Türkiye obezite ile mücadele ve kontrol programı çerçevesinde
Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlıkları ile birlikte yürütülür. Okul
öncesi ve okul çağı çocuklarının sağlıklı beslenme konusunda bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi çalışmaları, öğretmen ve velilere yönelik seminerler düzenlenmesi, obezite,
beslenme ve fiziksel aktivite ile ilgili özel gün ve haftaların
okullarda kutlanması, sağlıklı menüler ve fiziksel aktivite olanaklarının oluşturulması, öğrencilerin yılda 2 kez tartılmaları
ve boylarının ölçülmesi, okullarda ücretsiz süt, taze sebze/
meyve dağıtımı ya da okul kahvaltı programı düzenlenmesi,
okul kantin ve yemekhanelerinin hijyen ve beslenme ilkeleri
açısından denetlenmesi gibi çalışmaları içermektedir.
4. Türkiye Kronik Hava Yolu Hastalıkları Önleme ve Kontrol Programı: 2012 yılında bütün dünyada
56 milyon ölüm meydana gelmiştir. Bu ölümlerin 38 milyonu BOH’lar, özellikle kalp ve damar hastalıkları, kanserler
ve kronik hava yolu hastalıklarına bağlıdır. BOH’lara bağlı
ölümlerin yaklaşık üçte biri (28 milyon) düşük ve orta gelirli ülkelerde meydana gelmiştir. 2000 yılında BOH’lara bağlı
ölümler 31 milyon iken 2012 yılında 38 milyon olmuştur.
2030 yılında 52 milyon olacağı tahmin edilmektedir. Kronik
hava yolu hastalıklarının (astım ve kronik obstrüktif akciğer
hastalığı) gelişimini önlemek, konuyla ilgili koruyucu önlemler geliştirmek, hastalıkların morbidite ve mortalite hızını
azaltmak, izlemek, kontrol altına almak ve böylece bu hastalıkların oluşturduğu hastalık ve ekonomik yükü azaltmak
amacıyla Türkiye Kronik Hava Yolu Hastalıklarını Önleme
ve Kontrol Programı uygulanmaktadır.
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(KOAH)
Bronşların tıkanması, giderek artan nefes darlığı, balgamlı öksürük ve hırıltı ile karakterize kronik bir hastalıktır. Kırk
yaş üzerindeki her beş kişiden birinde görülen bir hastalıktır; ülkemizde ölüm nedenleri arasında üçüncü sıradadır.
KOAH’ın temel nedeni sigara içilmesidir. Bunun dışında tozlu, dumanlı ortamlarda çalışmak ve genetik faktörler de
hastalığın oluşmasına zemin hazırlayabilir. Hiç sigara içmemiş kişilerde de görülmekle birlikte sigara, hastalığın oluşmasında birinci derecede sorumludur. KOAH’ta küçük hava yollarının (broşiyoller) yapısı iltihap nedeniyle bozulur ve daralır.
Balgam üreten bezler çok fazla çalışmaya başlar ve balgam miktarı artar. Havanın bu daralan hava yollarından geçişi güçleşir, nefes alınıp verilirken ıslık sesi ve hırıltı duyulur ve ‘kronik bronşit’ tablosu oluşur. Hava yollarının devamında yer alan
hava keseciklerine giren hava çıkamaz ve kesecikler daha da şişmeye başlar. Sonuçta, kesecikler hasar görür ve “amfizem”
denilen tablo ortaya çıkar. Bir kişide uzun süre devam eden öksürük, balgam ve nefes darlığı varsa, akla kronik bronşit gelmelidir.
Normal Bronş ve Bronşit - KOAH Bronşların Daralması Sonucu Ortaya Çıkar
Normal Bronş

Bronşit

Kaynak: A.D.A.M.
KOAH olan hastalar sigara içilen, dumanlı, tozlu, tezek yakılan ortamlarda çok rahatsız olurlar ve öksürük nöbetine
girerler. Solunum yetmezliği nedeniyle hastaların dudakları morarır, hava açlığı çekerler, oksijen tüpü ile destek verilmezse
nöbetleri uzun sürer, giderek ilerleyen hastalık nedeniyle hasta çok düşkün, hareketsiz, hastalığın son dönemlerinde yatağa
bağımlı hale gelir.
Hastalığın tedavisinde yapılması gereken ilk şey sigaranın terk edilmesidir. Ayrıca, tozlu ve dumanlı ortamlardan uzak
durulmalı, ilaç tedavisine titizlikle uyulmalıdır. İlaç tedavisi hastalığı durdurmaz, ancak hastalığın yol açtığı nefes darlığını
hafifletebilir.
KOAH açısından sağlık evi çalışanına düşen görev, hastalara evde bakım konusunda destek vermek, tedavilerini ve
hekim kontrollerini aksatmamaları için teşvik etmektir.
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ASTIM
KOAH ile karıştırılan bir durum astım hastalığıdır. Astım alerjik hastalıklar grubunda ele alınan, akciğer içi hava
yollarında daralmaya neden olan ve alevlenmeler (ataklar) ile
seyreden kronik bir akciğer hastalığıdır. Hava yollarındaki bu
daralmanın nedeni mikrobik olmayan bir tür iltihap nedeniyle hava yolu duvarının şişmesidir. Hastalık tekrarlayan nefes darlığı, nefes alıp verirken ortaya çıkan hırıltı/hışıltı/ıslık
sesi, göğüste baskı hissi ve öksürük gibi belirtilerle kendini
gösterir.
Astım hastalığının ortaya çıkmasında etken olan kişisel
risk faktörleri içinde kalıtım yani genetik yapı, cinsiyet ve
şişmanlık sayılabilir. Çevresel risk faktörleri ise kalıtsal olarak yatkın bireylerde astımın ortaya çıkması ve ağırlığı üzerinde rol oynar. Bunlar alerjenler, tekrarlayan akciğer enfeksiyonları, sigara dumanına maruziyet, bazı ilaçlar, iç ve dış
ortam hava kirliliği ve beslenme tarzıdır. Uygun ilaç tedavisi
ile, astımlılar iş ve okul dahil günlük yaşamlarına, hastalık
nedeni ile herhangi bir kısıtlanma olmadan devam edebilirler.
Astım ilaçlarının büyük bir kısmı inhalasyon yolu ile kullanılan ilaçlardır. Bu hastalara, astıma yol açan alerjenlerden
uzak durmaları ve sigara içilen yerlerde bulunmamaları özellikle önerilmelidir.

5. Türkiye Kalp ve Damar Hastalıkları Önleme ve
Kontrol Programı: Kalp ve damar hastalıklar, diyabet, kronik hava yolu hastalıkları ve kanser nedeniyle %85’i gelişmekte olan ülkelerden olmak üzere, tüm dünyada her yıl 14
milyon (30-70 yaş arası) erken ölüm gerçekleşmektedir.
Avrupa Birliği ve Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa Bölgesi’ndeki kalp damar hastalıkları yükünü önemli ölçüde azaltmak ve hastalık yüklerinde ülke içinde ve ülkeler arasında
bulunan hakkaniyetsizlik ve eşitliksizlikleri azaltmak amacıyla “Avrupa Kalp Sağlığı Sözleşmesi’ni imzaya açmıştır.
Sözleşme T.C. Sağlık Bakanı ve dokuz uzmanlık derneği
başkanlarınca imzalanmıştır. Kalp ve damar hastalıkları konusunda toplumu bilgilendirmek, toplumsal farkındalığı arttırmak, risk faktörleri konusunda olumlu ve kalıcı davranış
değişiklikleri oluşturmak amacıyla Türkiye Kalp ve Damar
Hastalıkları Önleme ve Kontrol Programı uygulanmaktadır.

6. Türkiye Böbrek Hastalıkları Önleme ve Kontrol
Programı: Kronik Böbrek Hastalığı (KBH) dünyada ve ülkemizde önemli bir halk sağlığı sorunudur. Diyaliz hastalarında ölüm oranları genel popülasyona göre 10-30 kat daha
yüksektir, ölümlerin %50’den fazlası kardiyovasküler olaylara bağlı olarak gelişmektedir. KBH erken saptandığında
sıklıkla önlenebilir veya ilerlemesi geciktirilebilir olmasına
karşın farkındalığı ve erken tanısının düşük olması birçok
olguda buna olanak vermemektedir. Türkiye’de hastalığın
farkındalık oranı %1,6 düzeyindedir. KBH’nin giderek artan
tıbbi, sosyal ve ekonomik yükünü azaltmak için hastalığın
tedavisinden çok gelişimini önlemeye, erken tanı ve uygun
tedavi yöntemleriyle ilerlemesini engellemeye, hastaların yaşam sürelerini uzatmaya ve yaşam kalitelerini arttırmaya yönelik Türkiye Böbrek Hastalıkları Önleme ve Kontrol Programı uygulanmaktadır.
7. Türkiye Kas ve İskelet Sistemi Hastalıkları Önleme ve Kontrol Programı: Kas ve iskelet sistemi hastalıkları engellilik sebepleri arasında önemli bir yer tutar ve
görüldükleri kişilerde yaşam kalitesini ve yaşam alanlarını
ciddi şekilde etkilerler. Ayrıca sosyoekonomik yükü büyük
olan hastalıklardır. Bu hastalıklarda erken tanı ve tedavi ile
daha iyi bir yaşam mümkündür. Kas ve iskelet sistemi hastalıklarının önlenmesi, erken tanısı, tedavisi için kalıcı ve etkili
adımların atılması, rehabilitasyon hizmetlerinin arttırılması
ve engelliliğin azaltılması amacıyla Türkiye Kas ve İskelet
Sistemi Hastalıkları Önleme ve Kontrol Programı uygulanmaktadır.
8. Türkiye Sağlıklı Yaşlanma Eylem Planı ve Uygulama Programı: Yirmi birinci yüzyılda ön plana çıkan
en önemli demografik olgulardan birisi nüfusumuzun yaşlanmasıdır. Dünyada insanlar daha uzun yaşamakta, doğum
oranları azalmakta ve yaşlı nüfus sayısal olarak artmaktadır.
Gelişmiş ülkelerde daha belirgin olan yaşlanma olgusu, artık
gelişmekte olan ülkeler açısından da önem kazanmakta olup
ülkemizde yaşlı nüfus giderek artmaktadır. Nüfus yaşlanması, sağlıktan sosyal güvenliğe, eğitime, iş imkânlarına ve aile
hayatına kadar toplumun her yönünü etkilemektedir. Yapılan
araştırmalar, ülkemizin yeni bir demografik yapıya geçmekte olduğunu göstermektedir. Yaşlı nüfusun artması yaşlıya
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özel ihtiyaçları da beraberinde getirmektedir. Giderek yaşlanmakta olan ülkemizde, yaşlının bakım planının yapılması,
yaşam kalitesinin arttırılması ve fonksiyonel bağımsızlığının
sürdürülmesinin sağlanması için koruyucu hekimlik uygulamaları, hastanın immünizasyonu, gizli kalacak problemlerin özellikle de geriatrik sendromların açığa çıkarılması ve
çevresel-sosyal destek verilmesi üzerinde önemle durulması
gereken hususlardandır. Yaşlıların sağlık hizmetlerine kolay
ve ücretsiz ulaşmaları, hastalıklarının erken tanınması, erken
tedavisi, komplikasyonların önlenmesi, zamanında gerekli
tedbirlerin alınması ve bu doğrultuda verilecek yaşlı bakım
hizmetleriyle yaşlıların yaşam kalitesinin arttırılması amacıylaSağlıklı Yaşlanma Eylem Planı ve Uygulama Programı
uygulanmaktadır.

11. Kalıtsal kan hastalıkları tarama programı: Ülkemizde 2002 yılından bu yana evlenen her çifte, doğacak
bebeklerin sağlıklarını korumak amacıyla talasemi ve orak
hücreli anemi başta olmak üzere kalıtsal kan hastalıklarının
araştırılması yapılmakta ve evlenecek çiftler konu hakkında
bilgilendirilmektedir.

9. Ulusal tütün kontrol programı ve eylem planı:

13. Demir gibi Türkiye Programı: Ülkemizin önemli
bir sağlık sorunu olan 0-5 yaş grubundaki çocuklarda ve gebelerde görülen demir eksikliği anemisini önlemek amacıyla
toplumun demir yetersizliği konusunda bilinçlendirilmesi,
bebeklerin ilk 6 ay anne sütü almasının ve 6. ayın sonunda
uygun ve yeterli miktarda ek besine geçilerek, emzirmenin 2
yaşına kadar sürdürülmesi, 4-12 ay arası her bebeğe proflaktik amaçlı ücretsiz demir desteği sağlanması, 13-24 ay anemisi olan bebeklere demir tedavisi önerilmesi amacıyla “Demir
Gibi Türkiye projesi” uygulamaktadır.

1996 yılında çıkartılan 4207 Sayılı “Tütün Mamüllerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun”a ve bu kanunda 2008
yılında yapılan bazı değişikliklere dayanılarak ülkemizde
tütün mücadelesi yürütülmektedir. Bu yasanın ilkeleri uygulamaları hakkında kitabın ilgili bölümünde ayrıntılı bilgi
verilmiştir.

10. Türkiye ruh sağlığı eylem planı: Ülkemizdeki ruh
sağlığı hizmetlerini planlayan ve 2011-2023 yıllarını kapsayan eylem planına göre “Toplum-Hastane Denge Modeli”
uygulanmaktadır. Bu modelde ülke 100-300 bin nüfustan
oluşan coğrafi alanlara bölünür; tanımlanmış her coğrafi bölgede toplum ruh sağlığı merkezi (TRSM), bakım kurumları,
koruyucu evler, korumalı işyerleri ve genel hastaneler içinde
psikiyatri yataklarının açılması öngörülür; her TRSM’de çalışan ruh sağlığı ekibi; psikiyatri uzmanı, psikolog, psikiyatri
hemşiresi, sosyal çalışmacı, ergoterapist, uğraş terapistinden
oluşur. Ekip hareketlidir ve hizmeti, gerektiğinde hastanın yaşadığı alana götürür. Ekibin hizmet verdiği merkez genellikle
ana hastanenin dışındadır. Bu plana göre, ruh sağlığı hizmetlerinin birinci basamak sağlık kurumlarına entegrasyonunu
amaçlanmıştır. Aile hekimlerinin psikiyatrik bozuklukların
tanı, tedavi ve takipleri konusunda bilgileri arttırılacak ve bu
kademede ruh sağlığı hizmetleri verilecektir. Riskli gruplara
yönelik koruyucu hizmet ve erken tanı hizmetleri de, aile hekimleri tarafından yapılacaktır.

12. Cinsel yolla bulaşan hastalık taramaları: Ülkemizde evlenecek her çift evlenmeden önce sağlık muayenesinden geçer ve sifiliz (frengi) ve diğer cinsel yolla bulaşan
hastalıkların bu kişilerde olup olmadığı araştırılır. Ayrıca hayat kadınları da her üç ayda bir muayene edilerek cinsel yolla
bulaşan hastalıklar yönünden incelenirler. Bu tarama ve muayeneler 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğidir.

14. Yenidoğan taramaları: Bu programda konjenital
hipotiroidi, fenilketonüri ve biyotinidaz eksikliği taramaları
yapılmaktadır. Bu hastalıkların erken tanıları amacıyla ülkemizde ister hastanede isterse hastane dışında doğmuş olsun
doğan bebeğin doğumdan sonraki en erken dönemde (48-72
saat içinde) topuğundan alınacak birkaç damla kanda testle
yapılır. Erken tanısı yapılıp derhal tedavisine başlanılan hastalar tedavi edilebilir.
15. Kanser tarama programı: Özellikle meme, serviks ve kolon kanserinin taranması, ulusal bir program olarak
Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM)
ve Aile Sağlığı Merkezleri’nde yürütülmektedir. Taramanın
hedef grubu olan sağlam kadın ve erkeklere kanserle ilgili
bilgiler ulaştırarak toplumun kanserle ilgili farkındalığını
arttırmak, hedef nüfus içinde taramaya katılan kişi yüzdesini
yükseltmek amaçlanmaktadır.
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16. Verem savaşı – Doğrudan Gözetimli Tedavi
programı: Verem hastalarının ilaçlarını düzenli almış olduklarından emin olabilmek amacıyla Dünya Sağlık Örgütü
tarafından başlatılan ve ülkemizde de 2006 yılından buyana
uygulanan programdır. İlaçlar verem hastasına teslim edilmez, hasta hergün sağlık kuruluşuna gelerek ya da sağlık görevlileri her gün hastayı ziyaret ederek ilacı gözetim altında
hastaya içirir. Aynı iş, hastanın gönüllü olan bir yakını tarafından da yürütülebilir.
17. D Vitamini Desteği Programı: Bu programın temel
amacı yenidoğan ve bebeklik döneminde D vitamini eksikliğine bağlı olarak görülen raşitizm (rickets) hastalığını önlemektir. Ülkemizde D vitamini eksikliğinin yaygın olduğu göz
önüne alınarak D vitamininin uygulanmasının sakıncalı olduğu durumlar hariç ayrım yapılmaksızın her gebeye gebeliğin
12. haftasından başlayarak gebelik süresince ve bebeğini emziren lohusaya 6 ay süreyle D vitamini desteği verilmektedir.
18. Misafir Anne Uygulaması Programı: Ülkemizin

bazı bölgelerinde doğum eylemi yaklaşmış ya da başlamış
olan anneler zaman zaman olumsuz iklim, ulaşım şartları
veya sosyal sebeplerle sağlık kurum ve kuruluşlarına zamanında ulaştırılamamakta ve doğumlar olumsuz şartlarda
gerçekleşebilmektedir. Bu tür olumsuzlukları önlemek, önlenebilir anne – bebek ölümlerini azaltmak, bebeğin ilerideki
yaşam kalitesini bozacak doğumsal rahatsızlıkları engellemek amacıyla 16.04.2008 tarih ve 2008/29 sayılı Genelge ile
“Misafir Anne Uygulaması” (MAU) başlatılmıştır. Bu uygulama ile elverişsiz hava ve ulaşım şartları olan yerleşim yerlerinde ikamet eden gebelerin tespiti, izlemi, muhtemel doğum
tarihleri yaklaştığında daha güvenli yerleşim merkezlerine
nakledilerek konaklamalarının sağlanması ve doğumlarının
hastanelerde gerçekleştirilmesi, doğum sonrası anne ve bebeğin sağlık durumu uygun hale geldikten sonra tekrar evlerine
götürülmesi sağlanmaktadır.

Misafir Anne Uygulaması
Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan 16.04.2008 tarih
ve 2008/29 sayılı Genelge kapsamda Halk Sağlığı Müdürlükleri tarafından il genelinde, il özel idaresi, meteoroloji, karayolları gibi kamu kurum ve kuruluşlarıyla iletişime geçilerek
kötü hava ve yol şartlarından dolayı yıl boyunca veya yılın
belirli aylarında yollarının kapanması ya da ulaşımı kısıtlı
olması ihtimali olan yerleşim merkezleri tespit edilmekte,
bütün yerleşim yerlerini ve karayollarını gösterir bir risk haritası oluşturulmaktadır.
Bu bölgelerdeki bebek, çocuk, gebe, lohusa gibi riskli
gruplar tespit edilerek takipleri yapılmakta, bütün gebeler
muhtemel doğum tarihlerine göre sıralanmakta ve gebeliklerinin son izleminde (son ayında) doğumun nerede yapılacağının planı gebe ve yakınları ile birlikte yapılarak kesinleştirilmektedir.
Gebeye, ailesine, yakınlarına ve gerekirse muhtara hava
ve ulaşım şartlarıyla ilgili riskler anlatılmaktadır. Gebeler gebelik ile ilgili bütün müdahalelerin yapılabileceği bir sağlık
kuruluşuna en kısa zamanda ve risk almadan ulaşabileceği
yerleşim merkezlerine davet edilmektedirler.
Son ayına girmiş olan gebelerin adres ve iletişim bilgileri
112 Komuta Kontrol Merkezleri ile paylaşılmaktadır.
Daveti kabul eden gebeler muhtemel doğum tarihleri
yaklaşırken konaklama merkezlerine nakledilerek burada
misafir edilmekte ve doğum zamanı geldiğinde doğumları
hastane ortamında gerçekleştirilmektedir. Daveti kabul etmeyenlerden ise konuyu ve riskleri anlayıp kabul ettiğine dair
imzalı tutanak alınmakta ve izlemlerine devam edilmektedir.
Program kapsamında yüksek tansiyon, kalp hastalığı, şeker, tiroid, kan hastalığı vb. sistemik hastalıkları olan, çoğul
gebelik, tekrarlayan düşük, erken doğum riski, kan uyuşmazlığı vb. yüksek riskli gebeler önceden tespit edilerek 2. ya da
3. basamak sağlık kuruluşlarınca takip edilmeleri sağlanmaktadır.
Misafir edilen annelerin konaklama ve yemek giderlerinin sağlanması amacıyla il genelindeki bütün kamu kurum ve
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kuruluşlarıyla koordinasyon içinde hareket edilmekte, özellikle il ve ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları ile
işbirliği yapılmaktadır.
Daveti kabul edip henüz doğumu gerçekleşmeyen gebelerin takipleri devam etmektedir. Bu kapsamda misafir edilen
gebeler hastane, yakınının evi, kamu misafirhanesi, otel, motel, pansiyon vb. yerlerde misafir edilmektedir.
Gebelerin daha elverişli koşullara nakilleri;
112 hasta nakil ambulansı
İl Sağlık Müdürlüğü hizmet araçları
Kendi imkânları ile
Gezici hizmet aracı
Evde sağlık hizmeti aracı
Paletli ambulans veya hava ambulansı

Kaynaklar
• TC Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Kalp ve Damar Hastalıklarını Önleme ve
Kontrol Programı Risk Faktörlerine Yönelik Stratejik Plan ve
Eylem Planı Ankara 2008
• TC Sağlık Bakanlığı, Türkiye Diyabet Önleme ve Kontrol
Programı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Ankara
2010
• TC Sağlık Bakanlığı, Türkiye Kalp ve Damar Hastalıklarını Önleme ve Kontrol Programı Temel Sağlık Hizmetleri
Genel Müdürlüğü Ankara 2010
• TC Sağlık Bakanlığı, Türkiye Kronik Hava Yolu Hastalıklarını (Astım- KOAH) Önleme ve Kontrol Programı (20092013) Eylem Planı, Ankara 2009 (Katkı Sağlayan Kurum ve
Kişiler; Program Yazım Grubu)
• Türkıye Hanehalkı Sağlık Araştırması: Bulaşıcı Olmayan
Hastalıkların Rısk Faktörlerı Prevalansı, 2017
• Yardım N., “ Türkiye’de Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların
Kontrolü Çalışmaları” 13. Halk Sağlığı Kongresi Sağlıkta
Eşitsizlikler 18-22 Ekim 2010 İzmir Sf 178-188

112 Acil Yardım ambulansı ile sağlanmaktadır.
Daveti kabul etmeyen gebelerin ise hava ve ulaşım şartlarından dolayı evde doğum yapmak zorunda kalmamaları
için, her türlü iletişim bilgileri alınarak Sağlık Bakanlığının
ambulans, kar paletli ambulans, snowtrak ve helikopter ambulans dahil bütün olanakları kullanılarak planlanan merkezlerde doğum yapmaları sağlanmaktadır.
Misafir Anne Uygulaması programında gebelerin hastane hizmetlerinden ücretsiz yararlanmasını sağlayan “Analık
Hali” önem taşımaktadır. 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve
Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında “Analık Hali”
tanımlanmakta, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının 29
Ocak 2012 tarihinde yaptığı duyuruda ise genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlüsünün, 30 gün prim ödeme gün
sayısının ya da borcunun olup olmadığına bakılmaksızın analık sebebiyle gereksinim duyduğu sağlık hizmetinden yararlanabileceği belirtilmektedir.
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Yeterli ve Dengeli Beslenme
Kaliteli / yeterli ve dengeli beslenme, bireyin yaşı, cinsiyeti, fiziksel aktivitesi, bulunduğu özel durum ve genetik yatkınlıklarına göre gerek duyduğu besinleri alarak, vücudunda
kullanılması olarak tanımlanabilir. Genel olarak kaliteli beslenmenin temel koşulları yedi ilkede toplanabilir.

Si tibi deficiant medici, medici tibi fiant
Haec tria: mens laeta, requies, moderata diaeta
(Latin text).
Use three physicions still; first Doctor Quiet,
Next Doctor Merry-man and Doctor Dyet
(Harington’un çevirisi, 1608).

1. Miktarda yeterlilik: Bireyin yaş, cinsiyet, vücut
cüssesi, fiziksel aktivitesi, özel durumu vb. özelliklerine göre
gereksinim duyduğu besinlerin yeterli miktarlarda tüketilmesi gerekir.

If doctors fail you, let these three be doctors for you:
A joyful mind, rest, and a moderate diet.
(Modern çeviri)

2. Çeşitlilik: Gereksinim duyulan besinlerin seçiminde aynı besin grubundan bile olsa çeşitliliğin sağlanması gerekir. Beslenmemizde süt, yoğurt, peynir türleri, çeşitli et ve
ürünleri, balık, kanatlı hayvan etleri, kuru baklagil, tahıllar,
sebze ve meyvelerden mevsiminde, bol ve ucuz olanların her
birinden tüketecek şekilde yararlanılmalıdır.

Hekimlerden yarar göremezsen,
Şu üç hekime güven:
Neşe, huzur ve uygun diyet.
(Çev. Zafer Öztek)

Beslenme ve Besin Ögeleri
Nasıl ki insan havasız ve susuz yaşayamazsa, beslenmeden de yaşayamaz. Fiziksel ve mental gelişme, hastalıklara
karşı direnç kazanma, çalışma gücü, üretim perfermansı, yaşam kalitesi kişinin beslenme davranışlarıyla yakından ilgilidir. Beslenme davranışları, bir ülkenin sağlık harcamalarını da
önemli ölçüde etkiler. Halkının çoğunluğu yetersiz ve dengesiz beslenen toplumlarda, eğitim ve sağlık harcamaları artar,
üretim ve verimlilik azalır ve ülke ekonomisi olumsuz yönde
etkilenir, toplumun huzuru da bozulur.
Son yıllarda sağlıklı yaşam ve beslenmeye ilişkin yapılan bilimsel çalışmalarda hücre yaşlanması / yıpranması sonucu oluşan, başta kanser ve kalp damar hastalıkları olmak
üzere bir çok hastalığın oluşmasına zemin hazırlayan sağlık
risklerinin başında sayılan serbest radikaller üzerinde önemle
durulmaktadır. Serbest radikaller, vücutta oksidan strese yol
açarak, başta bağışıklık sistemi olmak üzere vücudun pek çok
işlevini olumsuz yönde etkileyecek sonuçlara yol açmaktadır. Gerek serbest radikal oluşumu, gerekse vücuttan serbest
radikal temizleme potansiyeli, bireyin beslenme durumu ile
yakından ilgilidir.

3. Öğün sayısı ve öğünlere dağılımda denge: Gereksinim duyulan besinlerin çeşitlilik içerisinde, üç ana ve üç ara
öğünde tüketilmesinin yararlılık açısından daha uygun olduğu bilinmektedir.
4. Yüksek sübjektif kalite / tüketilebilirlilik kalitesi:
Bireyin gereksinme duyduğu besinlerin en yüksek sübjektif
kaliteye sahip olacak şekilde satın alınıp, hazırlanması, pişirilmesi ve sunumu gerekir. Sübjektif kalite, bir yemeğin tüketilebilirlik düzeyini etkileyen renk, koku, lezzet, görünüm
vb. özellikleridir. Bu özellikler, ancak doğru hazırlama ve
pişirme ile sağlanabilir.
5. Yüksek besin değeri korunumu: Yemeklerin hazırlanmasında beslenme ilkelerine uyulması, besinlerin en az
besin değeri kaybı ile sunulması ve tüketilmesi gerekir. Yüksek besin değerinin korunması, besinlerin satın alınmasından
tüketimine kadarki süreçde beslenme ilkelerine uyulmasına
bağlıdır.
6. Yüksek hijyenik kalite: Yukarıda belirtilen bütün
kriterler olumlu olsa bile besinin hazırlanması, pişirilmesi,
saklanması ya da servisi gibi aşamalarda oluşabilecek önemsiz gibi görünen bir ihmal ya da hata, kaliteli beslenme bir
yana, tüketicilerin besin zehirlenmeleri nedeniyle sağlıklarını,
daha da kötüsü yaşamlarını kaybetmelerine neden olabilir.
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7. Ekonomiklik: Yeterli ve dengeli beslenmenin ekonomik şekilde sağlanması, özellikle ülkemiz açısından önemli bir kriterdir. Bunun için, kaliteli ve ekonomik beslenme seçenekleri önerileri dikkate alınmalıdır. Her besin grubundan,
kaliteli ve ekonomik olanları, çeşitlilik ilkesini bozmadan
satın alınıp, fiziksel kayba uğramayacak ve besin değerini
koruyacak yöntemlerle hazırlanıp tüketilmelidir.
Besin Ögeleri ve Besin Bileşenleri
Yeterli ve dengeli beslenebilmek için insanların elliye
yakın besin öğesine gereksinimi olduğu kanıtlanmıştır. Yiyeceklerin bileşiminde bulunan başlıca besin öğeleri, proteinler, karbonhidratlar, yağlar, mineraller, vitaminler, su, posa ve
bitkisel kimyasallardır.
Proteinler, yaşam için elzem organik bileşiklerdir ve
hücrelerin yapıtaşıdır. Enzim, hormon, antikor ve kasların
yapısı proteindir. Gerektiğinde, karbonhidrat depolarının tükenmesi durumunda kan glikoz düzeyinin korunmasına katkıda bulunur; karbonhidrat depolarının tükenmesi durumunda, amino asitler toplam enerji tüketiminin % 5-10 kadarını
sağlar. Proteinler bütün bu özellikleri nedeniyle büyüme ve
gelişme, hücre yenilenmesi, vücudun savunma sisteminin
gelişmesi, bazı 5hormonların yapımı için başta gelen besin
öğesidir.
Karbonhidratlar, kaslar için en elverişli enerji kaynağıdır. Aktivite sırasında karbonhidrattan gelen enerji kullanımı
ile daha az oksijene gereksinim olduğundan, kas hareketinde
karbonhidratlar yağlardan % 4-5 daha verimli enerji sağlar.
Dokulardaki glikojen deposu ile çalışma performansı arasında pozitif bir ilişki vardır. Sağlıklı olabilmek ve çalışma
performansı yönünden diyetteki karbonhidrat türü ve miktarı önemlidir. Karbonhidratların günlük tüketilmesi gereken
miktarının çoğunluğu bileşik (kompleks) karbonhidratlardan
(kepekli tahıl, kuru baklagil, sebze ve meyveler) gelmelidir.
Yağlar, protein ve karbonhidratlara göre yaklaşık iki kat
daha fazla fazla enerji verir. Gerekli durumlarda kaslar enerji
kaynağı olarak yağ asitlerini kullanır. İnsan vücudunda yapılamayan elzem yağ asitlerini, yağda eriyen vitaminlerin vücuda alınmasını sağlar, organları dış etkilerden korur. Yağlar,
bazı hormonların yapımı için gereklidir. Ayrıca mide boşalmasını geciktirerek doygunluk sağlar.

Mineraller, kemik ve dişlerin yapıtaşıdır. Bazı mineraller vücut çalışmasını düzenleyen enzimlerin bileşiminde yer
alır; kas kasılması, sinir iletimi ve kan yapımı için gereklidir.
Minerallerden demir ve çinkonun bağışıklık sistemi üzerinde
olumlu etkileri vardır. Özellikle selenyum vücudun antioksidan savunma sisteminde rol oynar.
Vitaminler, vücudun enerji metabolizmasını düzenler,
sinir ve sindirim sisteminin normal çalışmasında görev alır.
Bazı vitaminler, bağışıklık ve vücudun antioksidan savunma
sisteminde etkilidir, böylece hücre hasarını önleyerek hücrelerin normal işlevlerini sürdürmeleri ve bazı zararlı maddelerin (serbest radikaller) etkilerinin azaltılmasında yardımcıdır.
D vitamini kalsiyum ve fosfor gibi minerallerin kemik ve dişlere yerleşmesinde rol oynar.
Su, oksijenden sonra insan yaşamı için en önemli öğedir.
Besinlerin sindirim, emilim ve metabolizması için gereklidir.
Artık ürünlerin atılmasında, vücut ısısının denetiminde ve
bütün yaşamsal olaylarda su gereklidir.
Posa, besinlerin sindirilmeyen kısmıdır. Posa barsak
hareketlerini artırarak vücutta besinlerin sindirimi sonucu
oluşan ya da dışarıdan alınan zararlı maddelerin bağırsakla
fazla temasını önleyerek dışkı ile dışarı atılmasını sağlar, bu
nedenle barsak sağlığı için gereklidir. Tokluk hissi sağlaması
nedeniyle şişmanlığın, kan glikozunu dengelediği için diyabetin tedavisinde posa içeriği yüksek besinler önerilmektedir.
Bitkisel kimyasallar, bazı besinlerin bileşiminde bulunan ve son yıllarda üzerinde önemle durulan, organizmada
biyo-yararlılığı son derece güçlü bileşiklerdir. Bu bileşikler
antioksidan özellikleri nedeniyle besinlerin bileşiminde yeterince tüketildiklerinde hücre yıpranması ve yaşlanmasını
önlemekte, birçok hastalığın (kanser, kalp-damar hastalıkları, katarakt vb.) önlenmesinde ya da tedavisinde önemli rol
oynamaktadır. Sebze ve meyvelere beyaz, kırmızı, mor rengi
veren moleküller, karnabahar, lahana vb. sebzelerde bulunan
kükürtlü bileşikler ve soğan, sarımsakta bulunan bazı bileşikler bu özelliklere sahip besin bileşenlerine örnektir.
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Tabiat bir ana gibi davranmış bize. İstemiş ki ihtiyaçlarımızı gidermek zevkli bir iş de olsun üstelik:
Aklımızın istediği şey, iştahımızın da aradığı şey olsun: Onun kurallarını bozmaya hakkımız yok.
Montaigne

Besin Grupları ve Tüketilmesi Gereken Miktarlar
Besinlerin bileşiminde bulunan besin öğelerini ve bileşenlerini yeterli ve dengeli alabilmek için, bazı özellikler
yönünden birbirine benzeyen besinlerin bir araya getirilmesi
ile oluşturulan besin gruplarından yeterince alınması
gerekmektedir. Her grup içindeki besinler içerdikleri temel
besin öğesi yönünden benzerlikleri nedeniyle, birbirinin
eşdeğeri kabul edilebilir. Her öğünde, her gruptan yeteri kadar tüketilmesine dikkat edilmelidir. İçerdikleri besin öğeleri
yönünden birbirine benzeyen dört besin grubu vardır:
1. grup besinler
Süt ve sütten yapılan besinlerdir. Bu gruptaki besinler
kalsiyum, protein, B2 ve B12 vitaminleri başta olmak üzere
birçok besin öğesinin önemli kaynağıdır. Bu gruba giren yağsız ya da az yağlı süt yoğurt ve peynirin yağ ve kolesterolü
az, yağlı olanların ise hem doymuş yağ, hem de kolesterolü
yüksektir.
Bu gruptan günde 2 porsiyon tüketilmelidir; 1 orta boy su
bardağı süt ya da yoğurt, 1 kase sütten yapılan tatlı, 2 kibrit
kutusu büyüklüğünde peynir 1 porsiyondur.
2. grup besinler
Et, yumurta ve kuru baklagillerdir (kuru fasulye, mercimek, nohut vb.) . Ceviz, fındık, fıstık vb. yağlı tohumlar da
bu grupta yer alır. Yağlı tohumlar diğerlerine göre fazla yağ
içerdiğinden tüketim miktarlarına dikkat etmek gerekir. Bu
gruptaki besinler başta protein olmak üzere, B vitaminleri,
demir ve çinkodan zengindirler.
Etler, beyaz ve kırmızı olmak üzere iki tiptir. Kırmızı
etler kaliteli protein, demir ve çinko kaynağıdır. Ancak olumsuz bazı özellikleri de vardır. Yağlı olanların içerdiği yağın
cins ve miktarı kalp-damar hastalıkları yönünden uygun değildir (doymuş yağ, kolesterol) ayrıca en pahalı protein kay-

nağıdırlar. Beyaz etler olarak bilinen tavuk ve balıketlerinde
bu olumsuzluklar yoktur, yani daha ekonomik ve daha sağlıklıdırlar.
Yumurta, en ekonomik ve en kaliteli protein kaynağıdır.
Sarısında kolesterol vardır. Kırmızı etle birlikte tüketilmediği
ya da fazla et tüketilmeyen durumlarda, protein gereksinimi
yumurtadan karşılanabilir. Yumurta tüketilen öğünde sebze
ya da meyvelerden birinin olması, yumurtadaki özellikle
minerallerin biyo-yararlılığını arttırır, koyu çay tüketimi ise
azaltır.
Kuru baklagiller, et ve yumurta kadar kaliteli protein
içermez, ancak tahıllarla karıştırma işlemi bu olumsuzluğu
ortadan kaldırır ve böylece ete göre daha ekonomik protein
sağlar. Ayrıca kuru baklagiller posa yönünden de zengindir.
Bu gruba giren besinlerden günde 2-3 porsiyon tüketilmelidir. 2-3 köfte kadar et, balık, tavuk; 2 adet yumurta, 1 tabak kuru baklagil yemeği ve 1 tabak etli ya da kıymalı sebze
yemeği 1 porsiyon olarak kabul edilir.
3. grup besinler
Sebze ve meyvelerdir. Bu gruptaki besinler günümüz yaşamının getirdiği olumsuz etmenler (hava, çevre ve besin kirliliği, stres vb. ) üzerindeki olumlu etkileri yönünden oldukça
önemli besinlerdir. Yararları şöyle sıralanabilir:

• Antioksidan vitaminler olan, karotenoidler (A vitamininin ön maddesi), C ve E vitaminleri yönünden zengindirler. Böylece hem vücudun hastalıklara karşı direncini artırırlar, hem de sağlığı olumsuz etkileyen serbest radikallerin
etkisini azaltır ya da yok ederler.
• İçerdikleri posa nedeniyle barsak sağlığı için
yararlıdırlar.
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reksinimini sağlamada katkıları vardır. Mevsiminde tüketildiklerinde ekonomik, lezzetli ve besleyicidirler.
Beslenmedeki bütün bu olumlu etkileri nedeniyle sebze
ve meyveler kanser, kalp-damar hastalıkları, hipertansiyon,
kabızlık, diyabet, şişmanlık ve daha birçok sağlık bozukluklarının oluşumunu önlemede, oluşanların da tedavisinde etkilidirdir.
Sebze ve meyvelerin tüketiminde dikkat edilmesi gereken 2 önemli nokta vardır:
1. Pestisit / tarım ilaçları riski nedeniyle iyice, akan temiz
bol su ile yıkanmadan tüketilmemeleri gerekir.

Diğer besinler
Yukarıda belirtilen besinlerin dışında tükettiğimiz diğer
besinler şeker, tatlı ve yağlardır. Bu besinler vücuda daha
çok enerji sağlarlar. Ancak saf şeker ve tatlı tüketimi ile;
tüketilecek yağın cins ve miktarlarını dikkate almak gerekir.
Günde 30 gram kadar tüketilmesi önerilen yağın yarısının
sıvı, yarısının katı olanlardan tercih edilmesi önerilir. Katı
olan yağlardan margarin tüketilecekse, yumuşatılmış ya da
akışkan/sıvı tipte olanları tercih edilmelidir. Bireyin kırmızı
et tüketimi fazla ise, katı yağ tüketimi hiç olmamalı ya da
oldukça sınırlı miktarlarda olmalıdır.
Şekil 1: Sağlıklı Beslenme Piramidi / Besin Grupları

2. Kimyasal riskler taşıması, pahalı ve lezzetsiz oluşu,
besin değeri azlığı nedeniyle sera ürünlerine beslenmede
fazla yer verilmemelidir. Bütün besinler mevsiminde, bol ve
ucuz olduğu dönemlerde tüketilmelidir.
Bu gruptaki besinlerden günde 5-6 porsiyon tüketilmesi
sağlığı tehdit eden riskler yönünden önerilmektedir. Özellikle, fiziksel ve psikolojik strese, zararlı kimyasallara, toz,
gaz vb. maddelere maruz kalanların sağlığı yönünden bu besinlerin önemi büyüktür.
1 orta büyüklükteki elma, portakal, yarım su bardağı
çilek, kiraz vb., 3-6 adet kayısı, erik gibi meyveler ve 1 tabak
sebze yemeği, 1 tabak salata 1 porsiyondur.
4. grup besinler
Tahıl ve türevleridir. Un ve undan yapılan bütün besinler,
pirinç, bulgur, mısır bu gruptadır. Bu besinler beslenmemize
daha çok enerji veren karbonhidratlar yönünden yararlıdır.
Ayrıca kepekli olanlarda ve bulgurda daha çok B, E vitamini
ve posa bulunur.
Bu gruba olan gereksinme bireyin fiziksel aktivitesine
göre değişir. Yapılan aktiviteye göre günde1-2 porsiyon pilav,
makarna ve börek, 3-11 dilim arasında ekmek tüketilmelidir.
1 ince dilim ekmek, 3-5 yemek kaşığı pilav, makarna, 3-4
adet sigara böreği ve 1 orta dilim tepsi böreği 1 porsiyondur.

Kaynak: https://www.mailce.com
Kaynaklar

• Baysal A. Beslenme, 6. Baskı, Ankara Hatipoğlu Yayınevi, Ankara, 1996.
• Eastwood M. Principles of Human Nutrition, Blackwell, Oxford,
2003
• Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Türkiye’ye Özgü Beslenme Rehberi, 2004.
• Zimmerman M., Snow B., An Introduction to Nutrition, 2012
(http://ladbucket.org)
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Çocuk Beslenmesi
Beslenme yaşamın hiçbir döneminde bebeklik ve çocukluk dönemindeki kadar önemli değildir. Çünkü yaşamın ilk
iki yılı büyüme ve gelişmein en hızlı olduğu dönemdir. Bu
dönemdeki beslenmenin yetersiz olması yaşamın sonraki dönemlerinde bodurluk, zekâ geriliği, hastalıklara karşı direnç
azlığı gibi olumsuzluklar yapan kalıcı etklier yapabilir. Üstelik bu etkilerin ortadan kaldırılması çoğu kez olanaksız denecek kadar güçtür. Çocukluk döneminde yaşama sağlıklı başlamak, sonraki dönemlerin de sağlıklı olmasının koşuludur.
Sağlıklı başlangıcın temel koşullarından biri ise çocukların
yeterli ve dengeli beslenmeleridir. Çocuk beslenmesindeki
en önemli aktör anneler olduğuğu için, özellikle annelerin ve
ailelelerin beslenme konusunda eğitilmelerinin ve bilinçlendirilmelerinin ne kadar önemli olduğu açıktır.
Her insan bir “sağlık sermayesi” ile doğar. Bu sermaye genellikle çocuğun genetik olarak elde ettiği potansiyel
özellikler ve yeteneklerdir. Doğumda var olan bu sermayeyi
arttırmak ya da azaltmak kişinin (ailelerin) elindedir. Eğer,
bebek iyi beslenirse, hastalıklara karşı aşılanırsa, sevgi ile
büyütülürse sermayesi artar, yani vücudu daha güçlenir, daha
uzun ve sağlıklı yaşama şansı artar. Aksi yapılırsa zekâsı gelişemez, bodur kalır, hastalıklara karşı direnci azalacağı için sık
sık hastalanır, yalnızca fiziksel olarak değil ruhsal olarak da
hastalanır, mutsuz olur, hatta erişkinlik dönemine erişemeden
yaşamını yitirir. Elbette, bu sermayenin sonraki yıllarda da
arttırılmaya devam edilmesi gerekir. Eğitilmiş kişilerin, sigara içmeyenlerin, periyodik sağlık kontröllerini yaptıranların
sağlık sermayesi artar. Kısacası, çocukluk dönemindeki beslenmenin niteliği bütün yaşamı olumlu etkileyecek en önemli
faktörlerden birisidir. Eğer, sağlıklı, zeki, çalışkan, üretken,
buluşlar yapabilecek düzeyde eğitilmiş, mutlu bir topluma
sahip olmak istiyorsak bebeklik ve çocukluk dönemindeki
beslenmenin iyi olmasına önem vermek zorundayız. Aslında, bebeklerin beslenmeleri ile ilgili çabaları, doğum öncesi
dönemde gebenin beslenmesine, yani fetüsün sağlıklı gelişmesine kadar götürmek gerekir. İşte, çocukluk dönemindeki
beslenmenin halk sağlığı açısından önemli olmasının nedeni
budur.

Annesütü
Doğadaki memeli hayvanların her birinin sütünün kompozisyonu kendi yavrularının gereksinmelerine göredir. Yani,
ineğin sütü buzağı, keçinin sütü oğlak, mandanın sütü malak,
atın sütü tay, koyunun sütü kuzu, balinanın sütü kendi yavrusu içindir. Tıpkı, insan sütünün kendi bebeği için olduğu gibi.
Hatta doğa bu konuda o kadar duyarlıdır ki, miyadında doğum yapan annenin sütünün kompozisyonu ile prematüre bebek doğuran annenin sütünün kompozisyonu bile farklıdır ve
kendi bebeklerinin gereksinmelerine ayarlanmıştır. Annesütü
bebeğin sağlıklı olması, büyüme ve gelişmesi için gereken
bütün besin ögelerini yeteri kadar içermesi, kolayca sindirilebilmesi ve bağışıklık sistemini güçlendirmesi ve içerdiği antikorlarla bebeği bulaşıcı hastalıklardan koruması açısından
çok değerli bir besindir.
Ebers Papirusunda (Eski Mısır MÖ 1550 ) bebeğin üç
yaşına kadar annesütü ile beslenmesi gerektiği yazılıdır;
Babilliler baştanrıçaları İştar’ı bebeğini emzirirken tasvir
etmişlerdir: annesütünün kutsallığına inanan Yakut Türkleri
analık tanrıçası Ayzıt’ın bebeğine annesütü damlatarak can
verdiğine inanırlardı. Rönasans Avrupasında da annesütünün
bebekler için en iyi besin olduğu o dönemin kitaplarında yer
alırdı. Bu anlayış 20.yüzyılda endüstri devriminin başlamasıyla kadınların çalışma yaşamına girmesi sonrası değişmiş,
emzirmeye olan ilgi azalmış, biberonla besleme çağdaş anneliğin simgesi haline dönüşmiştür.

Annesütünün İçeriği
Annesütünün içeriği (kompozisyonu) doğumdan sonaki
haftalar içinde, annenin beslenme durumuna ve diğer bazı
sosyal etmenlere göre farklılık gösterir. O nedenle, birbirine
yakın olmakla birlikte bazı kaynaklarda anne sütündeki besin
ögelerinin miktarları farklı biçimlerde yazılı olabilir. Ancak,
bilinmesi gereken şudur: Yenidoğanların ve özellikle ilk 6
ay içinde bebeklerin beslenmesinde annesütü mükemmel bir
içeriğe sahiptir.
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Sıvı miktarı: Annesütünün % 87’si sıvıdır. O nedenle, ilk
altı ay bebeğin anne sütü dışında su ya da benzeri sıvı gıdalara ihtiyacı yoktur.
Protein: Annesütündeki toplam protein miktarı inek sütüne oranla düşük olmasına karşın (1,1 g/dl ve 3,2 g/dl) biyolojik değeri yüksektir ve yaşamın ilk altı ayında tek başına
bebeğin protein gereksinimini karşılar.
Lipit: Annesütünün kalorisinin %50’sini lipitler sağlar.
Lipitler annesütünde, inek sütüne oranla daha yüksektir (4,5
g/dl ve 3,8g/dl) ve küçük çaplı yağ globülleri şeklinde bulunur. Annesütünde bulunan lipaz düşük safra düzeyinde bile
yağ sindirimine yardımcı olur. Ayrıca, anne sütü, araflidonik
asit, dokozahekzaenoik asit, linolenik asit ve alfa linoleik asit
gibi uzun zincirli çoklu doymamış yağ asitlerinden zengindir. Bu maddeler sinir ve retina hücrelerinin yapısına giren ve
sinir sistemi ve görme ifllevlerinin gelifliminde rol oynarlar.
Özellikle erken doğmuş bebeklerin (prematürelerin) annelerinin sütlerindeki uzun zincirli, çoklu doymamış yağ asitleri
prematürelerin gereksinmesine uygun olarak zamanında doğum yapmış annelere oranla daha yüksektir. Anne sütü içeriğindeki yağ oranı emzirme süresince değişiklik gösterir.
Emzirmenin başlangıcında düşük olan yağ oranı, emzirmenin
sonuna doğru artar. Bu durum bebekte doygunluk hissi yaratır ve şişmanlığın gelişimini önler. Erken laktasyon döneminde annesütünde fosfolipit ve kolesterol içeriği yüksektir. Bu
durumun lipit enzim sisteminin erken etkinleşmesi ve ileride
gelişebilecek hiperlipidemi ve aterosklerozun önlenmesinde
etkili olabileceği öne sürülmektedir.
Karbonhidrat: Annesütündeki karbonhidratlarının en
önemlisi olan laktoz, anne sütünde inek sütüne oranla yüksek
düzeydedir.(7,1 g/dl ve 4,1 g/dl). Laktozun galaktoz bileşeninin lipitlerle yaptığı bileşikler beyin gelişiminde önemli rol
oynar; kalsiyum emilimini kolaylaştırır ve kemik mineralizasyonunu olumlu yönde etkiler. Laktozun sindirilemeyen
bölümü fermente olarak bağırsaklarda asidofilik bakteriyel
floranın (laktobasillus bifidus) gelişiminde rol oynar ve patojen mikroorganizmaların üremesini engeller.
Vitaminler: Anne sütünde K ve D vitaminleri yanısıra
yağda ve suda eriyen vitaminler bulunur. Ancak, yenidoğanda bağırsak florasının henüz tam gelişmemiş olması ne-

deniyle yenidoğan hemorajik hastalığının önlenmesi için K
vitamini paranteral veya ağız yoluyla uygulanması önerilir. D
vitamini gereksinmesinin karşılanması için de 15 günlükten
başlanarak günde 400 IU D vitamini ilavesi birinci yaşın sonuna kadar gereklidir.
Mineraller: Anne sütünün mineral içeriği inek sütüne
oranla düşüktür. Bu durum yenidoğanın olgunlaşmamış böbrek işlevleri ile uyum gösterir. Anne sütünde bulunan demirin
emilimi de inek sütüne göre daha yüksektir. Bu nedenle anne
sütü, bebeği ilk altı ayda demir eksikliğinden korur.
Büyüme faktörleri: Annesütünde sindirim, solunum ve
merkezi sinir sistemleri başta olmak üzere pek çok sistemin
gelişimini sağlayan büyüme faktörleri vardır.
Enzim ve hormonlar: Anne sütünde lipaz, galaktozil
transferaz, laktoperoksidaz, tiyosiyanat, hidrojen peroksit,
GnRH , TRH, TSH., LHRH, T 3, T4, parathormon, kalsitonin, prolaktin, östrojen, progesteron, kortikosteroidler gibi
enzim ve hormonlar vardır.
Ayrıca, annesütünde laktoferrin, lizozim, fibronektin, S
IgA, musin, C3, lipitler oligosakkaritler gibi gibi antimikrobiyal faktörler, Vitamin A, C, E, katalaz, glütatyon peroksidaz,
alfa-1 antitripsin, alfa-1 antikemotripsin, prostoglandin E 1-2,
EGF, TGF, IL-10 gibi antienflamuar faktörler bulunmaktadır.
Annesütündeki interlökinler, interferon gama ve TNFα gibi
immünomodülatörler bulunmaktadır. Annesütündeki salgısal
IgA ve diğer immünoglobulinler, salmonella, fligella, kolera, poliyovirüs, rotavirüs, RSV ve diğer mikroorganizmalara
bağlı enfeksiyonları önler.
Anne sütünün bileşiminde doğumdan sonraki ilk bir ay
içinde önemli değişiklikler olur. Bu değişiklikler anneler
arasında farklılık gösterbileceği gibi bebeğin gebelik haftasına, postnatal yaşına ve emzirmenin başından sonuna doğru da
değişkenlik gösterir. Bu değişklikler özetle şöyledir:

• Kolostrum: Doğumdan sonar (postpartum) ilk 5 gün
boyunca salgılanan süttür.
• Geçiş sütü: Kolostrumdan sonar 5-15. günler arasında salgılanan süttür.
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Zamanından önce (preterm) doğum yapan annelerin
sütünün protein, yağ ve sodyum içeriği ilk haftalarda
zamanında (termde) doğum yapan annelerin sütünden daha
yüksektir. İlerleyen haftalarda aradaki fark ortadan kalkar.
Kolostrumun görünümü ve içeriği olgun sütten farklıdır.
Sarımsı renktedir ve az miktarda salgılanır. Salgısal IgA,
laktoferrin, lökositler, epidermal büyüme faktörü gibi immunolojik bileşiklerden ve sodyum, klor, magnezyum gibi
minerallerden zengindir. Laktoz içeriğinin düşük olması, asıl
işlevinin besinsel değil immunolojik ve trofik olduğunu göstermektedir. Ayrıca laksatif özelliği ile mekonyum çıkışını
kolaylaştırır. Geçiş sütü, kolostrumun bazı özelliklerini
taşımakla birlikte miktarı daha fazladır ve protein içeriği
azalırken, laktoz, yağ ve kalori içeriği artar. Doğumdan
iki hafta sonra süt olgun yapını alır. Annesütü, emzirmenin
başlangıcında (önsüt) karbonhidrattan zengin, sonunda
(sonsüt) ise yağdan zengin durumdadır. Emzirme sürecinde
bu değişimin ne zaman olduğunu kestirmek güçtür; ancak
önemli olan, bebeğin bütün gereksinimlerini sağlayabilmesi için memeyi boşaltması ve kendiliğinden memeden ayrılmasıdır. Bu durumda yağdan zengin sonsütü aldığı söylenebilir. Annesütünün değişik durumlarına göre içeriği Tablo
1’de gösterilmiştir.

Şekil 2: Annesütü, İnek Sütü ve Keçi Sütünün Besin Ögeleri
Karşılaştırması

Annesütünün Yararları ve Dikkat Edilmesi
Gereken Hususlar
Annesütünün yararları tıp dünyasında göreceli olarak geç
(20. yüzyılın ikinci yarısında) anlaşılmış bir konudur. Daha
önceleri, mevye suları ve inek sütü ile yapılmış muhallebi
gibi besinlere bebeğin ilk ayında başlanır ve annesütü verilmesinin yeterli olmadığına inanılırdı. Bu yanlıştan dönüldü
ve annesütünün aşağıdaki yararları kanıtlandı:

Tablo 1: Annesütünün Evrelere Göre İçeriği

Anne sütünün bebeğe yararları

• Anne sütü, bebeğin ihtiyaç duyduğu besin maddelerini uygun miktar
ve kalitede içeren, ayrıca enfeksiyonlara karşı koruyucu özellikleri olan
tek fizyolojik bebek besinidir.
• Anne sütü en doğal ve en taze
besindir.

• İçerdiği besin maddeleri 		
bebeğin ihtiyacına uygundur.
• Kolaylıkla sindirilir.
• İçeriğinde % 80 su vardır, ilk 6
ay boyunca su vermeye gerek yoktur.
• Her zaman temiz ve sterildir.
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•

Antikorlar içermektedir.

•

Bebeği hastalıklardan korur.

•

Isısı bebeğin emmesi için idealdir.

•

Ekonomiktir.

•

Hazırlama gerektirmez.

•

Bebeği alerjiye karşı korur.

•

Anne sütü alan bebeklerin diğer besinlerle beslenen

Büyümeyi sağlayan hormon ve diğer ögeleri içerir

•
•

Kemik ve diş gelişimini sağlar

•
•

Alerjiye karşı koruyucudur ve pişikten korur

Annesütüemen bebeklerde, kulak, solunum, bağır
sak enfeksiyonları az görülür

Emzirmenin psikolojik yararları

•

Emziren anneler bebeklerine daha şefkatli 		
davranırlar.

•

Bebekler doğumdan hemen sonra annenin yanında
kalır ve emzirilirlerse daha az ağlar ve daha çabuk
gelişirler.

•

Annesütü ile beslenme bebeğin zekâ gelişimini ve
entelektüel yapısını olumlu etkiler.

Laktasyonel amenore ile doğum aralığını arttırmaya

•

Annenin gebelik öncesindeki ağırlığına dönmesine
yardımcı olur.

•

Meme kanseri ve over kanseri riskini azaltır.

•

Postmenopozal osteoporoz ve kalça kırığı riskini
azaltır.

•

Prolaktin hormonu annede özel bir sakinlik sağlar.

•

Anne ve bebek arasındaki duygusal bağ güçlenir

Annesütü verilirken dikkat edilmesi gereken hususlar:
Annesütü yararlı bir besin olmakla birlikte bazı hususlar dikkate alınmadan verilirse beklendiği kadar yararlı olamaz. Bu
hususlar şunlardır:

Bebeğin ruhsal ve zihinsel gelişimine yardımcı olur

Anne ile bebek arasında sevgi dolu bir ilişki 		
kurulmasını kolaylaştırır. Bu da anneyi duygusal
olarak tatmin eder.

•

Annesütü ile beslenmenin sağlık harcamalarını azaltarak
ülke ekonomisine de fayda sağladığı da açıktır.

Obezite, juvenil diyabet, koroner hastalıklar gibi
kronik hastalık riski azalır

•

Annesütü daha hızlı uterus involüsyonunu 		
sağlayarak, postpartum kanamayı azaltır.
yardım eder.

bebeklerden daha zeki olduğunu öne süren bazı
çalışmalar vardır

•
•

•

 Yenidoğan bebeğe ilk verilen besin annesütü olmalıdır. Oysa ülkemizin bazı yörelerinde bebeğe ilk verilen şey
şekerli sudur. Eğer, annesütü şekerli sudan sonra verilirse
koruyucu değeri azalır, çünkü bağırsak cidarı şekerli su ile
sıvanmıştır ve sütün etkisi azalmıştır. Doğumdan sonraki ilk
30 dakika içinde anne bebeğini emzirmelidir. Annesütünden
sonra da başka bir besin verilmemelidir.
 Doğumdan sonra annenin memesinden gelen ilk
süte “kolostrum” (ağız) denir. Kolostrumun kompozisyonu
tam sütten farklı olmakla birlikte kolostrum besleyicidir ve
az miktarda emilse bile annenin sütünün artmasını tetikler.

Emzirmenin anne sağlığına yararları

• Anne sütünün, bebek sağlığının yanı sıra, anne
sağlığı için de önemli faydaları vardır;

 Bebeğin kolostrumu emmesine izin verilmesi, bebek ile anne arasında ruhsal bağın güçlenmesi, annenin süt
salgılanmasının arttırılması ve bebeğin doğumdan sonraki ilk
30 dakika içinde emmeye başlaması için bebek doğumhanede, anne henüz doğum masasınsda iken annesinin göğsüne
verilmelidir. Bu uygulamayı yapan hastanelere “bebek dostu
hastane” denilir ve bu hastanelere birer belge sunulur.
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 Yaşamın ilk 6 ayında bebeğin annesütünden başka
bir besine gereksinmesi yoktur. O nedenle, bebek 6 ayını dolduruncaya kadar yalnızca annesütü verilmelidir.
 Bebekler 6 aylık olduklarında tamamlayıcı besin
almaya başlamalıdırlar. Tamamlayıcı besin (ek gıda) almaya
başlayan çocukların iki yaşına kadar annesütü almaya devam
etmelri önerilmektedir.
 Anne, sütünü arttırmak için yeterli ve dengeli beslenmeli, bol sıvı tüketmeli, her gün süt, ayran, limonata, taze
meyve suları almalı, çay ve kahveden uzak durmalıdır.
 Emzirmenin sonunda annenin hipofiz bezinden prolaktin adı verilen hormon salgılanır. Prolaktin bir sonraki süt
salgısını oluşturur. Dolayısıyla sürekli emzirme annenin sütünü arttırır, emzirmeye ara verilirse süt salgılaması azalır.
 Emziren annede doğumdan sonraki ilk ovülasyon
gecikir, dolayısıyla emzirme kadını yeniden gebe kalmaktan
bir süre için koruyabilir.
Tamamlayıcı Beslenme (Ek Besinler)
Bebek 6 aylık oluncaya kadar annesütü onun gereksinimi olan enerjinin ve besin ögelerinin yüzde yüzünü karşılar.
Daha sonraki dönemlerde bebeğe annesütüne ek olarak ya da
yalnızca başka besinlerin verilmesi gerekir.
Tamamlayıcı beslenme dönemi annesütü ile beslenme
döneminden erişkin beslenmesine geçiş dönemidir. Bu dönemde bebek değişik besinlerle ve tatlarla tanışır, sinir sisteminin ve çene yapısının gelişmesi sonucunda katı besinleri
yiyebilecek duruma gelir. Kurallara uyulursa, bebeğin bir yaş
dolayında aileledeki erişkinlerin yediklerini yiyebilecek duruma gelmeleri beklenir.
Tamamlayıcı beslenmeye başlanıldığı dönemde (bebek
6-7 aylık iken) besinler ezme şeklinde yumuşak kıvamda verilmeli, 7-8. aylarda püre şekline geçilmelidir. Bebek çiğneme yeteneğini kazanıncaya kadar püre şeklindeki yiyeceklere
devam edilmeli, daha sonra (8-12. aylarda) püre kıvamından
çatalla ezilmiş besinlere geçilmelidir. Bebek bir yaşına geldiğinde aile sofrasındaki yerini almalıdır. Elbette, her bebek

aynı olamaz, bazıları çiğneme hareketlerine daha geç başlayabilir, dişleri daha geç çıkarsa besin maddesini ağzında
parçalayamaz. Böyle bebekler yeterli miktarda besini tüketemez. Bebeğin katı besinlere geçişi 10. aya kadar geciktirilirse, bebeğin aile sofrasına oturması da gecikir ve bebek
bu dönemde geliştirdiği beslenme davranışlarını daha sonraki
dönemlerde devam ettirir. Bu nedenle, 6 aylıktan bir yaşına
kadar olan dönemde yaş ile birlikte besin kıvamının dereceli
olarak arttırılması önerilmektedir.
Tamamlayıcı beslenmeye erken başlanmamalıdır. Tamamlayıcı besinlere erken başlanırsa annesütü ile beslenme
süresi kısalacak demektir ki, annesütünün bütün olumlu etkilerinin yok olması anlamına gelir. Bu istenilen bir durum
değildir. Tamamlayıcı besinlerin besin değerleri annesütüne
göre daha düşüktür ve tamamlayıcı besinlere erken başlanılması bebeği annesütündeki değerli besin ögelerinden yoksun
bırakır.
Öte yandan, tamamlayıcı besinlere geç başlanırsa, annesütü 6 aylıktan sonraki bebeklerde yeterli besin gereksinmesini karşılamayacağı için bebeğin büyüme ve gelişmesi duraklar, malnütrisyon ve çeşitli vitamin - mineral yetersizlikleri
belirtileri ortaya çıkar; bebeğin çiğneme işlevinin gelişmesi
ve yeni tat ve yapıdaki besinlere alışması gecikir.
Eğer doğumdan sonraki ilk 6 aylık dönemde annenin sütünde azalma görülürse ya da süt salgılaması durursa, önce
annesütünün arttırılmasına yönelik eğitim verilmeli, emzirmeye ilişkin yanlışlar düzeltilmeli ve tamamlayıcı besinlere
gereksiz yere erken başlanmamalıdır.
Büyüme ve gelişmenin çok hızlı olduğu ilk iki yılda çocuğun enerji gereksinimi yüksektir. İlk 6 ay içinde bebeğin
günde 500 ml annesütü emmesi enerji gereksinimini, karşılarken, bu miktardaki annesütü 6 aydan sonra günlük enerjinin ortalama olarak yüzde 31’ini, proteininin yüzde 38’ini,
A vitamininin yüzde 45’ini ve C vitamininin yüzde 95’ini
karşılar. Bu eksiklikler diğer besinlerle tamamlanmalıdır. O
nedenle, bu dönemdeki karma beslenmeye “tamamlayıcı beslenme” adı verilir.
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Şekil 3: Aylara Göre Gereken Enerji Miktarı Ve Annesütünden Karşılanan Miktar

ayrıca inek sütü vermeye gerek yoktur.
Annesütünün azaldığı durumlarda veya
ticari mamaların alınamadığı durumlarda ailenin ekonomik durumu göz önüne alınarak 6. aydan başlayarak diğer
besinlerle birlikte inek sütü verilebilir.
Bir yaşında bir bebek günde 1 lt süt tüketiyorsa enerji gereksinmesinin 2/3’si
sütten karşılayabilir. Ancak, bu durum
önerilen bir beslenme biçimi değildir,
çünkü bu miktarda süt tüketen bebek
tek taraflı beslenmiş olacaktır.

Kaynak: http://www.thsm.gov.tr/upload/files/BEBEK%20
BESLENMES_-WEB(1).pdf
Tamamlayıcı beslenmede bitkisel ve hayvansal kaynaklı
çok sayıda besin yer alır. Bitkisel kaynaklı besinler arasında
tahıllar, kök bitkiler, sebze ve meyveler, baklagiller sayılabilir; et, karaciğer, balık, deniz ürünleri, yumurta, süt ve süt
ürünleri başlıca hayvansal kaynaklı besinlerdir.
İnek sütü çocuklar için önemli bir besin kaynağıdır. Ancak, altıncı aydan önce sindirim sisteminde mikro düzeyde
kanamalara yol açabilir; demir minerali içeriği azdır, annesütüne göre 2-3 katı daha fazla protein ve sodyum içerir. Dolayısıyla, inek sütü tamamlayıcı beslenmenin tek gıdası olmamalıdır, sütteki demir eksikliği gibi durumlar diğer besinler
verilerek giderilmelidir. Bazı ülkelerde inek sütünün bebek 9
aylık, bazı Avruypa ve Kuzey Amerika ülkelerinde ise 12 aylık olduktan sonra verilmesi önerilmektedir. Ülkemizde inek
sütü altıncı aydan sonra tamamlayıcı besinlerin hazırlanmasında, küçük miktarlarda kullanılmaktadır. Annesütü miktarı
yeterli düzeyde ise (>500 ml/gün), 6. aydan sonra bebeklere

Hazır mamalar (formula food),
bileşimi annesütüne benzetilmeye çalışılan, vitamin-mineral eklenmiş süt tozundan elde edilen karışımlardır. Eğer
bebek annesütü alabiliyorsa hazır mamaların kullanılmasına gerek yoktur.
Ancak, hazır mama üreticileri yaptıkları reklamlarda mamaların annesütü yerine geçtiği gibi bazen yanıltıcı bilgiler verebilirler. Bu ticari
ve yanıltıcı yaklaşımlar nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü ve
ilgili uzmanlar mamalarla ilgili uyarılarda bulunmaktadırlar.
Uygun olanı, hazır mamaları kullanmadan önce bir sağlıkçının (hekim, beslenme uzmanı, diyetisyen, hemşire, ebe gibi)
görüşüne başvurulmasında yarar vardır.
Tamamlayıcı beslenme döneminde bebeğin aylarına göre
önerilen besinler şunlardır:
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6. aya kadar
Yalnızca annesütü
6. ayı dolunca;
Annesütüne devam
Yoğurt
Yumurta sarısı (1/8; 1/4 oranında)
Taze sıkılmış meyve suları (elma suyu, şeftali suyu)
Taze sıkılmış sebze suları (havuç suyu vb.)
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Pekmez
Meyve suyu, sebze suyu ve püresi
Şekersiz muhallebi (süt + pirinç unu)
Besinlerin hazırlanmasında inek sütü küçük miktarlarda
kullanılabilir.

Tamamlayıcı besinlerin öğün sayısı besinlerden sağlanacak enerji miktarına ve her öğünde bebeğin tüketeceği
miktarlarına bağlıdır. Emzirilen bebekler tamamlayıcı besinlerden alması uygun olacaksa günlük öğün sayısı 6-8. aylar
arasında 2-3 kez, 9-11. aylar arasında 3-4 kez, 12-24. aylar
arasında 3-4 kez olmalıdır.
Tamamlayıcı besinler verilirken dikkat edilmesi gereken
hususlar:

7. ayı dolunca 6. ayda verilenlere ek olarak;
Annesütüne devam
Yumurta sarısı (tam)-(her seferinde arttırılır)
Sebze püre veya sebze çorbası
Ekmek içi, pirinç, pirinç unu
Pirinç unu, pirinç
Et (balık, tavuk eti, kırmızı et)
Bitkisel yağlar

• Tamamlayıcı besinler önerilirken ailenin sosyal ve
ekonomik durumları göz önüne alınmalıdır. Örneğin, et
satın alma gücü olmayan ailelere başka protein kaynakları
önerilebilir.
• Normal gelişen bebeklere altı aydan önce tamamlayıcı besinler önerilmemelidir. Gelişmesinde sorun olan ya da
annesinin emzirmesinin mümkün olmadığı durumlarda, her
bebek ve anne için durum değerlendirilmeli ona göre davranılmalıdır. Böyle bebeklere hazır mamalar, annesütü bankaları önerilebilir.

8. ayı dolunca 7. aya ek olarak;
Annesütüne devam
Tam yumurta
Peynir (pastörize ve tuzsuz)
Kurubaklagil (kurufasulye, nohut, mercimek) çorbaları
veya ezmeleri
Taze sıkılmış meyve suları veya meyve püre
Kıymalı sebze yemekleri veya çorbaları
Tarhana, mercimek çorbası, unlu ve yoğurtlu çorbalar

• Tamamlayıcı besinlere başlanılan dönemde (6. ayda) ek
gıdalardan sağlanan enerji miktarı toplam enerjinin % 50’sini
aşmamalıdır.
• Allerjen olma olasılığı olan yumurta, balık, domates,
çilek gibi besinler ailedeki allerji öyküsüne göre başlanabilir.
Ailede alerjisi öyküsü olan bebeklere yumurta, fındık, fıstık,
balık ve soyalı besinlere 12. aydan önce başlanmamalıdır.
• Tamamlayıcı beslenmede öğün sayısı, bebeğin yaşına
ve annesütünden yararlanma miktarına göre ayarlanmalıdır.

9. ayı dolunca;
Annesütüne devam
Ev yemekleri (tuzsuz, baharatsız)

• Annesütüne ek olarak günlük beslenme planı içinde tamamlayıcı besinler, 6-8 ayda 200 kalori /gün, 9-11 ayda 300
kalori/gün, 12-18 ayda 500 kalori/gün olarak önerilmelidir.

12.ayı dolunca;

Kaynaklar

Aile sofrasına oturtulup kendi deneyimlerine göre seçim
(ev yemekleri, dolmalar, kıymalı sebze yemekleri, tarhana,
mercimek, unlu ve yoğurtlu çorbalar, makarna, pilav vs)

• Aggett PJ. Research Priorities in Complementary Feeding: International Paediatric Association (IPA) and European Society of
Paediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition (ESPGHAN) Workshop. Pediatrics 2000;106;1271-1305.
• Baysal A. Beslenme, Hatiboğlu Yayınları: 93, Yükseköğretim Dizisi: 26, 9.Baskı, Ankara, 2002.
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• Gür E. Tamamlayıcı Beslenme. Türk Pediatri Arşivi 2006; 41:
181- 188.
• http://www.thsm.gov.tr/upload/files/BEBEK%20BESLENMES_-WEB(1).pdf
• Kalkanoğlu Sivri S. Tamamlayıcı Beslenme. Katkı Pediatri Dergisi Beslenmede Yenilikler I-II, 2006; 28 (2-3): 179-189.
• Köksal G, Gökmen H. Çocuk Hastalıklarında Beslenme Tedavisi.
Hatiboğlu Yayınevi, Ankara, 2000.
• Köksal G. Tamamlayıcı Besinler ve Bebek Beslenmesindeki Önemi, Türkiye Klinikleri Pediatrik Bilimler Beslenme ve Metabolizma
Hastalıkları Özel Sayısı, Cilt/Vol:3, Sayı No: 6, 2007.
• Netsel PS, Briend A, Benoist B et al. Complementary food supple ments to achieve micronutrient adequacy for infants and young
children. J Ped Gastr Nutr 2003; 36: 316-328
• Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2003 Sağlık Bakanlığı Ana
Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, Ankara.
• WHO: Complementary feeding: Report of the global consultation, Geneva, 10-13 December 2001.
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Yaşlı Beslenmesi
Yaşlılıkta Beslenmenin Genel İlkeleri
Yaşlılık dönemi beslenme açısından, önceki dönemlerden farklılıklar gösteren özel bir dönemdir. Çünkü yaşlının
sosyal yaşantısı değişir, bazı hastalıklar daha sık görülür,
ekonomik sorunlar ortaya çıkar ve bütün bu faktörlere bağlı
olarak yaşlının besin gereksinmesi ve beslenme alışkanlıkları
da değişir. Yaşlılık döneminde ortaya çıkan hastalıkların önlenmesinde, geciktirilmesinde, sakatlıklardan korunmada ve
tedavi edilmesinde beslenme olumlu bir rol oynar.
Yaşlanma ile vücut yapısında, organların fonksiyonel
yapılarında bir takım değişiklikler ortaya çıkar:

•
•

Genellikle 60 yaştan sonra ağırlığın artışı yavaşlar;
80 yaş sonrasında yağsız dokudaki azalma hızlanır;
bu durum kişinin dengesini ve yürümesini bozabilir;
• Kemiklerdeki kalsiyumda azalmalar olur; kadınlar
menopozdan sonra toplam iskelet kalsiyumunun yüzde 40’ını
kaybeder; eklem hareketlerinde kısıtlılık nedeniyle hareketlilik azalır; bu durum şişmanlığa neden olabilir.
• Vücuttaki su yüzdesi 60’dan 50’ye düşer. Susama
hissi azalır, ama, vücuttan su kaybı fazla olur ve bu kayıp
telafi edilmezse ciddi sağlık sorunları ortaya çıkabilir.
• Dil ve ağız boşluğundaki tat hücrelerinin fonksiyon
ve sayısındaki azalmaya bağlı olarak tat duyusu azalır. Bu
nedenle yemeklerden tat alamazlar ve iştahları azalabilir.
• Tükürük salgısının azalması nedeniyle ağız kuruluğu olur, yutma güçleşir.
•
Diş sayısında azalma ve takma diş kullanımı sonucu çiğneme güçleşir, bazı besinlerin parçalanması zorlaşır.
• Yemek borusunun kasılma yeteneği yaşla azalır ve
yutma güçlüğü görülebilir.
• Yaşla birlikte midedeki yiyeceklerin boşalma hızının
azalması uzun süreli tokluk hissi yaratır. Tokluk hissi yetersiz beslenmeye yol açar. Bunun sonucunda besin yetersizliği
hastalıkları görülebilir.
• Safra enzimleri azalır, sindirim olumsuz etkilenir,

yağda eriyen vitaminlerin etkisi azalır.
• İnce bağırsaktaki değişiklikler sonucunda besin
öğelerinin emilimi bozulur.
• Bağışıklık hücrelerinin yapımı yavaşlar, enfeksiyonlara karşı direnci düşer.
• Sinir hücrelerindeki kayıp sonucu hafıza kayıpları,
bunama ve depresyon görülebilir. Bu değişiklikler besin
alımını engeller.
• Bazal metabolizma hızı yavaşlar. Buna bağlı olarak
da kalori gereksinmesi azalır.
• Sosyal yaşamındaki değişiklikler nedeniyle
duygusal sorunlar oluşur; bu durum yaşlının yeme isteğini
azaltabilir.
Yukarıda belirtilen faktörler, besinlerin satın alınması,
hazırlanması, pişirilmesi ve tüketilmesi aşamalarında yaşlıyı
fiziksel (hareket güçlüğü) ya da psikolojik (iştah azalması,
yemeği reddetme) yönden etkiler ve yetersiz beslenme riski
oluşur.
Bu risklerin olmaması ve yaşlıların beslenmeden kaynaklanan sorunlarının ortaya çıkmaması için yaşlılık döneminde beslenme ile ilgili genel ilkeler ve uyulması gereken
kurallar şunlardır:

• Normal ağırlıkta, sağlıklı ve hafif fiziksel aktivitesi olan yaşlıların beden ağırlıklarının kilosu başına günde
30 kalori tüketmeleri enerji gereksinmeleri için yeterlidir.
Yaşlıların günde 1500 kalorinin altında enerji almaları önerilmektedir.
• Öğünlere düşen yiyecek miktarlarını azaltarak
sindirim güçlüklerini önlemek için günlük öğün sayısı üç
ana, üç ara öğün şeklinde düzenlenmelidir.
• Her öğünde dört temel besin grubu yer almalıdır (et
ve ürünleri, süt ve ürünleri, sebze ve meyveler ile tahıllar).
• Posa miktarı yüksek olan besinlerin tüketilmesine
özen gösterilmelidir ( kuru baklagiller, sebze, meyve ve kepekli tahıllar).
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•

melidir.

Günde en az beş porsiyon sebze ve meyve tüketil-

• Günde en az 8-10 bardak su ya da bitki çayı, ayran
gibi sulu içecekler tüketilmelidir.
•
Kalsiyum içeriği yüksek besinler tüketilmelidir.
(Yağı azaltılmış ya da yağsız süt ve ürünleri).
• Omega 3 yağ asitlerinin yoğun olarak bulunduğu
balık türleri haftada en az iki kez yenilmelidir.
• Margarin, tereyağı, kuyruk yağı gibi katı yağlar
tüketilmemelidir. Çünkü bu yağlar kan kolesterol seviyesini
yükseltip kalp-damar hastalıklarına yol açabilir.
• Tuz tüketimi, hipertansiyon, kalp- damar hastalıkları, osteoporoz gibi sorunlara neden olduğundan sınırlandırılmalıdır.
• Şeker tüketimi sınırlandırılmalıdır.
• Kızartma ve kavurma yerine haşlama ya da ızgara
şeklindeki yemekler tercih edilmelidir.
• Şişmanlık ve zayıflığın neden olacağı hastalık riskinden kaçınmalıdır.
• Ağız ve diş sağlığına özen gösterilmelidir.
• Yaşlılık döneminde daha sık görülen hipertansiyon,
diyabet, osteoporoz gibi hastalıkların kontrolü için özel diyetler gerekir. Her hasta farklı olacağından yaşlıların hekimin
önerileri doğrultusunda davranmaları gerekir.
Kaynaklar
• Aksoydan E. Yaşlılık ve Beslenme, Klasmat Matbaacılık, Ankara,
2008.
• Baysal A. Beslenme, 6. Baskı, Ankara Hatipoğlu Yayınevi, Ankara, 1996.
• Hasta ve Yaşlı Hizmetleri Yaşlı Beslenmesi, Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara, 2012
• Rakıcıoğlu N. Yaşlılara Verilen Beslenmeye Yönelik Hizmetler,
Temel Geriatri, (Ed. Kutsal Gökçe Y), Güneş Tıp Kitapevi Kırt. Tic.
Ltd. Şti. Ankara, 2006.
• Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Türkiye’ye Özgü Beslenme Rehberi, 2004.
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Sporcu Beslenmesi
Halk Sağlığı Açısından Spor

Fiziksel Aktivite Piramidi

Halk sağlığı açısından önemli husus, topluma spor
alışkanlığı kazandırarak kişileri aktivite yapmaya teşvik etmektir. Böylece, toplumda şişmanlık riski azalacak, kişilerin
direnci artacağından hastalıkların görülme sıklıkları azalacak, kalp ve damar hastalıkları, diyabet gibi hastalıklar daha
az görülecek ve toplumun genel sağlık düzeyi yükselecektir. Bir husunun iyi bilinmesi gerekir: Halk sağlığı açısından
her bireyin spor yapması önemlidir. Her yaştaki ve cinsiyetteki kişilere uygun spor türleri vardır. Kişiler hangi spor
türünün ve ne kadar süre ile yapılmasının kendileri için uygun olacağını hekimlerden, diğer sağlıkçılardan ya da spor
danışmanlarından öğrenmeli ve ona göre spor yapmalıdırlar.
Aksi durumda, spor kişinin sağlığına zarar verebilir, hatta
yaşamını tehdit edebilir.

Hangi aktivitelerin hangi sıklıkta yapılması gerektiği
şekil 4’ deki piramit grafikte gösterilmiştir. Piramidin geniş
olan en alt kısmı en çok yapmamız gereken aktiviteleri, en üst
kısmı ise en az yapmamız gerekenleri göstermektedir.
Şekil 4: Hangi Fiziksel Aktivitenin Hangi sıklıkta Yapılması
Gerektiğini Gösterir Grafik

Spor ile ilgili olan iki hususun daha ifade edilmesinde
yarar vardır:

1. Olması gereken, sporu düzenli ve yaşam boyu yapmaktır. Spor, sağlık için yapılır. O nedenle, vücudun fizyolojik sınırlarını zorlayan, rekor kırmaya dönük spor yapmak,
sağlık için her zaman doğru olmayabilir. Rekor için, yarışmalarda rakipleri geride bırakmak için ve kendi gücünün en
son noktasına kadar zorlayarak yapılan sporlar, halk sağlığı
açısından hedeflenen bir amaç değildir.
2. Halk arasında ve yasalar nezdinde her ne kadar boks

bir spor dalı ise de, sağlık açısından sıklıkla zararlı olabileceği
unutulmamalıdır. Boksta,”nakavt” olarak bilinen şey ya da
rakibi sersemleterek hakemin saymasına neden olan durumun tıptaki adı “kommosyo serebri” yani beyin sarsıntısıdır.
Başına darbe alan kişinin kafa tası içindeki beyni önce karşı
duvara sonra diğer duvara çarpar ve beyin içinde kılcal kanamalar oluşur. Kafa içindeki sıvı bu sarsıntıyı önleyemez. Başka bir deyişle boksun amacı, rakibin beyninde kanamalara
yol açarak onu bayıltmak, nakavt etmektir. Oysa, spor zarar
vermek için değil, sağlık için yapılır.

Bu aktiviteler sırasında kalp hızının izlenmesi kişinin
sağlığı açısından önemli olabilir. Aşağıda aktivitenin türüne
göre hedef kalp hızları gösterilmektedir. Hedef kalp hızı aktivite sırasında kalbin dakikada en fazla atması gereken sayıdır.

• Maksimum kalp hızının kaç olması gerektiğini bulmak için önce kişinin yaşı 220 den çıkartılır.
• Orta şiddetli fiziksel aktivite sırasında: Hedef kalp
hızı maksimum kalp hızının %50-70’i arasında olmalıdır. Örneğin: Maksimum kalp hızı 170 atım/dakika (220-50) olan 50
yaşında bir kişinin hedef kalp hızı:
(%50 seviyesi) 170x0.50= 85 atım/dakika
(%70 seviyesi) 170x0.70= 119 atım/dakika
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Bu kişinin orta şiddetteki egzersiz sırasındaki hedef kalp
hızı 85-119 atım/dakika olmalıdır.

• Şiddetli fiziksel aktivite sırasında: Hedef kalp hızı
maksimum kalp hızının %70-85’i arasında olmalıdır.
Örneğin: Maksimum kalp hızı 185 atım/dakika (220-35) olan
35 yaşında bir kişinin hedef kalp hızı
(%70 seviyesi) 185x0.70= 130 atım/dakika
(%85 seviyesi) 185x0.85= 157 atım/dakika
Bu kişinin şiddetli bir aktivite sırasındaki hedef kalp hızı
130-157 atım/dakika olmalıdır.

Spora Uygun Beslenme
Sporun her türlüsü vücudun fiziksel aktivitesini arttırdığından enerji gereksinmesi de artar. Çünkü kaslar daha güçlü
kasılır, kalp atımı hızlanır, kalp vücuda kanı daha hızlı pompalar ve akciğerler daha hızlı çalışır. Eğer, spor yapan kişi
yaptığı spora uygun yeterli ve dengeli besini tüketemezse,
vücuttaki enerji depoları devreye girer, yağ depoları boşalır, ağırlık kaybı olur, kas dokusunda azalma görülür, kişinin
kuvvet ve dayanıklığı düşer. Oysa spor yapmanın amacı, spor
yapan kişinin vücudunu güçlendirmek, performansını arttırmak, sağlığına katkı yapmaktır. Yapılan spora uygun beslenme spor yapmanın bir parçasıdır ve spor yapan herkesin
yaptığı sporun tekniklerini ve inceliklerini bildiği kadar nasıl
beslenmesi gerektiğini de bilmesi gerekir. Sporun bir toplumsal alışkanlık ve yaşam biçimi haline gelmesi halk sağlığının
bir ilkesi olduğuna göre, sporcu beslenmesi konusu da halk
sağlığı biliminin ve uygulamalarının ilgi alanlarındandır.
Sporcunun nasıl beslenmesi gerektiği ve enerji gereksinmesi, yaşına, cinsiyetine ve sporun türüne göre farklı olmakla
birlikte genel beslenme ilkeleri aynıdır. Genel olarak sporcuların en önemli enerji kaynağı olan karbonhidrattan zengin
diyetle beslenmeleri önerilir, ama protein, vitamin ve mineralleri de yeteri kadar tüketmeleri ihmal edilmemelidir. Öte
yandan, sporcular diyetlerindeki yağ miktarının biraz düşük
olmasına dikkat etmelidirler. Elbette, spor sırasında ter ile artan sıvı kaybının da yerine konulması önemlidir.

Besinlerin içerdikleri karbonhidrat, protein ve yağ miktarları (oranları) farklı olduğundan sağladıkları enerji miktarları da farklıdır. Besin öğelerinin birer gramının sağladığı
enerji miktarları (kliokalori) şöyledir:
1 gram karbonhidrat 4 kkal
1 gram protein 4 kkal
1 gram yağ 9 kkal
Sporcuların günlük enerji gereksinimleri, bazal metabolizma hızına (dinlenme anında organlar için gereken enerji
miktarı), günlük fiziksel aktivitenin eklenmesiyle hesaplanmaktadır. Aşağıdaki tabloda sporun türüne göre gereken
günlük enerji miktarları gösterilmiştir. Görüldüğü gibi sporcuların günlük enerji gereksinimi 2000 - 5000 kkal. arasında
değişmektedir. Bu miktar, antrenmanların sıklığına ve süresine göre daha yüksek olabilir.
Tablo 2: Farklı Spor Türleri İçin Gereken Günlük Enerji
Miktarları
(65 kg ağırlığındaki bir erkek sporcu için)
Egzersiz Türü

Harcanan Enerji (kkal/
saat)

Aerobik (yüksek şiddette)

520

Aerobik (düşük şiddette)

400

Badminton

370

Boks

865

Bisiklet (16 km/saat)

385

Bisiklet (9 km/saat)

250

Judo

760

Koşu (16 km/saat)

1000

Koşu (10 km/saat)

750

Squash

615

Yüzme (hızlı)

630

Tenis (tekli)
Ağırlık antrenmanı

415
270-450

Kaynak: Ersoy G., Hasbay A. Sporcu Beslenmesi, Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Ankara, 2008
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Spor sırasındaki performansın sağlanabilmesi için
beslenme enerji alımı yanı sıra sporcunun vücudundaki sıvıelektrolit dengesini de koruması gerekir. Dehidratasyon, performansı azaltacağı gibi sporcunun yaşamını da tehdit eder.
O nedenle spora başlamadan 2-3 saat önce 400-600 ml sıvı
tüketimi önerilir. Ayrıca, spor sırasında ve sonrasında da yeterli miktarda sıvı tüketmelidir. Egzersiz başlangıcında ve
sonrasında 15-20 dakika aralarla, 150-350 ml sıvı tüketilirse,
vücuttaki sıvı dengesi korunmuş olur.
Sporcuların ne kadar enerjiye gereksinimleri olduğu yaş,
cinsiyet ve yaptıkları spor dalına göre değişmekle birlikte temel ilkeler aynıdır:

• Beslenme, enerji ve besin ögelerini yeteri kadar
içermelidir,
• Beslenme alınacak sıvı spor yapmayanlardan daha
fazla olmalıdır,
• Sporcularının genel olarak karbonhidrattan zengin
beslenmeleri önerilir,
• Protein, vitamin ve mineraller yeteri kadar
tüketilmelidir,
• Yağdan sağlanan enerji spor yapmayan kişilerden
daha düşük olmalıdır.
Eğer, yukarıda belirtilen ilkelere uyulmaz ve sporcu
uzun surely yetersiz enerji alırsa, vücuttaki yağ depolarından
sağlanır; bu durumda ağırlık kaybı olur; kas dokusunda azalma görülür, kuvvet, dayanıklık ve performans kaybı ortaya
çıkar.
Besin ögelerinin sporcu beslenmesindeki yerlerine ve
önemlerine gelince;
Karbonhidratlar: Karbonhidratlar, sporcuların temel
enerji kaynağıdır; posa olarak adlandırılan karbonhidratlar,
kalın bağırsakların çalışmasını arttırarak zararlı artık maddelerin uzun süre kalmasını engeller. Spor yapmayan kişiler için
gereken enerjinin karbonhidrattan sağlanan oranının % 50-55
dolayında olması önerilirken, sporcularda bu oran % 60-65’e,
çok yoğun antrenmanlarda ve dayanıklılık sporcularında ise
%70’e kadar çıkmaktadır. Başlıca karbonhidrat kaynakları

çay şekeri, reçel, pilav, makarna, ekmek, kurubaklagiller, sebzeler ve diğer tahıl ürünleridir. Sporcular, yüksek karbonhidratlı beslenme ile glikojen depolarını yaklaşık 1.5 – 2 kat
kadar arttırabilir. Glikojen depolarının çok azalması ya da
tükenmesi kronik yorgunluğa neden olabilir.
Yağlar: Yağlar, özellikle uzun süreli sportif aktivilerde
enerji kaynağı olarak kullanılmaktadır. Enerji sağlamanın
yanısıra yağlar, yağda çözünen vitaminlerin vücutta kullanımını da sağlar. Sporcuların günlük enerji gereksinmelerinin yağdan sağlanan oranı % 20-25 dolayında olmalıdır.
Yağ alımının %15’in altında olması, sporcunun performansı
olumsuz etkiler.
Proteinler: Proteinler, vücudun yapı taşı olan amino
asitlerdir; yıpranan dokuların onarımında, mikroorganizmalara karşı savunmada, hücre içi ve dışı sıvıların osmotik
dengesinin sağlanmasında, hemoglobin, enzim ve hormonların yapısında, egzersize bağlı kas fibrillerindeki mikro
hasarın onarımında ve enerji sağlamada görev yaparlar. Proteinlerin egzersiz süresince enerjiye katkısı çok azdır. Spor
yapmayan kişilerin günlük protein gereksinimleri 0.8-1.0 g/
kg’dır. Sporcularda ise egzersizin türüne göre günlük enerji
gereksinmesinin % 12-15’i proteileren sağlanmalıdır (ya da
1.2-1.8 g/kg olarak hesaplanabilir). Fazla protein tüketimi,
proteinlerin atım ürünü olan ürenin vücuttan uzaklaştırılması
için idrar çıkışını artırır, böylece vücuttan daha fazla sıvı
kaybedilir ve dehidrasyon ortaya çıkabilir. Ayrıca fazla protein vücuttan kalsiyum atımına da neden olmaktadır. Başlıca
protein kaynakları süt, yoğurt, peynir, yumurta, et, kurubaklagiller gibi hayvansal ve bitkisel besinlerdir.
Vitaminler: Suda çözünen (B ve C grubu) ve yağda
çözünen (A, D, E, K) vitaminlerinin her biri sporcular için
ayrı ayrı önemlidir. B vitaminlerinden tiamin, riboflavin, B6
vitamini, niasin, pantotenik asit ve biotin egzersiz sırasında
enerji oluşumuna yardım eder, folik asit ve B12 vitaminleri
ise eritrosit oluşumu, protein sentezi, doku yapımı ve onarımı
için gerekmektedir. Yeterli ve dengeli beslenen bir sporcunun
ayrıca vitamin tüketmesi gerekmez. Fazla vitamin tüketimi
performansı arttırmaz. Suda çözünen vitaminlerin fazlası,
idrarla atılır. Ancak, yağda çözünen vitaminlerin aşırı alım-
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ları, iştah kaybı, baş ağrısı, karaciğer hasarı, kemik ağrısı,
nörolojik ve böbrek sorunlarına neden olabilir.
Mineraller: Mineraller sinir iletimi, kas kasılması,
oksijen taşınması için önemlidir. Minerallerin toplum tarafından genellikle yetersiz tüketildiği bir gerçektir. Sporcular
tarafından düşük tüketilen minerallerin başında, özellikle
kadın sporcularda, kalsiyum, demir ve çinko gelir. Bu durum, özellikle et, balık, tavuk, süt ve süt ürünlerini yetersiz
tüketenlerde görülür. Kalsiyum, kemiklerin geişiminde, sinir
iletiminde, kalp atımlarının düzenli olmasında rol oynadıkları
için spor yönünden önemli bir mineraldir; süt ve süt ürünleri, pekmez, fındık, fıstık, yeşil yapraklı sebzeler, kuru baklagiller ve kurutulmuş meyvelerde yüksek oranlarda bulunur.
Demir ise, hemoglobinde yer alır ve oksijenin kaslara taşınmasında rol oynar. O nedenle sporcular açısından önemli bir
mineraldir. Demir yetmezliğinde anemi, halsizlik, yorgunluk,
baş ağrısı ve iştahsızlık görülür. Demirden zengin olan besinlerin başında karaciğer, kırmızı et, yeşil yapraklı sebzeler,
pekmez, kuru baklagiller ve kuru meyveler gelir.

• Ersoy G., Hasbay A. Sporcu Beslenmesi, Sağlık Bakanlığı Temel
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Ankara, 2008
• Global recommendations on physical activity for health, WHO,
2010.
• Global Status Report on Noncommunicable Diseases 2010,
WHO, 2011.
• https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/fiziksel-aktivite
• Position of the American Dietetic Association, Dietitians of Canada, and the American College of Sports Medicine: Nutrition and
athletic performance, J Am Diet Assoc. 2000; 100: 1543-1556.
• Sağlık Bakanlığı Stratejik Plan (2013-2017)
• Skinner P., Kopecky L., Seburg S., Roth T., Eich J., Lewis NM.
Development of a medical nutrition therapy protocol for female collegiate athletes. J Am Diet Assoc. 2001; 101: 914-917.

Sporcuların beslenmeleri uzmanlık gerektiren bir
konudur. O nedenle, hangi dalda olursa olsun, spor yapacak
olanların spora başlamadan önce ve spor yaptıkları sure
boyunca beslenme konusunda ayrıntılı bilgi sahibi olmaları
ve profesyonel bir destek almaları önemli bir konudur.
Kulaktan dolma bilgilerle ve işin gerçek uzmanı olmayan
kişilerin önerilerine uyarak yapılan beslenme biçimleri,
alınan kimyasallar ve ilaçlar sporcunun sağlığına zarar
verebilir. Hatta, bu tür yanlış uygulamalar ölümle sonuçlanan
sorunlara bile yol açabilir.
Kaynaklar

• Baysal A. Beslenme, 9. baskı, Hatipoğlu Yayınevi, Ankara, 2002.
• Bean A. The complete guide to sports nutrition, third edition, A &
C Black Publishers Ltd. London, 2000.
• Coleman E., Steen SN. Ultimate sports nutrition, second edition,
Publishing Company, California, 2000.
• Ersoy G. Çocuk ve Genç Sporcular İçin Beslenme. Ata Ofset Ankara 2007
• Ersoy G. Egzersiz ve spor yapanlar için beslenme, 1. baskı, Nobel Yayınları, Ankara, 1994.
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Toplu Beslenme
Toplu Beslenme Hizmetlerinin Önemi ve Kapsamı
İnsanların ev dışında, başkaları tarafından planlanan ve
gerçekleştirilen yiyeceklerle beslenmesi demek olan “Toplu
Beslenme” günümüzde önemi giderek artan bir hizmet alanı haline gelmiştir. Beslenmeye ilişkin bütün kalite kriterleri, toplu beslenme alanları için de geçerlidir. Bu kriterlerin
gerçekleşmesinde toplu beslenme hizmet süreçlerinin her biri
ayrı önem taşımaktadır. Toplu beslenme son yıllarda bu hizmetten yararlananların sayısının artması, hizmetin özellikle
hijyene ilişkin kalitesindeki bir sorunun önemli halk sağlığı
sorunu olan besin zehirlenmelerine yol açması ve o öğünde
tüketicilerin beslenme ve yaşam kalitesine etkileri yönünden
önemlidir.
Toplu beslenme hizmetlerinin yürütüldüğü yerlere “Toplu
Beslenme yapılan kuruluşlar” denir. Okullar, yurtlar, oteller,
hastaneler, fabrikalar, askeri birlikler, huzurevleri, cezaevleri
vb. kuruluşlar toplu beslenme yapılan kuruluşlara örnektir.
Her bir kuruluş hizmet verdiği tüketici kitlesinin özelliklerine
uygun, kaliteli bir hizmet vermekle yükümlüdür.

Cezaevleri gibi uzun süre kalınan yerlerde yapılan bazı
çalışmalar tutuklu ve hükümlülerde önemli sağlık sorunlarının C vitamini yetersizliğinden kaynaklanan Skorbüt, B
grubu vitaminlerinden, özellikle B 1 vitamini (Tiamin) eksikliğinden ileri gelen Beriberi, tüberküloz başta olmak üzere
çeşitli enfeksiyon hastalıkları olduğunu göstermektedir.
Toplu beslenme uygulanan yerlerde, enerji ve besin öğeleri gereksinimini karşılama yanısıra bu hizmetlerin psikolojik doyum sağlayıcı olmasına da önem verilmelidir. Genel
olarak enerji gereksinimi, yetişkin kadınlar için 2000 kkal/
gün, erkekler için 2500 kkal/gün olmalıdır. Vitamin ve mineral gereksinimleri de, antioksidan savunma sistemini güçlendirici nitelikte, sebze ve meyvelerden zengin olmalıdır. Özel
durumu olanların (hastalar, gebe ve emzikliler vb.) bu durumları dikkate alınmalıdır. Bu kuruluşlarda, özellikle cezaevi,
askeri birlik, hastane gibi kalabalık toplu beslenme yapılan
kuruluşlarda beslenme hizmetlerinin yönetim ve organizasyonunda konunun uzmanları olan yönetici diyetisyenler görev almalıdır.

Toplu Beslenme Hizmetlerinin Kapsamı

Toplu Beslenmenin Özellikleri
Toplu beslenme yapılan kuruluşlarda beslenmenin uygun
şekilde yürütülmesinden yönetim kadrıoları sorumludur. O
nedenle, gereken sağlık koşullarına uyulmadığı zaman ciddi
sorunlara yol açılacağı dikkate alınduğında bu kuruluşlardaki
yönetimkadrolarının toplu beslenmenin ilkeleri ve uygulamaları hakkında yeterli bilgi ve deneyime sahip olmaları gerekir.
Beslenmenin fizyolojik gereksinmelerin karşılamasının
yanı sıra, sosyal ve psikolojik boyutunun da olduğu bilinmelidir. Yemek yeme saatleri bireyin olumsuz düşüncelerini
azaltmak ya da yok etmek için önemli saatlerdir. İyi beslenen
bireyler huzurlu olur, dolayısıyla söz konusu kuruluşlarda da
bir huzur ortamı oluşur. Uygun menülerin olmayışı, porsiyon
miktarlarının yetersizliği ve yemeklerde çeşitliliğin sağlanamaması gibi nedenlerin, kurumda yaşayan kişiler arasında
huzursuzluğa ve çatışmalara yol açabileceği unutulmalıdır.

Toplu beslenme hizmeti birçok işlemi kapsayan karmaşık
bir süreçtir. Hizmetin her bir aşaması ayrı bir önem taşır. Toplu beslenme hizmetlerinin kapsamı şu şekilde özetlenebilir:
Toplu beslenme sisteminde yönetim ve organizasyon, mutfak
planlama ve araç-gereçler, menü planlama, satın alma, depolama hazırlama, pişirme, servis, artıkların ve bulaşıkların
kaldırılması, hijyen ve güvenliği.
Toplu beslenmede amaçlar: Toplu beslenme hizmetlerinde amaçlar genel olarak şu şekilde sıralanabilir:

• Toplu beslenme hizmetlerinden yararlananların besin gereksinimlerini karşılamak ve alışkanlıklarına uygun,
psikolojik ve sosyal yönden doyum sağlamak. En üst düzeyde tüketici ve çalışan memnuniyetini gerçekleştirmektir.
• Toplu beslenme hizmetlerinin bütün aşamalarında
kalite ve hijyen standartlarını sağlamak.
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• Artıkları minimum düzeye indirmek, ekonomik kayıpları önlemek.
• Eldeki olanakları en iyi şekilde değerlendirmek; en
uygun hizmeti vermek.

• Öncelikle uygun işe, uygun eleman politikası
çerçevesinde seçilen personelden oluşan bir toplu beslenme
ekibi kurulmalı, ekiptekilerin her birinin sorumlulukları ve
yetkileri belirlenmelidir.

Toplu beslenme hizmetleri birbirini izleyen ve oldukça
geniş kapsamlı süreçlerin yönetim ve denetimini gerektirir.
Şekil 5’ de toplu beslenme hizmetlerinin kapsamı gösterilmiştir.

• Kurulan bu ekiple aşağıda belirtilen soruların yanıtları aranmalı ve bu yanıtların yer aldığı bir “Toplu Beslenme
Hizmetleri El Kitabı / Broşürü / Rehberi” basılarak yönetim
kademesindekilere ve çalışanlara verilmelidir.
Toplu beslenme ekibi ile birlikte yanıtlanması gereken
sorular şunlardır:

Şekil 5: Toplu Beslenmede Hizmetin Kapsamı ve Hizmet
Süreçleri

1. Kuruluşun/organizasyonun var oluş
nedeni nedir? Hangi yüce amaç için hizmet
verilmektedir?
2. Kuruluşun gelecekte varmayı hedeflediği başarı düzeyi nedir?
3. Kuruluşun şu andaki durumu nedir?
Bununla ilgili olarak şunlar da yanıtlanmalıdır:
• Kuruluşun faaliyetleri sırasında ilişkide olacağı kişi ve kuruluşlar (iç-dış müşteriler vb) kimlerdir?
• Üretilecek ürün ve hizmetler nelerdir?
• Görevler nelerdir?
•

Toplu Beslenme Yönetimi ve Organizasyonu
Yönetim, çalışanların faaliyetlerini ortak bir amaca yönlendirme ve kaynakları etkili bir şekilde kullanarak, amaçları gerçekleştirme sürecidir. Her kuruluşta olduğu gibi toplu
beslenme hizmeti verilen kuruluşların yönetim ve organizasyonunda da rast gele bir yönetim anlayışı yerine, stratejik
yönetim modelinin uygulanmasını gereklidir. Bunun için her
şeyden önce toplu beslenme yapılan kuruluşun yönetim kademesindekilerin ve çalışanların toplu beslenme hizmetlerinin
önemli ve bir uzmanlık alanı olduğu görüşünü benimsemiş
olmaları gerekir. Toplu beslenmede stratejik yönetim modelinin geliştirilebilmesi için izlenmesi gereken adımlar şunlardır:

Şimdiye dek ya da son beş yılda neler
gerçekleştirilmiştir/başarılmıştır?
• Kuruluşun öz değerleri nelerdir?
• Zayıf /gelişmeye açık ve güçlü yönler nelerdir?
• Kuruluşu dışarıdan politik, ekonomik ve sosyal yönden etkileyen tehdit ve fırsatlar nelerdir?
• Kuruluşun gelecekte varmayı hedeflediği ve zayıf
yönlerine yönelik olarak stratejik amaçları ve hedefleri nelerdir?
• Stratejik amaç ve hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığı nasıl ölçülecektir? (Performans kriterleri)
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Toplu beslenme ekibinin görev ve yetkileri çok iyi belirlenmiş olmalıdır. Bu açıdan bakıldığında genel anlamda toplu
beslenme sistemlerinde yönetim/organizasyon şeması aşağıdaki gibi özetlenebilir.
GENEL YÖNETİCİ

lıdır. Kuruluşun yakınında ayrı bir binada kurulacak olan
mutfak, havalandırma, aydınlatma, artıkların kaldırılması,
tesisatlar ve satın almanın kolaylıkla yapılabilmesi açısından
avantaj sağlarken, yemeklerin taşınması ve dağıtımı açısından bazı sakıncalar yaratır.
Mutfak alanı: Mutfak ve yemekhane için ayrılan toplam
alan saptanmışsa, genel olarak toplam alanın %35’i mutfak,
%65’i yemekhane için ayrılmalıdır. Mutfak için ayrılan toplam alan belli değilse; hastaneler, cezaevleri vb. kuruluşlarda
kişi başına yaklaşık olarak 1,8 m2 lik mutfak alanı önerilmektedir.

YÖNETİCİ DİYETİSYEN

MUTFAK, YEMEKHANE VE MUTFAKLA İLGİLİ
OFİS ÇALIŞANLARI
Yönetici diyetisyen, toplu beslenme sistemlerinin yönetim ve denetiminden birinci derecede sorumlu ve yetkilidir.
Kuruluşun toplu beslenme hizmetlerinin her aşamasında
yönetim ve denetimde görev alır. Toplu beslenme sistemlerinde
yönetici diyetisyen sorumlu ve yetkili olduğu toplu beslenme
kapsamındaki bütün süreçlerle ilgili olarak karar verme,
stratejik planları hazırlama, organizasyon, koordinasyon,
insan kaynakları (mutfak ve yemekhane personeli) yönetimi,
iletişim, direktif verme, motivasyon, bütçe yönetimi, denetim
ve raporlama gibi toplu beslenmeye ilişkin yönetimsel
fonksiyonları yerine getirmekle yükümlüdür.

Mutfak planlama
Toplu beslenme yapılan kuruluşlarda mutfak ve yemekhane planlaması, işlerin en az zaman, çaba ve maliyet ile yemek üretimi ve hizmetinin yürütülmesinde büyük önem taşır.
Kuruluşlarda mutfak planlanırken göz önünde bulundurulması gereken faktörler; kuruluşun tipi, izlediği toplu beslenme plan ve politikası, servis yöntemi, yemek servisi yapılan
grubun özellikleri, yemek verilen öğün ve kişi sayısı, servis
saati ve süresi, uygulanan menü tipi, yiyecekleri satın alma
ve depolama yöntemleri, yiyeceklerin hazırlanma, pişirilme
ve servisinde kullanılan araç/gereçlerin sayı ve kapasiteleri,
çalışan personelin sayısı, kuruluşun mutfak ve yemekhane
için ayırdığı bütçedir.

Mutfak bölümleri: Toplam mutfak alanı saptandıktan
sonra yapılacak işlem, iş akımı doğrultusunda mutfak alanları şemasını çizmek ve bölümler için ayrılan alanları hesaplamaktır. İş akımı şemasına göre mutfak bölümleri ve bu
bölümler için ayrılması gereken alanlar aşağıda belirtilmiştir.
• Toplam alanın %5’i satın alma/kalite kontrol bölümü,
• %10’u kuru depo, %10’u soğuk depo, %5’i günlük
depo,
• %10’u sebze hazırlama, %10’u et hazırlama, %10’u
pasta hazırlama,
• %15’i pişirme,%10’u servis, %5’i bulaşık yıkama ve
%10’u yönetici ve personel için (soyunma odaları, tuvalet,
duş vb.) ayrılmış olmalıdır.

Kuruluşlarda önce mutfağın yeri ve konumu saptanma-
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Mutfaklarda verimli bir iş akımı, güvenilir ve hijyenik bir çalışma ortamının sağlanması için gerekli standartlar aşağıda
özetlenmiştir.
ÖZELLİKLER

STANDARTLAR

Mutfak zemini

Dayanıklı, kolay temizlenebilir, kaymayan nitelikte, görünümü güzel ve ekonomik olmalıdır. Zemin, suların akabileceği şekilde yeterli eğimde olmalı ve yeterli sayı ve kapasitede ızgaralar bulunmalıdır. Izgaralar
kolay temizlenebilir, paslanmaz metalden olmalıdır. Zeminde kırık, çatlak olmamalıdır.

Duvarlar

Mutfak duvarları kolay temizlenebilen, aydınlık, açık renkli/beyaz olmalı, duvarların mümkünse tamamı,
ya da zeminden başlayarak en az 2 m. Yüksekliğe kadar fayansla kaplı olmalıdır. Duvar yüksekliği 4-6 m.
olmalıdır.

Tesisatlar

Elektrik tesisatı elektrikli araç-gereçlerin yükünü kaldırabilecek kapasitede olmalı, kesintilere karşı mutfak
bölümleri jeneratöre bağlı olmalıdır. Aydınlatma mümkünse doğal olmalı, pencereler üstte ve tellenmiş olElektrik tesisatı ve Aydın- malıdır. Yapay aydınlatmada genel alanlarda m2 ye 20 watt lık, çalışma alanları, ocak ve musluk başlarında
latma
ise m2 ye 50 watt lık aydınlatma yeterlidir.

Havalandırma ve Isıtma

Su tesisatı

Sıcaklık yazın 18°C, kışın 22°C olmalıdır. İdeal bir havalandırma ile havanın temizlenmesi, ısıtılması, neminin kontrol edilmesi gibi fonksiyonlar sağlanabilmelidir.
Hem sıcak, hem soğuk, temiz, güvenilir içme suyu niteliğinde akan su olmalı, su kesilmelerine karşı yeterli
kapasitede temiz ve hijyenik su deposu bulunmalı, belirli aralıklarla bu depolar boşaltılıp temizlenmeli ve
klorlanmalıdır. Musluklar mümkünse el değmeden açılır, kapanır nitelikte olmalıdır.
Buharla çalışan ekipmanların (islim tencereleri, benmari vb) verimli şekilde çalışması için standartlara
uygun buhar tesisatının bulunması gereklidir.

Buhar tesisatı

Doğalgaz/havagazı tesisatı

Olası gaz kaçaklarına karşı uyarıcı alarm sistemi olan gaz tesisatı bulunmalıdır.
Mutfak içinde uygun yerlerde ve yeterli sayıda, üstü kapaklı, mümkünse pedallı, silindirik, uygun büyüklükte, tercihen paslanmaz metalden yapılmış, her yöne dönebilen tekerlekli çöp kutuları bulunmalıdır.
Çöplerin atılana kadar bekletilebileceği (çevre ve mutfak hijyenini bozmamak için) sıcaklığı en fazla 100C
olan çöp odaları bulunmalıdır.

Çöp tesisatı
Personel odaları ve duşlar

Personele rahatça soyunup, giyinebileceği odalar sağlanmalı, odalarda her personel için yeterli sayı ve nitelikte dolaplar bulundurulmalı ve personele işe başlarken ve iş bitiminde duş alma olanakları sağlanmalıdır.

Tuvaletler

Tuvaletler, kadın ve erkek için ayrı ayrı ve her 10-12 kişiye 1 tuvalet düşecek şekilde olmalıdır. Tuvaletlerde
el yıkama için gerekli her türlü araç-gereç bulunmalıdır (sıcak su, lavabo, sabun, çöp kutusu, kâğıt havlu
vb.). Mümkünse, tuvalet kapıları kendiliğinden kapanabilen cinsten olmalı, tuvaletlerin yiyecek alanlarından uygun uzaklıkta (10-12m) olmasına dikkat edilmelidir.
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Mutfak araç-gereçleri
Mutfaklarda kullanılan araç-gereçlerin kalite ve miktarı, işlerin beklenen kalite ve sürede yürütülmesinde büyük
önem taşır. Bu nedenle, toplu beslenme yapılan kurumlarda uygun araç-gereç seçimi oldukça önemlidir ve iyi bir
planlamayı, inceleme ve araştırmayı, karar vermeyi gerektirir. Mutfak araç-gereçlerinin seçiminde amaç, günün hızla
gelişen teknolojisini takip etmek ve uluslar arası standartlara
uygun, sağlıklı ve verimli mutfaklar kurmak olmalıdır. Mutfağın çeşitli bölümleri ve bu bölümlerde bulunması gereken
araç-gereçler aşağıda özetlenmiştir.
1. Satın alma ve kontrol bölümü
Bu bölüm, satın alınan malzemenin kalite, miktar ve
kabul işlemlerinin yapılabilmesi için ayrılan bölümdür. Satın alma bölümü personel girişinden, yiyecek hazırlama ve
pişirme alanından geçmeyecek şekilde ayrı olmalıdır. Bu bölümde satın alınan malların mutfağa rahat girişini sağlayacak
bir koridor ve koridorun dışarı açılan kısmında kamyon vb.
araçların yanaşabileceği bir platform bulunmalıdır.
Satın alma bölümünde bulunması gereken araç-gereçler şunlardır:
• Probe termometre, dijital göstergeli elektrikli kantar,
terazi
• Malzeme dolabı ve mal taşıma araçları, kancalı et arabası
• Kalite kontrolü için; çatal, bıçak, kaşık, numune çubuğu, konserve açacakları
• Işıklı kutu, laktodansimetre, alkol tabancası ve lavabo
2. Depolama bölümü
Çiğ ve pişmiş yiyeceklerin hijyenik koşullarda
saklanmasını sağlayan bölümdür. Toplu beslenme yapılan
kuruluşlarda soğuk hava depoları (et deposu, süt-yoğurtyumurta deposu, sebze ve meyve deposu vb.) ve kuru erzak
deposu bulunmalıdır.
Soğuk depolama bölümünde bulunması gereken
araç-gereçler şunlardır:

• Tüm depolarda dijital göstergeli termometre ve higrometre (nemölçer)
• Et deposunda kancalı et arabası
• Paslanmaz çelikten yapılmış perfore tablalı istif rafları
Kuru depolama bölümünde bulunması geren araç-gereçler şunlardır:
• Dijital göstergeli termometre ve higrometre
• İstif rafları, ağır çuval, torba vb. malzemenin konması
için yerden 15 cm yükseklikte, paslanmaz çelikten yapılmış
ızgaralı platformlar
• Şeker, un ve diğer tahılların saklanması için kullanılan
alttan musluklu konteynırlar, çeşitli ebatta kürekler, merdiven,
mal çıkışı yaparken ölçüm yapmak amacıyla terazi, kantar,
depo memuru için çalışma masası ve sandalye
3.Hazırlama bölümleri
Satın alınan yiyeceklerin pişirilmeye hazır hale getirildiği
bölümlerdir. Mutfak hijyeni için özellikle çapraz bulaşmanın
önlenmesi amacıyla, et hazırlama, sebze hazırlama ve pasta
hazırlık bölümlerinin birbirinden ayrı olması gerekmektedir.
Et hazırlama bölümünde bulunması gereken araç-gereçler şunlardır:
• Tercihen gürgen yapıda, yekpare et kütüğü, et parçalama makinesi, iç haznesi soğutuculu et kıyma makinesi, et
dövme aracı, et doğrama tezgâhı, taşıma arabaları
• Biley makinesi, çeşitli boylarda paslanmaz çelik saplı
bıçak ve satırlar, bıçak, satır vb araçları sterilize etmek için
ultraviole sterilizatörler, evyeler, lavabo.
Sebze hazırlama bölümünde bulunması gereken
araç-gereçler şunlardır:
• Patates soyma makinesi, sebze yıkama makinesi
• Sebze doğrama, dilimleme makinesi, sebze yıkama evyeleri
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kutu açacakları, kabak oyucu ve sıyırıcı, paslanmaz çelikten
yapılmış alt tarafı dolaplı çalışma tezgâhları, çeşitli boy bıçaklar.
Hamur/pasta/tatlı hazırlama bölümünde bulunması
gereken araç-gereçlerşunlardır:
nesi

• Hamur yoğurma makinesi, hamur şekillendirme maki-

• Taş tabanlı katlı fırınlar, konveksiyonlu fırınlar, çırpıcı
(mikser), karıştırıcı (blender), tulumba makinesi, mayalama
dolabı
• Merdane, oklava, spatüller, fırça, pasta kalıpları, krema
sıkma aracı, pasta bıçakları, paslanmaz metalden çeşitli ebatta tepsiler, çırpma teli, tahta kaşık ve karıştırıcılar, evyeler ve
mermer tezgâhlar.
4. Pişirme bölümü
Yemeklerin pişirilerek servise hazır hale getirildiği bölümdür. Pişirme bölümü hazırlama ile servis alanı arasında
olmalıdır.
Pişirme bölümünde bulunması gereken araç-gereçlerşunlardır:
• Pişmiş yemeklerin iç sıcaklık ölçümü amacıyla probe
termometreler
• Kuzineler, fırınlar, ızgaralar, islim (basınçlı) tencereleri,
devirmeli tavalar
• Paslanmaz çelikten çeşitli ebatta gastronorm küvetler,
karıştırma tahtaları süzgeçler, kepçeler, kevgirler, çok katlı
tepsi ve tencere taşıma arabaları
5. Yemek dağıtım ve servis bölümü
Pişen yemeklerin servis edildiği ya da servisin yapılacağı
alanlara taşındığı bölümdür.

• Probe termometre, elektrikli ya da buharlı sıcak ve soğuk servis bankoları
• Paslanmaz metalden yapılmış, raflı, sürgülü ve kapaklı
servis bankoları
• Yemekleri diğer ünitelere taşıyacak sıcak araba ve/ya
da thermobox/thermoportlar karavana tepsiler, sefer tasları,
çeşitli ebatta kevgir, kepçeler.
6. Bulaşıkhane bölümü
Bu bölüm kazan bulaşıkları ve diğer bulaşıkların yıkandığı bir bölümdür. Bulaşıkhane pişirme bölümüne yakın bir
yerde olmalıdır.
Bulaşıkhane bölümünde bulunması gereken araç-gereçler şunlardır:
• Kazanların sığabileceği kapasitede üç gözlü, ızgaralı,
dayanıklı, paslanmaz metalden bulaşık yıkama hazneleri, bulaşık makinesi
• Bulaşıkların ters çevrilerek kurutulması amacıyla ızgaralı paslanmaz metalden raflar
• Kepçe ve kevgir askıları, bulaşık yıkama ve sıyırma
fırçaları.
Menü hazırlama
Menü kısaca toplu beslenme sistemlerinde servis edilen
yemeklerin listesi olarak tanımlanabilir. Menüler toplu beslenme hizmetlerinin temelini oluşturur. Sistemin başarısı menüler ve bu menülerde yer alan yemeklerle yakından ilgilidir.
İyi planlanmış menüler;
• Tüketicilerin gereksinimlerini karşılar ve onları hoşnut
eder.
• Yiyecek-içecek işlerinde çalışan personel arasında dengeli bir görev dağılımı sağlar.

Yemek dağıtım ve servis bölümünde bulunması gereken araç-gereçler şunlardır:

• Çalışanları ve tüketicileri motive eder
• Satın almayı kolaylaştırır.
• Maliyet kontrolünü sağlar.
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Menü planlama; kuruluş ve tüketicilere ilişkin birçok etmenin göz önünde bulundurularak yapılması gereken önemli
ve ayrı bir uzmanlık işidir. Menü planlamada göz önünde bulundurulması gereken etmenler şunlardır:

Planlanan menüler belirli süreler için planlanıp, dönüşümlü olarak tekrarlanabilir. Dönüşüm süreleri 6-8-15-20 ya
da 30 günlük olabilir. Menüler öğünlere göre kahvaltı, öğle
ve akşam menüleri olarak da sınıflandırılabilir.

Yönetime ait etmenler: Menü planlamada yönetime
ilişkin aşağıda belirtilen etmenler göz önünde bulundurulmalıdır. Bu etmenler şunlardır

Menü planlayıcı, planlama yapmadan önce yararlanabileceği kaynakları bir araya getirmelidir.

• Kuruluşun yiyecek-içeceğe ayırdığı bütçe
• Yiyecek - içecekle ilgili pazar / piyasa koşulları (iklim,
mevsim, coğrafik özellikler vb.)
• Mutfak ve yemekhanenin fiziksel koşulları ve araçgereç olanakları
• Servis yöntemi
• Yiyecek-içecek işlerinde çalışan personelin sayısı ve
niteliği.
Tüketiciye Ait Etmenler: Menü planlayıcı plan yaparken tüketiciye ilişkin bazı özellikleri de göz önünde bulundurmalıdır. Bunlar tüketicilerin enerji ve besin öğeleri gereksinimleri, beslenme alışkanlıkları ve yemek tercihleridir.
Menü çeşitleri
Ticari olmayan kurum ve kuruluşlarda genellikle uygulanan menü çeşitleri sınırlıdır.
Bunlar aşağıda belirtilmiştir.
Sınırlı seçmeli menüler: Çeşitli gruplara ayrılmış yemeklerin bir ya da birden fazla gruba ait olanların içinden
birini seçme şansı tanıyan menülerdir. “Tabldot” menüler bu
tip menülere örnektir.
Set seçimsiz menüler: Ülkemizde toplu beslenme yapılan kuruluşlarda yaygın olarak kullanılan menülerdir. Hastalara, işçilere, öğrencilere, tutuklu ve hükümlülera, yaşlılara
vb. gruplara hizmet veren toplu beslenme yapılan kuruluşlardaki menüler genellikle bu tip menülerdir. Bu menüler çoğunlukla 3-4 kapla sınırlı ve tüketicilere yemek seçim şansı
tanımayan menülerdir.

Menü planlarken yararlanılacak kaynaklar şunlardır:
• Yemek grupları ve bu yemek gruplarına ait yemek adları listesi
• Sebze ve meyvelerin bol bulunduğu aylara ait liste
• Boş menü formları, yemeklere ait standart tarifeler, yiyeceklere ait güncel fiyat listesi, daha önce uygulanmış menüler
• Varsa tüketicilerin yemeklere/menülere ilişkin görüşlerini belirten veriler
• Varsa yemeklerde oluşan servis artıklarına ilişkin kayıtlar.
Dönüşümlü menülerin planlanmasında dikkat edilecek noktalar
• Kahvaltı menülerinin planlanmasında dikkat edilmesi
gereken noktalar şunlardır:
• Kahvaltı menüsünde temel yiyecek olarak süt, peynir,
yumurta yer alır. Ağır fiziksel aktiviteli olanların menülerinde
haftada 1 kez temel yiyecek olarak tahin helva da verilebilir.
Yumurtanın kahvaltıda haftada iki kez verillmesi önerilir.
• Kahvaltıda ikinci yiyecek olarak reçel-yağ, bal-yağ,
tahin-pekmez ve zeytin kullanılır. Reçel-yağ vb. yiyecekler
kahvaltıda tek yiyecek olarak düşünülmelidir.
• Kahvaltıda içecek olarak süt, taze sıkılmış meyve suları, çay, ıhlamur, adaçayı vb. içecekler kullanılır. Kahvaltı menülerinde çeşitliliği sağlamak için peynir, beyaz ya da kaşar;
zeytin yeşil ya da siyah, reçeller de; vişne, gül, kayısı, çilek
vb. değişik türlerde verilmelidir.
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•Kahvaltılarda mevsime uygun olarak portakal, mandalina, elma, şeftali vb. meyvelerle; taze biber, domates, salatalık
gibi sebzeler de yer almalıdır. Yumurta bulunan menülerde,
yumurtadaki demirin vücutta emilimini olumlu yönde etkilediğinden, mevsimlik sebze ve meyvelerin yer alması oldukça
yararlıdır.
Öğle/akşam yemeklerinin planlanmasında dikkat
edilmesi gereken noktalar şunlardır:
• Set - seçimsiz menüler genellikle 3 kaptan oluşmaktadır. Bu nedenle 3 yemek grubunun her birinden birer tane
seçilerek menü oluşturulur.
• Set-seçimsiz menüler 4 kaptan oluşuyorsa ilk üç kabı,
ilk üç yemek grubundan oluşturulur, dördüncü kap yemek ise
seçilen üç grup yemeğe uygun; II. ya da III. kap yemek ya da
yiyeceklerden seçilir.
• Aynı öğündeki menü örüntüsünde yer alan yemekler
arasında şekil, lezzet, tat, görünüm ve besin değeri yönünden çeşitlilik sağlanmalıdır. Örneğin hepsi sulu kıvamda ya
da hepsi kırmızı renkli yemekler bir arada bulunmamalıdır.
• Yemek seçiminde menü örüntüsü açısından yemekler;
birbirini izleyen günler itibariyle de çeşitlilik göstermeli; sık
tekrarlardan kaçınılmalıdır.
• Haftanın aynı günlerine; aynı ya da benzer örüntüdeki
menülerin gelmemesine dikkat edilmelidir.
• I. kap yemeklerin seçiminde bütçe ve kuruluşun olanakları dahilinde büyük parça et yemekleri, küçük parça et
yemekleri, köfteler ve etli sebze yemekleri vb. yemekler
birbirini izleyen günlerde dengeli bir şekilde dağıtılmalıdır.
Örneğin bir gün maliyeti yüksek bir yemek yazıldıysa; ertesi
gün bunu dengeleyecek şekilde orta ya da düşük maliyetli
bir yemek yazılmalıdır. Menülerde maliyet kontrolü günlük
değil, haftalık, aylık ya da bir menü dönüşüm süresinin ortalamasına ait olacak şekilde yapılmalıdır.
• I. kap yemeklerden etli sebze yemeklerinin yanına II.
kap olarak zeytinyağlı sebze yemekleri, III. kap olarak da salatalar verilmemelidir.

• Etli dolma ve sarmaların yanına II. kap olarak pilav verilmemelidir.
• Etli kurubaklagil yemeklerinin yanında II. kap olarak
makarna, börek ya da zeytinyağlı yemekler verilmemelidir.
• Enerji gereksinimi fazla olan gruplara II. kap olarak
daha çok pilav, makarna tercih edilir. III. kap yemek/yiyecek olarak da daha çok enerji ve besin değeri yüksek sütlü
tatlılar tercih edilmelidir. Haftada en az iki kez tatlı verilmesi
önerilebilir
• Zeytinyağlı yemeklerin yanına III. kap olarak salata verilmemelidir.
• Çorbaların yanına, komposto - hoşaflar verilmemelidir.
• Fiziksel ve psikolojik stres altında olanların menülerinde antioksidan vitamin ve besin bileşenlerince zengin yemeklerin yer almasına dikkat edilmelidir.
Menülerle birlikte verilecek günlük ekmek miktarları ise
aktivite düzeyine göre: Orta düzeyde faaliyeti olanerkek için
400 gr.- 8 orta dilim (O.D), kadın için 150 gr. - 3 (O.D), genç
erkek için 500 gr. - 10 (O.D), ağır fiziksel faaliyeti olan erkek
için 700 gr. - 14 (O.D) kadın için 350 gr. - 7 (O.D) genç erkek
için 800 gr. - 16 (O.D) dir
Menülerin denetimi
Menüler planlandıktan sonra oluşturulacak bir menü denetim formu yardımıyla gözden geçirilip, kontrol edildikten
ve gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra uygulanır. Uygulandıktan sonra da menülerin bu kez de tüketiciler açısından
değerlendirilmesi gerekir. Bu denetim tüketicilere uygulanacak anketlerle, oluşan artıkların saptanmasıyla ve gözlem ve
tüketicilerle görüşme yoluyla yapılabilir. Bu yöntemlerle uygunluğu saptanan menüler uygulanmaya devam edilir. Artık
oranı fazla olan ve tüketilmediği saptanan menü örüntüleri
ise gerekli düzeltmeler yapılmak üzere tekrar gözden geçirilir. Ayrıca tüketicilere de olanaklar dahilinde konu ile ilgili
gerekli eğitim verilerek onların doğru besin seçimi ve sağlıklı beslenme konularında bilinçlendirilmesi sağlanabilir. Zira
yeterli ve dengeli, sağlıklı beslenme eğitimi ve bilincinden
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yoksun tüketicilerin beklentileri, yemek/yiyecek tercihleri
beslenme ilkelerine uygun olmayabilir.

• Yemeğin pişirilmesi için gerekli optimum koşullar (besin, araç-gereç vb.) sağlanır

Standart tarife geliştirme / Menü zenginleştirme

• En az 10 porsiyonluk denemeler yapılır

Menüler planlandıktan sonra personelin üretimini bilmediği yemekler, kuruluşun toplu beslenme olanakları ve
koşulları çerçevesinde geliştirilerek, o kuruluşa özgü yemek
üretim standartları oluşturulur. Denenerek standartlaştırılmış
yemek tarifelerine standart yeme tarifesi denir. Standart yemek tarifelerinin birçok yararı vardır. Bunlar:

• Yemek konusunda deneyimli kişilerden kalite kontrol
paneli oluşturulur.
• Yemekler bu panel tarafından değerlendirilerek kalitesi
onaylanana dek denenir

• Standart tarifeler yemeklerin her zaman beklenen kalitede olmasını sağlar, yöneticinin personeline iş bölümü yapmasını kolaylaştırır.

• Kalitesi onaylanan ölçüler 2 katı alınarak çoğaltılır ve
tekrar değerlendirilir ve standartlaştırılır. Toplu beslenme sistemlerinde tarifeler genellikle 100 porsiyon olarak standartlaştırılır, çoğaltma 100 porsiyon üzerinden yapılır.

• Personel için iş çizelgesi hazırlamada yararlıdır. Yöneticilerin denetim yapmasını sağlar.

• Standart tarifeler kullanacak kişilerin kolay anlayabileceği şekilde ve standart bir formatta kartlara yazılır.

• Menülerdeki yemeklerin, dolayısıyla menülerin besin
değerlerini ve maliyetlerini hesaplamaya yarar.

Standart tarife kartlarının ve özellikleri aşağıdaki
gibi olmalıdır:

• Satın alma, menü planlama ve personelin eğitiminde
yararlıdır.

Tarifeler mutfak ortamından etkilenmeyecek ve plastikle
kaplanmış kartlara o yemeği pişirecek kişinin kolay yararlanabileceği şekilde hazırlanır. Kartın ölçüleri genellikle 20×30
cm’dir. Aşağıdaki örnek standart tarifede kartın ön yüzünde
bulunması gereken bilgiler gösterilmiştir. Kartın arka yüzünde ise yemeğin bir porsiyonunun besin değeri ve maliyeti yer
almalıdır.

Standart tarife geliştirmede yararlanılacak kaynaklar şunlardır:
• Bazı firmaların kendi ürünleri için hazırladıkları tarifeler
• Konu ile ilgili yazarların yayınladığı yemek kitapları

Tablo 3: Örnek Bir Standart Tarife

• Konu ile ilgili eğitim kurumlarında kullanılan tarifeler
• Konu ile ilgili deneyimli kişilerden alınan tarifeler
Standartlaştırılmış bir yemek sübjektif özellikleri yönünden beklenen düzeyde olmalı, besin değeri ve besin hijyeni
yönünden korunmuş olmalı, tarifedeki potansiyel riskli besinler ve üretim aşamasındaki her bir kritik kontrol noktası
belirtilmiş olmalıdır.
Standart tarife geliştirme aşamaları aşağıda belirtilmiştir:
• Bu iş için gerekli kaynaklar toplanır.
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100 Porsiyon
Tarife adı:
		
Yemek grubu:
Porsiyon ölçüsü:
Toplam hazırlık süresi:
Porsiyon ölçü aracı:
Toplam pişirme süresi:
Pişirildiği kap veya ocak:
Total ağırlık:
İçindekiler
Miktar (net-kg, brüt-kg)
Ortalama ölçü (Ortaboy kepçe vb)
Yapılışı
Süre
Özel notlar:
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Gıda Güvenliği
Yaşamak için hava ve su kadar önemli ve gerekli olan
besin maddeleri güvenli değilse insanların sağlıkları için zararlı olabilirler. Önemli olan, besinlerin tüketildikleri (yenilip
içildikleri) anda sağlıklı olmalarıdır. Besin maddelerinin tüketildikleri anda sağlıklı olabilmeleri için ise, hasattan tüketime kadar geçen süredeki bütün aşamalarda kirlenmelerinin
ve bozulmalarının önlenmiş olması gerekir. Kısaca, güvenli (sağlıklı) besin, besleyici değerini kaybetmemiş, fiziksel,
kimyasal ve biyolojik yönden temiz ve bozulmamış besindir.

Besin Kirliliği
(Ayrıca Bkz. Çevre ve İnsan bölümü)
Besinler 3 şekilde kirlenebilir:
1. Fiziksel kirlenme: Besinlere karışan taş, çöp, iğne,
cam kırıkları, saç, tırnak, sigara külü, böcekler gibi besin
maddesi olamayan cisimlerle olan kirlenmedir. Bunların
bazıları (iğne, cam kırıkları gibi) yutulduğunda zarar
verebilirler, ancak daha önemli olanı, bu tür kirlenmenin söz
konusu olduğu özensiz bir ortamda kimyasal ve biyolojik
kirlenmenin de olabileceğidir.
2. Kimyasal kirlenme: Besine içinde saklandığı
kaptan çözünme sonucu geçen metaller, tarım ilaçları,
deterjan artıkları, besin ambalajında kullanılan boyalar ve
gereğinden fazla katkı maddelerinin kullanılması sonucu
olan kirlenmedir. Bu tür kirlenmeler “gıdalardaki kimyasal
riskler” başlığı altında ele alınır. Gıdalardaki kimyasal riskler
doğal toksinler (mikotoksinler gibi); çevreden bulaşan
metaller (civa, kurşun, dioksin, kadmiyum gibi); bitkilerdeki
doğal kimyasallar (patateste bulunan glikoalkaloid gibi),
pestisid ve veterinerlik ilaçlarının kalıntıları ve gıda katkı
maddeleri olabilir. Gıdalarla vücuda alındığında arsenik
kolon, akciğer, karaciğer, mesane kanserlerine, metil civa
ise Minimata Hastalığına, kadmiyum Itai Itai hastalığına yol
açabilir. Kimyasal riskler arasında önemli olanlardan birisi
de pestisitlerdir. Pestisitler (böcekkıranlar) vücudun hemen
bütün sistemlerini etkileyerek akut ve kronik zehirlenmelere
neden olabilir, ayrıca karsinojenik, teratojenik etkileri vardır.

3. Biyolojik kirlenme: Besinlerde doğal olarak bulunan
(zehili mantar, filizlenmiş patates gibi) ya da sonradan bulaşan
mikroorganizmaların (küfler, parazitler, virüsler, bakteriler)
neden olduğu kirlenmedir. Besin maddeleri uygun koşullarda
saklanmazsa, besinlere bulaşmış mikroorganizmalar hızla
üreyip çoğalırlar ve insan sağlığını tehdit eder duruma
gelirler. Biyolojik kirleticiler, özellikle mikroorganizmalar,
besinler aracılığıyla oluşan hastalıkların ve zehirlenmelerin
en çok görülen nedenleridir. Biyolojik kirleticiler insanlarda
ölüme kadar götürebilen çok ciddi hastalıklara neden
olabilirler. Bu hastalıklarla ilgili ayrıntılı bilgi bu kitabın
“Bulaşıcı Hastalıkların Kontrolü” bölümünde bulunmaktadır.
Bu hastalıkların boyutunu anlayabilmek için az gelişmiş
ülkelerde su ve gıdaların neden olduğu ishalli hastalıklar
nedeniyle her yıl, çoğunu çocukların oluşturduğu, 1.8 milyon
kişinin öldüğünü bilmek yeterlidir. Biyolojik etmenle hastalık
oluşabilmesi için gıda içinde mikroorganizmanın üremesine
elverişli ortamın var olması gerekir. Bu ortam gıdanın
saklandığı ortamın ısısı, bulaşmadan sonra tüketilinceye
kadar geçen süre, nem, pH, oksijen basıncı gibi uygun çevre
koşullarıdır. Bazı biyolojik risk etmenleri bazı gıdalarda daha
fazla etki göstermektedir. Aşağıda, bu gıdaların başlıcaları ve
biyolojik riskler yer almaktadır:
•Süt ve ürünleri: Stafiokok, Streptokok, Salmonella, M.
Tuberculosis, Brusella, Poliovirus, Hepatitis A, E. coli, Listerya, Toksoplazma
• Et ve ürünleri: Salmonella, Stafilokok, B. anthracis, C.
perfringens ve botulinum, E. coli, Toksoplasma, Tenya, Trişin, Hepatitis A
• Yumurta: Salmonella, Şigella, Stafilokok, Streptokok
• Sebze/Meyve: Salmonella, E. coli, V. cholerae, Entamoeba, Askaris, Hepatitis A ve E
• Bahçe otları: Ekinokok
• Hamur işleri: Salmonella, Stafilokok, Hepatitis A ve E
• Kabuklu deniz hayvanları-balık: Salmonella, Hepatitis
A ve E, V. Cholerae
• Kümes hayvanları: Salmonella, C. Perfringens
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Bakteriler besinlere hasta ya da taşıyıcı insanlar yoluyla
bulaşabildiği gibi, “çapraz bulaşma” adı verilen yolla da bulaşabilir. Çapraz bulaşma, besin olmayan ve mikroorganizma
içeren şeylerle (aracılarla) besinlere mikroorganizmaların bulaşması anlamına gelir. Çapraz bulaşmaya neden olan aracıların başlıcaları şunlardır: Eller, mutfakta kullanılan araç-gereç, bez ve süngerler, doğrama tahtaları, mutfak tezgâhları,
giysiler, öksürme ve aksırma yoluyla ortam havasına dağılan
damlacıklar.

Güvenli Gıda
Gıda güvenliği besin maddelerinin, üretim, işleme, saklama, taşıma, satış, hazırlama, pişirme ve sofraya servis aşamaların hepsinde gerekli kurallara uyularak besin değerlerini
bozmadan, kirlenmeden tüketilebilmeleri için her türlü önlemin alınması anlamına gelir. Gıda güvenliğini sağlamak
için (a) kişisel hijyen, (b) besin hijyeni ve (c) mutfak hijyeni
kurallarına uyulması gerekir.

•
•

Yemek hazırlarken önlük giyilmelidir.
Mutfak önlükleri uygun aralıklarla temizlenmelidir.
Eller
• Yemekle uğraşan kişiler ellerini her iş başlangıcında,
çiğ besinleri elledikten sonra, tuvaletten çıktıktan sonra,
sigara içtikten sonra, mendil kullandıktan sonra, para
elledikten sonra, kirli araç-gereçleri elledikten sonra, çöpleri
elledikten sonra, yemekleri servis etmeden önce kesinlikle
yıkamalıdırlar.
• Eller sabunla yıkanmalı, yıkama süresi en kısa 20
saniye (yirmiye kadar saymak yeterlidir) olmalıdır.
• Kurulanılan havlu temiz ve kişiye özel olmadır.
• Tırnaklar asla uzun olmamalıdır; yemekle uğraşan
kişiler oje, alyans, mücevherat kullanmamalıdır.
• Ellerde yara, kesik ve sıyrıklar varsa, besin hazırlarken yaralı bölgeye antiseptik merhem sürülmeli ve su geçirmeyen bandaj ile kapatılmalıdır.

Kişisel Hijyen

Besin Hijyeni ve Satın Alma

Besinlerde biyolojik kirlenmeye neden olanların başında
yemeği hazırlayan ve servis yapan kişiler gelir. Bu kişilerin
kendi temizliklerine (kişisel hijyen) dikkat etmeleri besinlerden kaynaklanan bir çok hastalığın önlemesinin temel kuralıdır. Kişisel hijyenle ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar
şunlardır:
Ağız/Burun/Saçlar
• Besinlerle uğraşırken asla ağız, burun ve saçlara dokunulmamalıdır.
• Mutfakta sakız çiğnememeli, sigara içmemelidir.
• Öksürme ve aksırma sırasında kesinlikle kâğıt mendil kullanılmalıdır.
• Yemeklerin tat kontrolleri yemeği karıştırılan kaşık
ile değil, ayrı bir kaşık ile bir tabağa koyarak yapılmalıdır.
• Dişler günde en az 3 kez fırçalanmalıdır.
Giysiler
• Yemek hazırlarken dökülen saçların yemeğe bulaşmaması için başlık takılmalı, saçlar örtülmelidir.

Özellikle toplu beslenme yapılan kuruluşlara besinleri
satın alma ile ilgili en temel ilke besinlerin güvenilir yerlerden alınması ve güvenli olduğundan kuşku duyulan besinlerin satın alınmamasıdır. Satın alma ile ilgili özel olarak dikkat
edilmesi gereken hususlar şunlardır:

• Et satın alırken; kesimhane tarafından damgalanmış olmasına, denetimli, güvenilir yerden satın alınmasına,
rengi, kokusu, elastikiyeti, kayganlık vb niteliklerine önem
verilmelidir. Gövde halinde satın alınan etlerde özellikle but
ve kolun eşit oranda olması (et randımanı yönünden) ve yağ
oranı önemlidir. İyi kaliteli bir etin kesit yüzeyi mermerimsi
görünümde olmalıdır. Potansiyel riskli bir besin olması nedeniyle etin satın alma sıcaklığı 5°C ve altında olmalıdır. Etlerin
tüketileceği kuruma getiriliş sıcaklığının yanı sıra, getirildiği
araçların sıcaklığı ve getiren personelin temizliği de son derece önemlidir. Etler temiz bir fileye sarılı olarak getirilmelidir. Hazır kıyma yerine parça etten çektirilen kıyma tercih
edilmelidir.
• Tavuk satın almada aranan kalite kriterleri, bütün
tavuk olması (1200-1250g), günlük kesilmiş olması, göğüs
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kemiğinin kolay kırılması, kokusu, görünümü, büyüklüğü ve
her birinin istenen büyüklükte olması, iç organlarının ve tüylerinin tamamen temizlenmiş olması, çürük, morarma ve ekşi
koku bulunmamasıdır. Kurumun ihtiyacına göre parça tavuk
eti alınacaksa, but ve göğüsler dolgun etli, butların ağırlıkları
250-300gr arasında olmalıdır.

• Balık satın alırken; kokusuz, pulları parlak, sağlam
ve deriye yapışmış; etlerinin sıkı, solungaçların parlak kırmızı, gözlerin parlak ve hafif kabarık, iç organların temizlenmiş,
adale kısmının elastiki olmasına dikkat edilmelidir. Böyle olmayan balıklar bayattır.

• Yumurta satın alırken, kabuklarının temiz, kırıksız
ve çatlaksız, kırılınca sarının bombeli olmasına, dağılmamasına, tuzlu suya atılınca dibe çökmesine (hava boşluğu arttıkça ağırlığı azalacak ve su üzerinde kalacaktır), içerisinde
kan lekelerinin bulunmamasına ve getirildiği viollerin temiz
olmasına dikkat edilmelidir. Yıkanmış yumurta alınmamalıdır, çünkü yıkanan yumurtaların kabuklarındaki gözenekleri
kaplayan jelatinöz madde yok olur ve yumartanın içine mikroorganizmalar sızabilir.
• Süt satın alırken; pastörize olmasına, gözle görülür
kirliliğin olmamasına, kaynatma ile hijyenik kalitesine bakılır ve tat yönünden kontrol edilir. Sütlerin getirildiği kapların
paslanmaz çelikten yapılmış olması gerekir. İhtiyaca göre
kuruma UHT süt alınacaksa, sütlerin ambalajlarının üzerinde üretici firmanın adı, adresi, varsa tescil edilmiş markası,
sütün yağ oranı, gün, ay ve yıl olarak üretim ve son kullanma tarihleri kolayca okunabilir biçimde belirtilmiş olmasına
dikkat edilmelidir. Sokak sütü satın almamalı, eğer alınması
kaçınılmaz ise kesinlikle kaynatılamadan içilmemelidir.
•

Peynir satın alırken; taze peynir ile brusella hastalığının bulaşabileceği dikkate alınarak pastörize edilmiş sütlerden yapılmış, olgunlaşmış (en az 90 gün bekletilmiş) ve
uygun süre salamura edilmiş peynirler tercih edilmelidir, tuzluluk derecesine, kendine has tat, lezzet ve kokuda olmasına
dikkat edilmelidir. Peynirin yüzeyi kesildiği zaman görünüşünün kuru, çok çabuk dağılan özellikte olmamasına dikkat
edilmeli, peynir kalıpları düzgün yapıda olmalıdır.

•

Yoğurt satın alırken, rengi, tadı, kıvamı ve görünü-

şünün doğal olmasına dikkat edilmelidir. Yoğurtlar kirlenmiş,
küflenmiş, acımış, kıvamı bozuk olmamalı ve yağsız kuru
madde oranı 100 gramda en az 12 gram olmalıdır.

• Sebzeler için genel kalite kriterleri, taze, çürümemiş, böcek yeniği, çamur, toz, toprak bulunmamasıdır. Yapısı
düzgün, sağlam, sık dokulu olmalı, koflaşmamış, küflenmemiş olmalı, dış kısımları nemli/ıslak olmamalıdır. Sebzelerde
fire miktarının az, verimin fazla olması nedeniyle orta büyüklükte olanları tercih edilmelidir. Örneğin, patates, havuç ve
domateslerin her bir adedi 200g, kuru soğanın 300g olmalıdır. Ispanak, maydanoz marul gibi yeşil yapraklı sebzelerin,
körpe görünüşlü olmasına, üzerlerinde gübre ve ilaç artıklarının, yabancı otların ve yapraklarında renk değişikliklerinin
bulunmamasına özen gösterilmelidir.

• Dondurulmuş sebze satın alırken, sıcaklığının
–18oC’den daha düşük olması, ürünlerde yumuşama ve çözülme belirtisi (ambalaj içerisinde buz kristallerinin bulunması) olmaması, ambalaj üzerinde, ürünün cinsi, firma adı,
adresi, ürünle ilgili barkod numarası, üretim ve son kullanma
tarihi, net ağırlığının bulunmasına dikkat edilmelidir. Dondurulmuş besinlerin ambalajlarının iç kısmında buz kristalleri
olmamalıdır. Kristallerin bulunması, ambalajın içine dışarıdan sızıntı olduğunu gösterir.
• Konservelerde, konserve ambalajının bombeli, ezik,
delik, şeklinin bozuk olmamasına, konserve sebzelerde yiyecek oranına ve kalitesine bakılır. Bombe yapmış olan konservelerin içinde gaz yapan bakteriler var demektir. Konserve
etiket bilgisindeki son kullanma tarihi ile dolum oranlarına
(net, brüt ağırlık) dikkat edilmelidir.
• Meyve satın alırken genel olarak, sert, tok, temiz,
hastalıksız, zararlılarca bozulmamış olmasına, çürüme ve
leke belirtilerinin bulunmamasına dikkat edilmelidir. Eziklik, çürüklük ve küflenme olmamalıdır. Ayrıca, meyvelerde
olgunluk derecesi için renk ve tadına bakılır. Meyvelerde
büyüklük bir başka kalite kriteridir. Örneğin; elma, portakal,
şeftalinin her bir adedi 200g, karpuzun ağırlığı da 3kg’dan az
olmamalıdır.
• Kuru baklagillerde, yeni ürün olması, taş, toprak olmaması, tanelerinin nemli, küflü olmaması, böcek yeniği bu-
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lunmaması, pişirme deneyinde tanelerin kolay ve eşit oranda
pişmeleri gibi kriterlere bakılır. Tanelerdeki nem oranı %14’ü
geçmemelidir.

• Ambalajlı besinleri satın alırken etiket bilgileri (üretim tarihi, son kullanma tarihi, üretim izni vb.) dikkatle incelenmeli, raf ömrü ve son kullanma tarihi geçmiş besinler satın
alınmamalıdır.
• Tahıllarda, nem oranının yüksek olmamasına, yeni
ürün olmasına, küflenme, böceklenme, tanelerde kırılma,
içerisinde toz, toprak, böcek bulunmamasına dikkat edilir.
Makarna, pirinç, bulgur gibi tahıllarda pişirme kalitesi önemlidir. Örneğin makarna , %1 tuz içeren kaynar suya atılarak
20 dakika kaynatıldığında hepsinin pişmiş olması ve dağılmaması pişme kalitesinin iyi olduğunun bir göstergesidir.
• Ekmek satın alırken, dış görünümünün iyi pişmiş
ve kabarmış, kendine has görünüşte ve kokuda, kabuk renk
dağılımının olabildiğince homojen olmasına, basık ve yanık olmamasına dikkat edilmelidir. Ekmek kesildiği zaman
iç kısmı süngerimsi yapıda, gözenekler mümkün olduğunca
homojen olmalı, büyük ve düzensiz hava boşlukları bulunmamalı, hamur ve yapışkan, tadı da ekşi olmamalıdır.
• Reçel satın alırken, reçelin rengi ve tadının meyvenin özelliklerine uygun olmasına, çöp, çekirdek, canlı ve cansız kurt, böcek ve haşere bulunmamasına dikkat edilmelidir.
Her reçel tek tip meyveden yapılmalıdır. Şekerlenme ve ekşime olmamalıdır. Reçelin kıvamı ve tane oranı da önemlidir.
• Zeytin satın alırken; olgun taneli, küçük çekirdekli
ve etli olmasına dikkat edilmelidir. İçinde acı, çürük, yumuşak, kurtlu, olgunlaşmamış taneler bulunmamalı, asit ya da
başka bir madde ile acılığı giderilmemiş, sadece tuz ile salamura yapılmış, yeme olgunluğuna gelmiş olmalı, boyalı olmamalıdır. Ambalaj içindeki zeytinlerin çeşidi, sınıfı, grubu,
tipi ve stili aynı olmalıdır.
• Bitkisel yağlar, kendine has koku, renk ve tatta olmalı, tortusuz, acımamış olmalı, bulunduğu teneke kutular
düzgün, temiz, paslanmamış, bombe yapmamış ve ezilmemiş
olmalıdır.
Depolama – Saklama İlkeleri

Toplu beslenme yapılan kuruluşlara alınan yiyecekler ne
kadar kaliteli olursa olsun, uygun koşullar altında depolanmazsa özelliklerini kaybederler, bu durumda besin öğeleri
kayıpları oluşur ve sağlığı bozucu hale gelebilirler. Yiyecekler fiziksel (su kaybı, metabolik faaliyetler, zedelenmeler vb)
ve biyolojik etkenler (bakteri, küf, maya, enzim vb) nedeniyle bozulabilir. Besinin bozulmasında ısı ve nem çok önemli
bir etkendir. Isının ve nemin denetimi besinlerin uygun depolarda korunması ile sağlanabilir. Mikroorganizma ve enzimler belirli bir sıcaklık derecesinde faaliyet gösterdiklerinden
yiyecekler soğuk yerde saklandığı takdirde tazeliklerini koruyabilirler.
Besinler depolanma özelliklerine göre iki gruba ayrılırlar:
1. Dayanıklı besinler: Tahıl ve türevleri, kuru baklagiller, kuru meyve ve kuru yemişler, şeker, baharat, sirke,
turşu, açılmamış salça ve konserveler, patates, soğan ve sarımsak, reçel, bal, marmelat.
2. Çabuk bozulan besinler: Et, balık, tavuk, yumurta, süt ve türevleri, yağlar, soslar ve kremalar, kahve, açılmış
salça ve konserveler, taze sebze ve meyveler, pişmiş artan ve
zeytinyağlı yemekler.
Besinlerinm depolanması ile ilgili başlıca ilkeler
şunlardır:
• Hemen kullanılmayacak besinler kullanılıncaya kadar
uygun sıcaklıkta saklanmalıdır.
• Buzdolabının raf sıcaklığı 0-4 Co arasında olmalıdır.
• Et, tavuk ve balıklar ayrı ayrı paketlenerek buzdolabının en soğuk olan üst rafında saklanmalıdır.
• Çapraz bulaşmayı önlemek için çiğ ve pişmiş yiyecekler ayrı raflarda saklanmalıdır.
• Çiğ et ve balıklardan sızan (damlayan) sular alt raflardaki diğer besinlerin üzerine gelmemelidir.
• Hemen tüketilmeyecek olan pişmiş yemekler dışarıda
en çok 2 saat bekletilmeli ve sonra buzdolabına kaldırılmalıdır.
• Dondurulmuş olarak alınan besinler kendi ambalajlarında saklanmalıdır.
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Tablo 4: Bazı Besinlerin Soğukta Saklama Derece ve Süreleri
Besin

Sıcaklık (C )

Süre (Gün)

Et

0/2

3/5

Kıyma

0/2

1/2

Balık

-1 / 0

1/2

Yumurta

4/7

7

Pastörize süt

3/4

1

Yumuşak meyveler

4/7

2

o

Sert meyveler

4/7

14

Soğan, patates

15 / 20

14 / 21

Yeşil sebzeler

4/7

5

Diğer sebzeler

4/7

14

Depo Özellikleri
Depolar binanın kuzey kısmında olmalı, sıcak mutfağa
açılmamalı ve mal giriş ve hazırlık bölümlerine yakın bir
yerde olmalıdır. Zemin uygun, dayanıklı, kaymayan kolay
temizlenebilen malzemeden yapılmış olmalı, üzerinde çatlak,
kırıklar bulunmamalı ve eğimi yeterli olmalıdır. Ağır malzemelerin ve taşıma arabalarının kolay girebilmesi için kapı
eşiği ile zemin aynı hizada olmalıdır. Duvarlar girintisiz, çıkıntısız, kolay temizlenebilen özellikte ve mümkünse tavana
kadar fayans olmalıdır. Duvar ve tavanlarda kırık çatlak bulunmamalıdır. Duvardan su ve buhar boruları geçmemeli, geçiyorsa en iyi şekilde izole edilmiş olmalıdır. Yeterli doğal ya
da yapay havalandırma sağlanmalıdır. Doğal havalandırma
yapılan depolarda kapı ve pencereler karşılıklı olmalı, uygun
hava akımının sağlanabilmesi için kapı ve pencereler ızgaralı
olmalıdır. Havalandırma doğal olarak sağlanamıyorsa, uygun
ve yeterli bir havalandırma sistemi sağlanmalıdır. Depolarda çalışırken, stok rotasyonunun (ilk giren ilk çıkar-FIFO)
sağlanabilmesi, temizlik ve bakımın en iyi şekilde gerçekleştirilebilmesi ve iş kazalarının önlenebilmesi için iyi bir aydınlatma gereklidir. İş biter bitmez ışıklar söndürülmeli ve
depolar karanlık tutulmalıdır. Depolarda pencere varsa cam
ışık geçirmeyen cinsten olmalıdır.
Farklı türde yiyeceklerin depolandığı kuru ve soğuk depoların özellikleri ve sanitasyon ilkeleri aşağıda belirtilmiştir.

Kuru depolama
Kuru gıda depoların özellikleri şunlardır:

• Kuru depoların sıcaklığı 10-15 ºC arasında olmalı ve
20 º‘C’yi geçmemelidir.
• Kuru depoların nem oranı kontrol altında tutulmalı ve
nem oranı % 50-60 civarında olmalıdır. Bu da ancak uygun
bir havalandırma ile sağlanabilir.
• Sıcaklık ve nem kontrolü için çalışır termometre ve
nemölçer araç olmalı, depolarda sıcaklık günde en az 2 kez
kontrol edilmelidir. Bunun için depoların dışından görülebilecek şekilde dijital termometreler kullanılmalı ve periyodik
olarak kalibrasyonları yapılmalıdır.
• Depolara çok fazla yiyecek doldurulmamalı, yiyecekler raflara hava akımını engellemeyecek şekilde yerleştirilmelidir.
• Yiyeceklerin depolarda ışığa maruz kalması bozulmalara ve besin değerinde kayıplara yol açar, bu nedenle kuru
depolara gün ışığı girmesi önlenmelidir. Güneş ışığı alan
camların koyu renk boya ile ışık geçirmezliği sağlanmalıdır.
• Haşere ve kemirgen olması durumunda, mücadele için
etkin yöntemler denenmeli, yetkili kişilerden/kuruluşlardan
yararlanılmalıdır.
• Depolarda ahşap malzemeler, raf vb. kullanılmamalıdır. Mümkünse sabit ve /ya da hareketli tipte poligom raflar kullanılmalıdır. Raf ve ranzalar paslanmaz metalden ve
mümkünse hareketli olmalıdır. Raflar yerden 20-25 cm, duvardan ise 5 cm. uzaklıkta olmalı, sabit rafların arasındaki
yükseklik 50 cm. olmalıdır.
• Gıdaların kullanım hızına göre yerleşimi yapılmalıdır.
Depoya giren her yiyeceğin giriş tarihi kayıt edilmeli ve stok
rotasyonu yöntemi uygulanmalıdır.
• Kokulu baharat vb. yiyeceklerin saklanabileceği paslanmaz metalden ağzı kapalı baharatlık bulunmalıdır.
• Satın alınan malzemelerin getirildiği karton kolilerin
birleşim yerleri haşarat bulundurma riski taşıdığından, gelen
malzemeler depoya kolilerinden çıkarılmış olarak yerleştirilmelidir.
• Ağır çuvalların zeminden temasını kesecek şekilde,
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yerden 15-20 cm yükseklikte, paslanmaz metalden dayanıklı
platform ∕ızgaralar olmalıdır. Yiyecekler asla zemine konulmamalıdır. Bu temizliği güçleştirdiği gibi, yiyeceklerin nemlenerek kirlenmesine ve bozulmasına yol açar.
• Konserve ürünler serin yerde (10-12 ° C) de, kuru koşullarda depolanmalıdır.
• Patates, soğan ve sarımsak 15-20 °C de 1-2 hafta saklanabilir. Muz da patates soğan deposunda saklanır. Çünkü
muz soğuk depoda saklandığında kararır.
• Temizlik araçları ve deterjan gibi kimyasal malzemeler kesinlikle depolama alanlarında yer almamalı; bu tür
malzemeler yiyecek alanlarından uzak bir yerde etiketlenerek
depolanmalıdır.
• Depolar her zaman temiz ve hijyenik olmalı, çevrede
hiçbir yiyecek kırıntısı olmamalıdır.
• Kuru depoların temizliği günlük olarak yapılmalıdır.
Zeminin günlük temizliğinde tercihen dezenfektan katkılı
temizlik malzemesi kullanılmalıdır. Duvarlar ve rafların, gıdaları kontamine edebilecek bir kirliliğe ulaşmadığı sürece
günlük olarak temizlenmesine gerek yoktur. Ancak periyodik
bir temizlik ve dezenfeksiyon planı yapılmalı ve bunun kesinlikle uygulanmasına özen gösterilmelidir. Burada önerilen
temizleme sıklığı haftada ya da 15 günde bir temizlik ve dezenfeksiyon işleminin bir arada yapılmasıdır.
• Toplu beslenme yapılan kuruluşlarda en fazla artan yiyecek ekmektir. Ekmek uygun şekilde saklanmadığında bayatlar. Bu nedenlerle kuruluşa gelen ekmeklerin saklanacağı
özel ekmek kutuları ya da naylon poşetler bulunmalıdır.
Soğuk depolama
Genel olarak toplu beslenme yapan kurumlarda olanaklar
ölçüsünde bulunması gereken depo çeşitleri aşağıda verilmiştir.
1-Buzdolabı
2-Soğuk depolar
• Et soğuk deposu
• Süt, yoğurt soğuk deposu
• Sebze, meyve soğuk deposu

• Yemek soğuk deposu
• Pasta soğuk deposu
3. Derin dondurucu
Buzdolabı: Küçük kurumlarda dayanıksız yiyecekler
için bir ticari buzdolabı kullanılabilir. Buzdolabında yiyecek
depolamada stok rotasyon ilkesi geçerlidir. Buzdolabı sıcaklığı en fazla 4 ºC olmalı ve kapısı kapalı tutulmalıdır. Sıcak
yiyeceklerin sıcaklığı 10 ºC ve daha aşağıya düşmeden buzdolabına konmamalıdır. Buzdolabı çok fazla doldurulmamalı, yiyeceklerin çevrelerinde soğuk havanın dolaşmasına izin
verilmelidir.
Soğuk depolar: Soğuk hava depolarının özellikleri şunlardır:

• Soğuk depolarda gerekli fiziki koşullar ve tesisatlar
sağlanmış olmalı ve çok iyi izole edilmiş olmalıdır.
• Soğuk depo kapıları içerden de açılabilir nitelikte olmalı, depolar kısa sürede çıkılmayacaksa depo kapısı
kapatılmalıdır. Zeminle kapı aynı hizada olmalıdır.
• Soğuk depolarda raf ve ranzalar, termometre, kancalı et arabaları vb. deponun özelliğine uygun nitelikte araçlar
bulunmalıdır. Soğuk havanın gıdalara iyice nüfuz etmesi için
rafların düz plakalar yerine, delikli ya da aralıklı bir yapıda
olması gerekir.
• Sıcaklık ve nem kontrolü sağlanmalıdır. Nem oranı
soğuk depolarda %75-95 olmalıdır. Soğuk depolarda sıcaklık ve nem ölçümü için termometre ve nemölçer (higrometre)
bulunmalı ve günde iki kez sıcaklık ve nemi kontrol edilmelidir.
• Depolarda nem ve sıcaklık kontrolü için iyi bir havalandırma sağlanmalıdır.
• Depolarda mümkünse tehlikeli sıcaklık değişimlerini
belirten alarmlı bir sistem olmalıdır.
• Soğuk depolarda giriş ve çıkışlarda ısı kaybını önlemek için plastik paletler/hava perdesi kullanılmalıdır.
• Soğuk depo ve∕veya buzdolaplarının iç kısımları bakımlı ve gözle görülür şekilde temiz ve hijyenik olmalıdır.
Kolay temizlik yapılabilmesi ve akan suyun depolardan
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uzaklaştırılabilmesi için depo önlerinde uygun eğimde ızgaralar bulunmalıdır. Soğuk hava depolarında saklanan gıdaların mikroorganizma yükü ve kontaminasyon riskinin çok
fazla olmasından dolayı kuru depolardan farklı olarak çok sık
ve detaylı bir sanitasyon işlemi gerekir.
• Kuru depolarda olduğu gibi, soğuk depolarda da gıdaların giriş tarihine göre bir rotasyon sistemi olmalıdır. İlk
giren ilk çıkar prensibi uygulanmalıdır. Bunun için gelen yiyecekler etiketlenmeli ve depoya yerleştirme yöntemine dikkat edilmelidir.
• Depolarda çapraz bulaşmayı (hijyenik yiyeceklere besin olmayan ve bakteri içeren etmenlerden bakteri bulaşması)
önleyici önlemler alınmalıdır.
• Soğuk depolarda bütün potansiyel riskli besinler(patojen mikroorganizmaların çoğalmasını destekleyen doğal ya
da yapay besinler) 5°C ya da altında, diğer yiyeceklerle temas
etmeyecek şekilde saklanmalıdır. Çiğ et, tavuk gibi besinler,
diğerlerinden ayrı tutulmalı, tavuk en altta olacak şekilde soğuk depoya yerleştirilmelidir.
• Yemek, kıyma, doğranmış et gibi yiyeceklerin üzerleri
kapak, alüminyum folyo ve plastik film streçle kapalı olmalıdır.
• Yiyecekler zemine konmamalıdır.
• Soğuk depolara sıcak yiyecekler konmamalıdır.
• Raflardaki gıdalar düzenli ve duvar ile temas etmeyecek şekilde depolanmalıdır.
Derin dondurucu: Derin dondurma dayanıksız besinlerin daha uzun süre saklanabilmesini sağlayan bir soğukta
saklama yöntemidir, ancak burada unutulmaması gereken
önemli bir nokta dondurma ile bakterilerin ölmediği, yalnızca üremelerinin durduğudur. Yiyecekler çözünür çözünmez
bakteriler tekrar üremeye başlar. Derin dondurucunun sıcaklığının en az -18 °C olması gerekir.

Besinleri Hazırlama, Pişirme ve Servis
Yemek pişirme biçimleri besin güvenliğinin önemli bir
aşamasıdır. Pişirme ile ilgili ilkeler şunlardır:
• Sebze ve meyveler toprakla ve diğer açık ortam
koşulları ile temas içinde olduklarından kolayca kirlenirler.

Bütün meyve ve sebzeler, öçzellikle çiğ yenecek olan salata
malzemesi ve meyveler bol suda iyice yıkanmalıdır.
• Eğer çiğ sebze ve meyveler çok kirli ise ya da öyle olduğundan kuşku duyuluyorsa “dezenfekte” edilmelidir. En
basit dezenfeksiyon yöntemi sebze ya da meyveyi sıcaklığı
77-90 Co arasında olan sıcak suda 30 saniye bekletmektir.
• Çiğ ve pişmiş besinlerin hazırlandığı kaplar ve mutfak
malzemesi ayrı ayrı olmalıdır.
• Çiğ besinlerle işinin bittikten sonra özellikle başka besinlere dokunmadan önce eller yıkanmalıdır.
• Et, balık ve özellikle çiğ tavuk ile temas eden bütün
yüzeyler ve mutfak ve araç-gereçleri her kullanım sonrasında
sıcak deterjanlı su ile yıkanmalıdır.
• Et, süt, yumurta gibi besinler hızla bozulabileceklernden buzdolabının dışında 2 saatten daha uzun süre bekletilmemelidir.
• Dondurulmuş besinler, buzdolabının raflarında bir süre
tutularak buzdolabı sıcaklığında çözülmeye bırakılmalı ya
da orijinal ambalajı içinde akan soğuk su altında veya mikro-dalga fırınlarda çözülmelidir.
• Bir kez çözdürülmüş olan besinler tekrar dondurulmamalıdır.
• Pişirmede kullanılacak bütün mutfak malzemesi temiz
olmalıdır.
• Bakteriler 65oC üzerinde öldüklerinden (daha garantilisi 100o C üzeridir) pişirme ısısının bu sıcaklıkların üzerine
çıktığından emin olunmalıdır. Bunu anlamak için yemek termometresi kullanılabilir.
• Pişimiş besinler, hızlı soğutulup saklanabilir, servis öncesi uygun sıcaklıkta yeniden ısıtolarak tüketilebilir.
• Yemekler soğutulmadan buzdolabına konulmamalıdır.
• Hızla soğutabilmek için için pişmiş besin küçük parçalar halinde çok yüksek olmayan (6 cm kadar) kaplarda soğumaya bırakılabilir. Soğuma sırasında karıştırılsa soğuma daha
hızlı olur.
• Soğuyan yemeklerin üzerini kapatarak servis yapılıncaya kadar buzdolabında bekletilebilir.
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Sevis

• Servis için kullanılan tabak, bardak, çatal, kaşık, bıçak
gibi araç gerek temiz, sağlam ve çizilmemiş olmalıdır.
• Tabaklar ve bardaklar alttan tutulmalı, ağız kısımlarına dokunulmamalıdır. Yere düşen besin ya da serviste kullanılan aracç asla kullanılmamalı, yıkanmaya gönderilmelidir.
• Yemek konulmuş tabaklardaki yemeğin içine parmakların girmemesi için tabaklar fazla doldurulmamalıdır.
• Servis edilecek yiyeceklerin üzerleri bez ile kapatılmamalıdır.
• Tabaklarda artan yemekler başkaları tarafından tüketilmemeli, saklanmamalı, çöp atılmalıdır.
Bulaşıkların Yıkanması
• Bulaşık yıkama makinesi kullanılıyorsa, makinenin
kullanım talimatına uyulmalıdır.
• Bulaşık makinalarının temizlik ve bakımları periyodik
olarak sağlanmalıdır.
• Bulaşıklar elle yıkanıyorsa, yıkamadan önce bütün
araç-gereçlerin yüzeylerindeki kaba kirler deterjanlı su kullanarak bir fırçayla sıyrılmalıdır; kurumuş ya da yapışmış kirler
varsa araç-gereçleri ılık suda bir süre bekletilmelidir.
• Bulaşıklar elin dayanabileceği sıcaklıkta (45-50˚C)
deterjanlı su ile yıkanmalıdır.
• Kirli bulaşık suyu dökülmeli, yeniden deterjan eklenmemelidir.
• Yıkanmış malzeme akan bol sıcak su altında iyice
durulanmalı, malzeme üzerinde deterjan artıklarının kalmadığından emin olunmalıdır.
• Kurulama için bez kullanılmamalı, malzeme ızgaralı
bulaşık sepetlerine ters şekilde konularak kurutulmalıdır.
• Bulaşık yıkama sırasında kullanılan bezler, tutaçlar
ve süngerler üzerinde mikroorganizmalar kolayca üreyebilir
ve bulaşabilir. O denele, bulaşık yıkama amacıyla kullanılan
sünger, gibi malzeme haftada en az 1 kez deterjanlı kaynar
su ile yıkayarak ya da çamaşır suyunda (4 litre suya 1 yemek
kaşığı) bekletilerek dezenfekte edilmelidir.

Çöplerin Kaldırılması
• Çöpler besinlerin hazırlandığı alanlardan uzakta tutulmalı ve uygun çöp bidonlarında biriktirilmelidir.
• Uygun bir çöp bidonu, paslanmaz metal ya da plastikten olmalı, kolay temizlenebilmesi için silindirik biçimde
olmalı, kenarlarında taşıma kulpları bulunmalı, sızıntı yapmamalı ve su geçirmemeli, kapakları iyi kapanmalı ve pedalla açılır kapanır nitelikte olmalı, içine sızıntı yapmayan
dayanıklı poşet yerleştirilebilmeli,, temizliği uygun yerde ve
uygun aralıklarla yapılmalıdır.

Besin Hijyeninde HACCP Yaklaşımı
HACCP, İngilizce “Hazard Analysis Critical Control
Points – (Tehlike Analizleri Kritik Kontrol Noktaları) kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir gıda güvenliği ve
risk yönetim sistemidir. Bu yaklaşımın başlangıcı 1959
yılında A.B.D. Ulusal Havacılık ve Uzay İdaresi NASA
tarafından uzaya gönderilecek astronotların güvenli biçimde
beslenmeleri için yapılan çalışmalara dayanır.
1963’de Dünya Sağlık Örgütü Codex Alimentarius’da
HACCP ilkelerini yayımlamıştır. 1974 yılında ABD’de Gıda
ve İlaç Dairesi (FDA) bu sistemin en yüksek riskli gıda gruplarından biri olan düşük asitli konserve gıda ürünlerinde
uygulanmasını zorunlu kılmıştır. 1993 yılında Avrupa Birliği
ülkelerinin mevzuatına girmiştir. Türkiye’de, 1997 yılında
uygulanmaya başlanan Türk Gıda Kodeksi ile gıda sanayinde
HACCP uygulamaları zorunlu hale getirilmiştir. 1998 tarihli
Resmi Gazetede yayınlanan “Gıdaların Üretimi ve Denetlenmesine Dair Yönetmelik” HACCP sisteminin uygulanmasını
zorunlu kılmıştır. Ülkemizde tehlike analiz ve kritik kontrol
noktaları uygulama standardı (TS 13001 standardı) 2003
yılında yayımlanmıştır. 2005 yılında yönetim sistemlerini
içine alacak şekilde uluslar arası standartların uygulanmasına
geçilmiştir.

Uygulama Kriterleri
HACCP sisteminin amacı, hammadde üretiminden
başlayarak, gıdanın hazırlanması, işlenmesi, ambalajlanması,
depolanması ve taşınması gibi gıda zincirinin her aşamasında
tehlike analizleri yaparak, gerekli yerlerde kritik kontrol
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noktalarını belirlemek ve bu noktalarda muhtemel sorunları
henüz oluşmadan önlemek ve böylece belirli normlara uygun
güvenilir gıdaların tüketiciye ulaşmasını sağlamaktır.
HACCP sistemi, üretim, mikrobiyoloji, kimya,
veterinerlik, ilaç, halk sağlığı, çevre sağlığı, mühendislik,
gıda teknolojisi gibi bilim dallarının bir arada çalışmasını
gerektiren çok disiplinli bir uygulamadır. Bu sistemin temelini
“İyi Tarım Uygulamaları” (GAP), “İyi Hijyen Uygulamaları”
(GHP) “Sanitasyon Standart İşleme Prosedürleri” (SSOP) ve
“İyi İmalat Uygulamaları” (GMP) oluşturur.
HACCP sistemi genel olarak kabul görmüş 7 temel
ilkeden oluşur:
1.
Tehlike analizi ve ayrıntılı akım şemalarının
oluşturulması,
2. Kritik kontrol noktalarının belirlenmesi,
3. Her bir kritik kontrol noktasındaki hedef düzey ve
toleransların belirlenmesi,
4. Kritik kontrol noktalarını kontrol altında tutacak
uygun izleme yöntemlerinin oluşturulması,
5. Kritik kontrol noktalarının izlenmesi sırasında
bulunan uygunsuzluklara ve sapmalara karşı uygulanacak
“Düzeltici Faaliyetlerin” belirlenmesi,
6. HACCP çalışmalarının etkinliğini kanıtlayacak
doğrulama prosedürlerinin belirlenmesi,
7. Bu ilke ve uygulamalara yönelik dokümantasyon
yapısının oluşturulması
HACCP uygulamaları yukarıda sıralanan ilkelere uygun
olarak hazırlanan bir plan dahilinde yapılır. Bu plan da aşağıdaki öğeleri içerir:

•
•
•
•
•

HACCP ekibinin seçilmesi,
Ürünün tanımlanması,
Ürünün kullanım alanının belirlenmesi,
Akış şemasının oluşturulması, (1. ilke)
Akış şemasının işletmede kontrol

edilmesi,

• Her bir proses aşamasındaki tehlikelerin ve bu tehlikeleri kontrol edecek ölçümlerin listelenmesi, (1. ilke)
• Her proses aşamasında kritik kontrol noktalarının
belirlenmesi. (2. ilke)
•
Her kritik kontrol noktası için hedef düzey ve
toleransların belirlenmesi, (3. ilke)
•
Her kritik kontrol noktası için izleme yönteminin
belirlenmesi, (4. ilke)
• Düzeltici faaliyetlerin oluşturulması, (5. ilke)
• Doğrulama prosedürlerinin oluşturulması, (6. ilke)
•
Kayıt tutma
ve dokümantasyon sisteminin
oluşturulması, (7. ilke)
• HACCP planının gözden geçirilmesi.
HACCP uygulamalarının gıda güvenliği ve ülkenin gıda
politikaları açısından getirdiği yararlar ve kolaylıklar şunlardır:
• Bütün gıda zincirlerinde uygulanabilir olması,
•
Kritik bilgilerin elde edilmesi suretiyle kolay ve
doğru karar verebilme olanağının sağlanması,
• Tüketicilerin gıda güvenliği ile ilgili taleplerinin
karşılanması,
• Uluslararası düzeyde tanınan bir sistem olması
nedeniyle ihracat kolaylığı,
• Ürünün geri toplanma riskinin azaltılması,
• Çalışanların iş veriminin ve memnuniyetinin artırılması,
• Çalışanların hijyen ve gıda güvenliği konusunda
bilinçlenmesi,
• Proses kontrolünün dokümanlarla kanıtlanmasına
olanak vermesi,
• Yükümlülüklerini bilen ciddi bir organizasyon
oluşturulması,
• Gıda zehirlenmeleri ve ölüm risklerinin düşürülmesi,
• Denetimlerde kolaylık sağlaması ve karşılaşılan sorunların en aza indirilmesi,
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• Gıda israfının (gıda bozulmaları, vb.) ve bu israftan
kaynaklanan maliyetlerin en aza indirilmesi,
• Çalışma ortamının iyileşmesi,
• Pazarlamada rakiplerin önüne geçilmesi,
•
Ürün kayıplarının azaltması.
Türkiye’de Gıda Denetimi
Ülkemizde gıda denetimi konusu her zaman bir kamu
görevi olarak kabul edilmiştir. 1995 yılına kadar Sağlık
Bakanlığı, Türk Standartları Enstitüsü, Belediyeler ve
Tarım Bakanlığı tarafından dağınık bir şekilde yürütülen bu
hizmetlerdeki koordinasyon güçlüğü ve verimsizlik dikkate
alınarak 1960’lı yıllardan başlayarak yeni bir model arayışı
1995 yılında çıkartılan 560 sayılı “Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname”
ile yeni bir döneme geçilmiş oldu. Daha önce gıda maddeleri
üreten iş yerleri imalata geçmeden önce Sağlık Bakanlığından “gayri sıhhi müessese” ruhsatı ile çalışma izni alırken, bu
düzenleme ile bu yetki (o zamanki adıyla) Tarım ve Köyişleri
Bakanlığına geçmiş ve bu Bakanlıktan gıda sicili ve üretim
izni almaları şartı getirilmiştir. Ayrıca, gıda maddelerinin
gerek kaynağında (üretim yerinde) gerekse piyasadaki denetimleri de Tarım ve Köyişleri Bakanlığına devredilmiştir.
Bundan yaklaşık dokuz yıl sonra ilgili hizmetlerin tek elden yürütülmesi ve bürokrasinin azaltılması amacı ile 2004
yılında yürürlüğe giren 5179 sayılı Gıda Kanunu ile birlikte
gıda ile anılan yasa yürürlüğe konulmuştur. Bu yasayla gıda
güvenliğinin sağlanması, her türlü gıda maddesinin teknik ve
hijyenik şekilde üretim, işleme, saklama, depolama, pazarlama ve halkın gereği gibi beslenmesini sağlamak üzere gıda
maddeleri üreten iş yerlerinin asgari teknik ve hijyenik şartlarının belirlenmesini söz konusu bakanlığın sorumluluğu
olmuştur. Daha sonra 2010 yılında yayınlanan 5996 sayılı
Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu
hayvansal ürünlerin de Tarım ve Köyişleri Bakanlığının
tam sorumluluğu altında olacağı kabul edilmiştir. (Not: Adı
geçen bakanlığın görevleri ve adı geçmişte farklı biçimlerde
bilinmektedir: Tarım; Tarım ve Köyişleri; Gıda, Tarım ve
Hayvancılık; Tarım ve Hayvancılık gibi).

5996 sayılı yasada gıda şu şekilde tanımlanmaktadır:
“Doğrudan insan tüketimine sunulmayan canlı hayvanlar,
yem, hasat edilmemiş bitkiler, tedavi amaçlı kullanılan tıbbî
ürünler, kozmetikler, tütün ve tütün mamulleri, narkotik veya
psikotropik maddeler ile kalıntı ve bulaşanlar hariç, insanlar
tarafından yenilen, içilen veya yenilmesi, içilmesi beklenen
işlenmiş, kısmen işlenmiş veya işlenmemiş her türlü madde
veya ürün, içki, sakız ile gıdanın üretimi, hazırlanması veya
muameleye tâbi tutulması sırasında kullanılan su veya herhangi bir madde”.
Yasa ile ülkemize getirdiği ilkelerin başlıcaları şunlardır:

• Bu yasanın amacı, gıda ve yem güvenliğini, halk sağlığı, bitki ve hayvan sağlığı ile hayvan ıslahı ve refahını korumak ve sağlamak; bitkisel ve hayvansal gıdaların, gıda ile
temas eden madde ve malzemelerin, ülkeye giriş ve çıkış işlemlerini ve bu konulara ilişkin resmî denetimleri yapmaktır.
• Bu yasa ile “bitki sağlık sertifikası” uygulaması başlamıştır.
• Daha önceki dönemlerde “Gıda Maddeleri ve Sağlığı
İlgilendiren Diğer Levazım Hakkındaki Tüzük” ve çok sayıdaki TSE standartları ile belirlenen gıda standartları yerine “Türk Gıda Kodeksi” uygulamasına geçilmiştir. Bundan
böyle, bütün gıdaların hangi niteliklere sahip olması gerektiği
bu kodekste belirlenmekte ve gıda denetimlerine buna göre
yapılmaktadır.
• Pazarlanan gıdalarda “sağlık işareti” yer almaya başlamıştır.
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TAKLİT, TAĞŞİS, TAĞYİR
Gıda denetimleriyle ilgili olarak sıklıkla yanlış anlaşılan
konulardan birisi de taklit, tağşiş ve tağyir tanımlarıdır. Bu üç
kavram şöyle tanımlanır:
Taklit: Ürünlerin, şekil, bileşim ve nitelikleri itibarıyla
yapısında bulunmayan özelliklere sahip gibi veya başka bir
ürünün aynısıymış gibi göstermeyi. Örneğin, yağı alınmış
sütü tam yağlı süt olarak satılması.
Tağşiş: Ürünlere temel özelliklerini veren ögelerin ve besin değerlerinin tamamının ya da bir bölümünün mevzuata
aykırı olarak çıkartılması ya da miktarının değiştirilmesi ya
da değeri olmayan başka bir maddenin, o madde yerine aynı
maddeymiş gibi katılması. Örneğin, süte su, kırmızıbibere
kiremit tozu, tereyağına patates, sığır etine at eti katmak.

Robertson) Chapman and Hall, US.
• Merdol Kutluay T., Beyhan Y., Ciğerim N.,Sağlam F.,Tayfur
M.,Baş M., Dağ A. (2000) : Toplu Beslenme Yapılan Kurumlarda Çalışan Personel İçin Sanitasyon/Hijyen Rehberi, Hatipoğlu
Yayınevi İkinci Baskı, Ankara
• Microorganisms in foods (1998). Microbial Ecology of Food
Commodities (Edited by: T.A Roberts, I. Pitt, J Farkas, F.H. Grau)
St.Edmunds bury Press Ltd, Great Britain.
• Öztek Z. (Ed.) Ceza İnfaz Kurumlarında Sağlık Hizmetleri El
Kitabı, Adalet Bakanlığı / Avrupa Konseyi, Şen Matbaası, Ankara,
2012.
• www.hm.saglik.gov.tr Sağlık Bakanlığı, Gıda İşletmelerinde
HACCP uygulamaları ve Denetimi 2003, Ankara
• www.korhek.org 485

Tağyir: Gıdaya doğal olmayan maddeler dışında zehirli
ve zararlı olabilecek madde katılması. Örneğin, zeytinyağına
makine yağı, sınırları aşan miktarda gıda boyası, pestisit,
yabancı ot katılması.
Bu üç davranış da suçtur. Ancak, uygulanacak yaptırımlar birinciden üçüncüye doğru artacak biçimde ağırlaşır.
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Su ve Sağlık
Su, insan yaşamında oksijenden sonra gelen en önemli
şeydir. Vücudun ihtiyacı olduğu miktarda temiz ve nitelikli
su olmadan sağlıklı olmak söz konusu olamaz. Su yalnızca
hidrojen ve oksijenden oluşan bir kimyasal madde olarak
görülmemelidir. Çünkü, su vücudumuzun ihyacı olan kalsiyum, magnezyum, sodyum gibi mineralleri de içerir.
Yenidoğan bebeğin vücudunun yüzde 90’ı sudur. Yaş ilerledikçe suyun yerini yağ dokusu almaya başlar. Vücuttaki su yüzdesi çocuklarda 70, yetişkinlerde 60, yaşlılarda 50
kadardır.
Suyun Vücuttaki İşlevleri
Bir kimya fabrikasına benzeyen insan vücudunun
her hücresinin suya ihtiyacı vardır. Su vücutta bütün
biyokimyasal tepkimelere girer; vücut hücrelerinde oksijen
ve besin öğelerinin taşınmasını sağlar; ağız, gözler ve burun
gibi organların nemlenmesine yardımcı olur; eklemlere
destek sağlar; vücut organlarının, dokularının korunmasında
etkilidir; kan, mide sıvısı, tükrük, idrar, amnion sıvısı gibi
vücut sıvılarının büyük bir kısmı sudur.

• % 1’lik su kaybında, hipotalamustaki susama merkezi
uyarılır ve kişi su içme ihtiyacı duyar.
• % 3’lük su kaybında, kan hacmi ve fiziksel performans
azalır.
• % 5’lik su kaybında, bireyin konsentrasyonu bozulur.
• % 8’lik su kaybında, baş dönmesi, aşırı yorgunluk,
soluma güclüğü görülür.
• % 10’luk su kaybında, kas spazmı, aşırı yorgunluk,
dolaşım yetmezliği, böbrek yetmezliği gibi ciddi sorunlar
belirir.
• % 20’lik su kaybeden kişi ölür.
İnsan, besin almadan haftalarca yaşayabilirken, su olmadan yalnızca 3 gün yaşayabilir. Öte yandan, su azlığı
kadar, aşırı su tüketimin de yaşamı tehdit edebileceği bilinmelidir. Su kaybı fazla olmadığı halde günlük 6.000 - 7.000
ml ve üzeri su tüketenlerde “su zehirlenmesi” görülebilir.

Su Gereksinimi ve Tüketimi
Bebeklerde su tüketimi: Bebeklerin doğumdan
sonraki ilk 6 ay yalnızca annesütü ile beslenmeleri su
gereksinmelerini karşılayabilmeleri için yeterlidir. Annesütü
alamayan bebeklere ek gıda verileceğinden bu bebeklere
ayrıca su içirilmesine dikkat edilmelidir. Bebekler doğumdan
sonar, vücut ağırlığına göre kg başına 150 ml (bir su bardağına
yakın) su tüketmelidirler. Bu gereksinim 1 yaşından sonra kg
başına 100 ml (yarım su bardağı), 1-6 yaşaları arasında kg
başına 65 - 90 ml, 7 – 10 yaşları arasında 55 – 65 ml ve 11 –
18 yaşları arasında kg başına 40 – 50 ml olur.
Bu değerlere göre örneğin, her gün 15 kg ağırlığındaki bir
çocuğun 1 lt (5 su bardağı), 30 kg ağırlığındaki bir çocuğun
1,8 lt (9 su bardağı), 45 kg lık bir adölesanın 2,2 lt (11-12 su
bardağı) suya gereksinmesi vardır.
Yetişkinlerde su tüketimi: Bir yetişkinin günlük gereksinmesi olan su miktarı 1,5-2 lt. (8-10 su bardağı) kadardır.
Ancak, ortam ısısının yüksek olduğu durumlarda vücudun su
gereksinmesi de artar. Bu durum, özellikle fırın, haddehane
gibi sıcak ortamlarda ya da güneş altında çalışan işçiler için
önemlidir.
Yaşlılarda su tüketimi: Yaşlıların su gereksinmesi
normal erişkinlerinden farklı değildir. Fakat, yaş ilerledikçe
hücrelerin yaşlanmasına bağlı olarak daha az açlık ve
susuzluk hissedilir. Bu nedenle, yaşlıların hissettiklerinden
daha fazla su içmeleri sağlanmalıdır.
Sporcularda su tüketimi: Sporcuların su gereksinmeleri
yaptığı aktivitenin yoğunluğu, süresi ve ortamın sıcaklığı ile
ilişkilidir. Genellikle, spor etkinliğinden 2-3 saat önce 400600 ml su içilmesi önerilmektedir. Spor sırasında sıvı dengesi
sağlanmalıdır. Spor aktivitesi öncesinde ve sonrasında 15-20
dakika aralarla 150-350 ml (1-2 su bardağı) su tüketilmelidir.
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Sağlıklı Suyun Özellikleri
Suyun Fiziksel Özellikleri: Suyun ısısı, rengi, bulanıklığı, kokusu, tadı, reaksiyonu (pH) gibi fiziksel özelliklerini duyu organlarımızla anlayabiliriz. İçme suyu, renksiz, tatsız, tortusuz olmalıdır.
Suyun Kimyasal Özellikleri: Bunlar sudaki nitrat ve
nitritle, florür ve klorürdür. Bu maddeler laboratuvar ölçümleri ile değerlendirilebilir. Lezzeti içerisindeki karbondioksit
miktarı ve ısısına göre değişim gösterir. Suyun içerisindeki
karbondioksit miktarı 300 mg dan az olmamalıdır.
Suyun Bakteriyolojik Özellikleri: Suyun içinde bulunan bakteri türlerini ve miktarını gösterir. Bakteriyolojik
sonuç suyun temizliği ya da kirliliğini kesin olarak belirler.
Aslında suda hiçbir zararlı mikroorganizmanın bulunmaması gerekir. Ancak, sağlığa zarar vermeyecek miktardaki
mikroorganizma sayısı suyun kullanılmasına engel oluşturmaz. Mikroorganizma sayısı fazla olan sulara “bakteryolojik olarak kirli su” denir. Kirli sular temiz hale getrilmeden
tüketilmemelidir. Bu temizleme işlemine dezenfeksiyon
(zararlı mikropların ölmesi) denir.

Suyun Dezenfeksiyonu
Suların bakteryolojik olarak kirli olması pek çok bulaşıcı
hastalığa neden olabilir; bu hastalıkların salgın oluşturmasına
yol açabilir. Dünyada bütün hastalıkların yarısının sularla
ilişkili olduğu tahmin edilmektedir. Suyla bulaşan enfeksiyöz
ishaller ölüm nedenleri içinde ilk sıralarda yer almaktadır. Bu
hastalıklar arasında basilli ve amipli dizantri, tifo, paratifo,
kolera, çocuk felci, hepatit A gibi ölümle ya da sakatlıklarla
sonuçlanabilen hastalıklar sayılabilir. Su ile bulaşan
hastalıkların kontrolünde yapılması gereken temel şey suların
dezenfeksiyonudur.
Dezenfeksiyon, hastalık etkeni olan mikroorganizmaların öldürülmesi ya da etkisiz hale getirmek için uygulanan
işlemlerdir. İçme ve kullanma suyu başlıca iki yöntemle
dezenfekte edilir: (a) Fiziksel yöntemler, (b) Kimyasal yöntemler

Fiziksel Dezenfeksiyon: Bu tür dezenfeksiyon suyun
kaynatılması ile yapılır. Kirliliğinden şüphe edilen suların 10
dakika kaynatılması, dezenfeksiyon için yeterlidir. Bu süre
suyun kirlilik derecesine bağlı olarak değişebilir. Kaynatılmış
suyun içerisinden karbondioksit uçtuğundan lezzeti azalır. Bu
gibi sular kaptan kaba boşaltılarak içerisine havadan karbondioksit ve oksijen girmesi sağlanırsa lezzeti geri döner.
Bir diğer fiziksel dezenfeksiyon yöntemi “ultraviolet
ışını” (UV) kullanmaktır. Bu yöntemde kimyasal madde
kullanılmadığından, kimyasal maddelerin kullanımına ait
taşıma, depolama, gibi sorunlar ortaya çıkmaz; birçok virüs,
spor ve kisti inaktive edebilir; cryptosporidiuma karşı da
etkilidir. Öte yandan, rezidüel koruma sağlamaz; işletme
gideri yüksektir; bütün su kaynaklı mikroorganizmalara
etkinliği konusunda yeterli bilgi yoktur; reovirüs ve
rotavirüslere karşı etkinliği çok düşüktür; UV sonucu üreme
yeteneği kaybolan mikroorganizmalar zamanla tekrar eski
hallerine dönebilirler; suyu istenilen kaliteye getirebilmek
için ilave dezenfektanlar gerekebilir.
Kimyasal Dezenfeksiyon: Toplumsal amaçlı içme
ve kullanma suyu dezenfeksiyonunda kullanılan başlıca
kimyasal dezenfektanlar klor, kloraminler, klordioksit ve
ozondur. Dezenfeksiyon için kullanılacak kimyasalların
makul bir sürede mikroorganizmaları yok edebilmesi,
insanlara ve hayvanlara toksik etkisinin olmaması, ucuz
olması, depolanması, taşınması ve uygulanmasının kolay
olması, etkisinin uzun olabilmesi için suda yeterli süre
kalabilmesi ve işlem sonunda sudaki kalıntıların kolaylıkla
ölçülebilir olması gerekir.
(a) Klorla dezenfeksiyon: Sözü edilen kimyasallar
içinde en yaygın kullanılanı klordur. Klor, suya katıldıktan 30
dakika içinde etkisini gösterir. O nedenmle klorlanmış suların
30 dakika bekletildikten sonta tüketilmesi uygun olur.
Klorun 3 farklı formu kullanılır: (a) Elementer klor
(klor gazı), (b) Sodyum hipoklorür (sıvı), (c) Kalsiyum
hipoklorür (katı).
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arasında en ucuz olanıdır; raf ömrü yoktur, basınçlı tanklarda
sıvılaştırılmış gaz olarak kolayca taşınır ve depolanır. Ancak,
kullanılamsı için eğitilmiş personel gerekir.

klordioksit yok denilecek kadar azdır (rezidüel etkinlik); suda
kısa sürede uçarak buharlaşır. Kullanıma hazır hale getirmek
için özel ekipman gerekir ve işletme maliyeti de yüksektir.

Sıvı klorün (sodium hipoklorür) raf ömrü sınırlıdır, korozif etkisi vardır ve daha pahalıdır. O nedenle tercih edilmez.

(d) Ozon ile dezenfeksiyon: Çok güçlü bir dezenfektan
ve oksidandır. Daha çok oksidan özelliği nedeniyle
kullanılmaktadır. Virüsit etkisi çok yüksektir; giardia ve
criptosporodium üzerine de etkilidir. Dezenfeksiyon için gerekli temas süresi kısadır. Sudaki bulanıklığı giderir, tat ve
koku giderilmesinde etkilidir. Öte yandan, kalıcı koruma
sağlamaz; korozif ve toksik etkileri vardır; kompleks organik
bileşikleri parçalayarak sudaki mikroorganizmalar için besin
ortamı oluşturur; oluşturduğu yan ürünleri azaltmak için ek
düzenlemeler gerekir (granüler aktiviteli karbon filtreleri vb).
Kurulum maliyeti yüksek olduğundan küçük işletmelerde
kullanılamaz.

Katı klor (kalsiyum hipoklorür) ise küçük kapasiteli
tesislerde %65 klor içeren granül ya da tabletler biçiminde
kullanılır. Raf ömrü sıvı klordan daha uzun olmakla birlikte
hazırlama aşaması daha çok işlem gerektirir ve doz ayarlaması güç olabilir. Ayrıca gaz klordan daha pahalıdır. Bu tür
klorlamada sıklıkla kullanılan madde “kireç kaymağı” dır.
Suyu klorlamak için once yüzde 1 ‘lik klor eriyiği hazırlamak gerekir. Bunun için, 1 lt suya 40 gr kireç kaymağı (kalsiyum klorit) konulur. Kireç kaymağı iyice eritildikten sonra
çökmesi için yarım saat bekletilir. Üstte kalan kısım alınır.
Buna “ana eriyik” denir. Ana eriyik damlalıklı şişelere doldurularak topluma dağıtılır. İçilecek suya litre başına 3 damla
ana eriyik damlatılıp, yarım saat bekletildikten sonra güvenle
tüketilebilir.
(b) Kloraminlerle dezenfeksiyon: Klor ve amonyak
bileşiğidir. Genellikle ilk tercih edilen dezenfektan değilidir.
Klora göre dezenfektan etkisi daha düşüktür; sudaki
mikroorganizmaları etkileyebilmesi için daha uzun süre
temas etmesi gerekir. Uzun dağıtım şebekelerinde ikincil
dezenfektan olarak kullanılması tercih edilir. Klora göre
daha az yan ürün oluşturur; tat ve kokuyu bozmaz. Öte
yandan, diyaliz makinelerinde kloraminle dezenfekte edilmiş
çeşme suyu kullanılıyorsa, sudaki klor hastanın dolaşımına
geçerek eritrositleri okside eder. İçerdiği amonyak nedeniyle
akvaryum balıklarına zarar verir.
(c) Klordioksit ile dezenfeksiyon: Virüslere etkisi
(virüsit etki) çok yüksektir. Giardia ve Cryptosporidiumlara
karşı da son derece etkilidir. Klorla karşılaştırıldığında giardiaları 5 kat daha hızlı inaktive eder. Uygun şartlarda suyun
bulanıklığını azaltır. Klora dirençli bazı mikroorganizmaların
varlığında ilk alternatiftir. Öte yandan, doğal organik maddelerle etkileşerek inorganik yan ürünler oluşumuna neden
olur (klorit ve daha az miktarda klorat iyonları). Suda kalan
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Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar
Günümüzde, bir organizmadaki genler parçalanabilmekte,
kopyalanabilmekte, üretilebilmekte ve başka bir organizmaya
nakledilebilmektedir. Genetik mühendisliği biliminin eriştiği
düzey günümüzde canlıların (organizmaların) doğal genetik
yapılarını değiştirerek asıl türlerinden ya da özelliklerinden
farklı bir canlıya dönüşmelerine imkân tanımaktadır. İşte,
çeşitli teknikler kullanarak kalıtımsal değişikliklere uğratılan
organizmalara, “genetiği değiştirilmiş organizmalar”
(G.D.O.) denir. Bu teknikler, “rekombinant DNA teknolojisi”
olarak bilinir. Rekombinant DNA teknolojisi sayesinde
DNA molekülleri bir laboratuvar ortamında tüpte (In vitro),
yani canlı organizmanın ya da hücrenin dışında, yeni bir tür
yaratmak üzere bir molekül içinde bir araya getirilebilir. Daha
sonra bu DNA bir organizmaya aktarıldığında laboratuar
ortamında değiştirilen özellikler o organizmaya aktarılmış
olur. Diyelim ki artık beyaz papatya yerine mor papatya
yetiştirmek isteniyor. Bunun için öncelikle mor renkli bir
çiçeğin mor rengini kodlayan gen paketi ayrılır. Gen paketinin
içinde antibiyotiklere karşı direnç geliştiren özel işaretleyici
genler bulunur. Gen tabancası ya da Agrobacterium
tumefaciens bakterisi aracılığı ile bu gen paketi beyaz
papatyaya aktarılır. Böylece, ortaya yepyeni özelliklere sahip
olan bir organizma (mor papatya) çıkar. Bu teknolojiye bazı
uzmanlar “yapay biyoloji”, “transgenik ürünler” de der.

• Koyuna bir insan geni aktarılarak, koyun sütünde bir
insan proteini bulunması sağlanabilmektedir.
• Balık gibi bazı canlıların daha hızlı büyümesi sağlanabilmektedir.
• Bir böceğin ya da bir balığın genleri bir bitki ya da
mikroorganizmaya aktarılabilmektedir. Örneğin, böcek
öldüren bir bakterinin geni bitkilere aktarılarak, tarım ürünlerinin zararlılardan korunması sağlanabilmektedir.
• Daha önce doğada hiç bulunmayan gen bileşimleri
üretilebilmektedir. Bu yöntemle, birçok hayvanın embriyoları
tek hücre aşamasındayken yüzlerce değişik gen denenmiş ve
şimdiye dek binlerce değişik tür elde edilmiştir.
Genetiği değiştirilmiş organizmaların en çok kullanıldığı
alanların başında tarım ürünleri gelir. Bu üzürnler içinde
pamuk, mısır ve soya başta gelenleridir (Şekil 6).
Şekil 6: Yıllara Göre GDO’lu Tarım Ürünleri

GDO Uygulama Alanları
GDO yöntemi çeşitli organizmalarda kullanılabilir, ama,
en sık kullanıldığı ürünler tarım ürünleridir. Bunlara “genetiği
değiştirilmiş gıdalar” (tarımsal biyoteknoloji) adı verilir.
Genetik bilgilerinin
özetlenebilir:

uygulamaları

kısaca

şöyle

• Genetik sayesinde, bazı hastalıklar erken dönemlerinde teşhis edilerek önlenebilmektedşr.
• Kişiye özel ilaç ve tedavi yöntemleri geliştirilebilmektedir.
• İnsülin hormonu, büyüme hormonu gibi insana özgü
ürünler diğer canlılarda sentezlenebilmektedir.

Kaynak: https://nacikgoz.wordpress.com/2017/06/28/
transgenik-bitkilerin-ekim-alanlari/
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GDO ‘nun Etkileri
Genetiği Değiştirilmiş Gıdaların Olumlu Yönleri
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra artan dünya nüfusunun
besin gereksinimlerinin karşılanması için dar alanda en fazla ürün alınabilmesi için tarım ilaçları, kimyasal gübreler ve
aşırı miktarda su kullanıldı. Bu önlemler sayesinde tarımsal
üretim belirgin olarak arttı.
Öte yandan, 1970’li yıllara gelindiğinde hatalı kullanılan
tarım ilaçlarının ve kimyasal gübrelerin insan sağlığına
zarar verdiği birçok araştırma ile gösterildi. Bazı tarım
ilaçları yasaklandı. Zamanında kurtarıcı olarak gösterilen
tarım ilaçları geride çevre kirliliği gibi ciddi sorunlar
bıraktı. Genetiği değiştirilmiş gıdaların kullanımı böyle bir
ortamda gelişti. Gen teknolojisiyle suya, kuraklığa, soğuğa
daha dayanıklı, daha verimli, zararlılara karşı daha dirençli,
renk, tat ve koku açısından istenilen özelliklerde vitamin ve
minerallerden zenginleştirilmiş ürün elde edilebilir duruma
gelindi.
Günümüzde iki temel özellik üzerinde durulmaktadır:
(a) İlk özellik, bu teknoloji ile ürünün böceklere
karşı direnç kazanması, bitkinin tarlada üretimi sırasında
böceklerden korunmasıdır. Bu konuda en bilinen uygulama
Bt (Bacillus thuringiensis ) eklenmiş mısırdır. Bt’den toksin
üreten proteini kodlayan gen paketi alınarak mısıra eklenir.
Antibiyotik uygulaması ile geni almış olan mısırlar ayrılır.
GDO’lu mısır toksin üreterek üzerinde zararlıların yaşamasını
engeller.
(b) Diğer özellik ise, yabani otlar için uygulanan herbisitlere karşı dirençliliktir. Bu direnç genini almış olan bitki, tarladaki yabani otların yok edilmesi için kullanılan herbisitlerden zarar görmez ve böylece verim artmış olur.
GDO teknolojisi sayesinde besin kalitesi arttırılabilir,
meyve ve sebzelerin raf ömrü uzatılabilir, hayvansal ürünlerin verimi artırılabilir, aşı ve ilaç üretimi yapılabilir, bir çok
hastalığın önlenmesinde ve tedavisinde çok önemli katkılar
sağlanabilir. Ancak beslenme sorunlarını azaltıcı etkileri
yanısıra genetiği değiştirilmiş gıdaların çok ciddi olumsuz
etkilerinin de olduğu bilinmelidir.

Genetiği Değiştirilmiş Gıdaların Olumsuz Yönleri
GDO’lar çevreye ve insan sağlığına birçok olumsuz etkisinin yanında ekonomik olarak da gelişmekte olan ülkelerin
GDO’lu tohumlar üreten ülkelere bağımlı duruma gelmesine
neden olmaktadır. GDO ile ilgili yaşanabilecek sorunlar,
genin istemli olarak aktarılması sonucu oluşacak sorunlar ile
istemli olmayarak gen kaçışı sonrasında yaşanacak sorunlar
olarak ikiye ayrılabilir.
Gen kaçışı insanların kontrolünde olmaksızın GDO’lu
üründen diğer birürüne gen aktarımının olmasıdır. Çiçekler
polenler aracılığı ile üredikleri için, GDO’lu ürünler doğal
ürünleri rüzgar aracılığı ile dölleyebilir. Bu durumda insan
denetiminde olmaksızın oynanmış genetik materyal doğal
bitkilere aktarılmış olur. Eğer aynı tür bitki içinde genetik
materyalin kaçışından söz ediliyorsa bu duruma “yatay gen
kaçışı”, farklı türlere de geçiş söz konusuysa buna “dikey gen
kaçışı” denir.
Yatay gen kaçışı iki açıdan sıkıntı yaratabilir. İlkinde yan
tarlada ekili olan GDO’lu bir bitki, ekili olan kültür bitkisini
dölleyerek onun yapısını bozabilir. İkincisinde ise, GDO’lu
bir bitki doğada bulunan ehlileştirilmemiş aynı tür bitkiyi
dölleyebilir.
GDO’lu bir bitki tarafından döllenen başka bir bitki
(dikey gen kaçışı) besin zincirine girebilir ve ekosisteme
sürekli (geri dönüşü olmayan) zararlar verebilir. Bu bitkiler
besin zincirinin en son basamağı olan insana kadar taşınabilir.
GDO’nun Çevresel Etkileri
Doğa kendini yeniler, oysa GDO’lu bitki tohumları
“yok edici gen” (terminating gene) denilen genler sayesinde
yeniden üremeden yoksun bırakılmıştır. Bu durumda doğada
var olan ehlileştirilmemiş bir bitki yatay gen kaçışı ile döllendiğinde yeniden üreyemez. Dolayısıyla, vahşi doğada bulunan doğal bitki türleri yavaş yavaş yok olacak, GDO’lu ekim
alanları çoğaldıkça dünya tek tip mısır ya da soyaya bağımlı
duruma gelecektir. Tek tipte hastalık yapan bir organizma ile
karşılaşıldığında ürün çeşitliliği kalmadığı için dünya açlıkla
karşı karşıya kalabilecektir.

506

HALK SAĞLIĞI Kuramlar ve Uygulamalar

GDO’nun Olası Sağlık Etkileri
Çok kısa zamanda, yeterli araştırma ve çalışma
yapılmadan ekilen ve tüketilen GDO’lu ürünlerin insan
sağlığına ne gibi etkileri olacağı tam olarak bilinmemektedir.
Genetiği değiştirlmiş gıdaların allerjik reaksiyonlara yol
açabileceği, besin zinciri içinde birikebileceği, toksik etkiler
yapabileceği, teratojenik (fetusta malformasyon) zararları
olabileceği ve antibiyotik direnci oluşturabileceği tahmin
edilmektedir. Özellikle GDO’lu besinlerin antibiyotiklere
dirençli genetik materyal taşıdıkları göz önüne alındığında,
insan bağırsağındaki bakterilere bu genetik materyalin
geçmesi çok tehlikeli sonuçlara yol açabilir. Böyle bir
aktarım sonucunda birçok hastalığın tedavisinde kullanılan
antibiyotikler etkisiz kalabilir. Yapılan bazı araştırmalar GDO
ile beslenen hayvanlarda organ sorunları ortaya çıktığını
göstermiştir. Genetiği değiştirilmiş mısır ve soya fasülyesi ile
90 gün süreyle beslenen farelerin karaciğer ve böbreklerinde
toksik etkiler ortaya çıktığı anlaşılmıştır.
GDO’nun Ekonomik Etkileri
Günümüzde dünyanın hemen her köşesinde GDO’lu
tarım ekimi yapılmaktadır. GDO’lu bitkilerinin ekim alanları
2016 verilerine gore 185 milyon hektara ulaşmıştır. Yani, 1,15
milyar hektarlık ekilen dünya tarım topraklarının %16’sınında GDO’lu tarım yapılmaktadır. Bir trangenetik tarım ürünün
(tohumunun) üretim öncesi geliştirlmesi 130 milyon dolara
mal olmaktadır. Buna karşın, tescilli transgenik tür sayısı
30’lara, transgenik ürün eken ülke sayısı da 26’ya ulaşmıştır.
Ekim yapan ülkleler, GDO yöntemiyle hazırlanmış tohumları bu işi yapan uluslar arası biyoteknoloji şirketlerinden
sağlamak zorundadır. Altı şirket dünyadaki tarımsal kimyasal
madde satışının dörtte üçünü ve genetiği değiştirilmiş tohum
pazarının tamamını elinde bulundurmaktadır. (Şekil 7)
Açlığa çözüm olarak sunulan bu teknolojinin, GDO’lu
tarım yapan ülkeler açısından önemli ekonomik sakıncalarının olduğu söylenebilir. Çünkü geleneksel tarım uygulamalarında elde edilen hasadın (ürünün) bir kısmı tohumluk
olarak saklanır ve bir sonraki yıl ekilerek tarıma devam edilir.
Oysa, GDO’lu ürünlerin saklanıp bir sonraki yıl ekilmesi söz
konusu değildir, çünkü, GDO’lu tohumlarda yok edici gen

Şekil 7: GDO Üretimi Yapan Ülkeler ve Pazar Payları (2014)

Kaynak: https://nacikgoz.wordpress.com/2017/06/28/transgenik-bitkilerin-ekim-alanlari/
vardır ve bu gen nedeniyle yeniden üreme yetisi bulunmamaktadır. Yani, GDO’lu tarım yapan çiftçilerin ve ülkelerin
her yıl GDO’lu tohum üreten ülkelerden bu tohumları ithal
etmeleri zorunluluktur. Bugün GDO’lu tohum üretimi, başta
ABD olmak üzere çoğu gelişmiş ülkelerde ve özel sektörce
yapılmaktadır. Bitkileri korumak için özel ilaçların kullanılması gerekmektedir. Bu maddelerin sürekli olan satın
alınması zorunluluğu, GDO’lu tarım yapan ülkelerin diğer
ülkelere ve şirketlere bağımlı olmalarına yol açar. Sonuçta,
dışa bağımlılık sürecek, beslenmeye patent konulmuş olacak,
beslenme bazı tekellerin eline geçmiş olacaktır. Ayrıca, istemsiz olarak bile olsa, ekili kültür bitkisine GDO karıştığında
patent yasaları gereği kültür bitkisi eken çiftçi suçlu duruma
düşebilecektir. Bu nedenle, açlıkla savaş adına yola çıkılan
GDO tarım uygulamasının, aslında amacının dışında ve tam
tersi bir sonucu yaratması olasılığından söz edilebilir.
Yukarıda belirtilen sağlık ve çevreye olan zararları (sakıncaları) dikkate alınarak, bazı ülkeler GDO’lu tarım yapılması
konusunda katı önlemler ve bazı sınırlamalar getirmiştir.
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sürme, izleme, denetim, kontrol ve kapalı alan faaliyetlerine
dair usul ve esasları belirlemesi” amaçlanmıştır.

Türkiye’de GDO’ların Durumu ve Yasal
Düzenlemeler
Ülkemizde, 2010 yılında yürürlüğe giren 5977 sayılı
«Biyogüvenlik Kanunu» gereğince GDO ve ürünlerinin
onay alınmaksızın piyasaya sürülmesi, kullanılması veya
kullandırılması, genetiği değiştirilmiş bitki ve hayvanların
üretimi, GDO ve ürünlerinin piyasaya sürme kapsamında
belirlenen amaç ve alan dışında kullanımı, GDO ve ürünlerinin
bebek mamaları ve bebek formülleri, devam mamaları ve
devam formülleri ile bebek ve küçük çocuk ek besinlerinde
kullanılması yasaktır. Kanun gereği, GDO ve ürünleri ile ilgili
başvurular «Biyogüvenlik Kurulu» tarafından değerlendirilir
ve uygun görülenlere izin verilebilir. Biyogüvenlik Kanunu,
izin alınmış olsa dahi, insan, hayvan ve bitki sağlığı ile çevrenin
ve biyolojik çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilirliğinin
sağlanmasına karşı oluşan zararlardan GDO ve ürünleri ile
ilgili faaliyetlerde bulunanları sorumlu tutmaktadır.
Kanun hükümlerine uymayan kişiler, 3 yıldan 12 yıla
kadar hapis ve adli para cezası ile cezalandırılır. “Biyogüvenlik Kanunu”na dayanan “Genetik Yapısı Değiştirilmiş
Organizmalar ve Ürünlerine Dair Yönetmelik” ile “Bilimsel ve teknolojik gelişmeler çerçevesinde, modern biyoteknoloji kullanılarak elde edilen genetik yapısı değiştirilmiş
organizmalar ve ürünlerinden kaynaklanabilecek risklerin
engellenmesi, insan, hayvan ve bitki sağlığı ile çevrenin ve
biyolojik çeşitliliğin korunması için;

Türkiye’de GDO niteliğindeki bazı soya fasulyesi ve
ürünlerinin yalnızca hayvan yemlerinde kullanılmasına izin
verilmiştir
Kaynaklar
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a) Gıda ve yem amaçlı genetik yapısı değiştirilmiş organizma ve ürünleri ile ilgili başvuru, değerlendirme, karar,
ithalat, işleme, ihracat, etiketleme, izleme, piyasaya sürme,
denetim ve kontrole;
b) Genetik yapısı değiştirilmiş organizmalar ile ilgili
araştırma, geliştirme ve deneysel amaçlarla yapılacak faaliyetlerin, harici çevre ile temasını önleyecek şekilde, kontrollü
şartlar altında, sınırlandırılmış belirli bir alanda denemelerinin yapılmasına;
c) Genetik yapısı değiştirilmiş mikroorganizmalar ve
ürünleri ile ilgili araştırma, geliştirme, başvuru, değerlendirme, karar, ithalat, ihracat, işleme, etiketleme, piyasaya

508

HALK SAĞLIĞI Kuramlar ve Uygulamalar

Beslenme İle İlişkili Hastalıklar
∗ B 1 avitaminozu- beriberi
∗ B 2 avitaminozu- ariboflavinoz
∗ B 12 avitaminozu- megaloblastik anemi
∗ Folik asit avitaminozu- megaloblastik anemi
∗ pp (niasin) avitaminozu-pellegra
∗ Diğer vitamin yetersizlikleri

Beslenme Bozuklukları
Beslenme ile ilgili faktörlerin ya doğrudan ya da dolaylı
etkisi sonucu görülen hastalıklar kısaca “beslenme bozukluğu” olarak adlandırılır. Beslenme bozukluğu bir ya da daha
çok temel besin maddesinin yokluğu, azlığı ya da fazlalığı
sonucu ortaya çıkan patolojik durum olarak tanımlanır. Bu
tanıma göre beslenme bozuklukları üç grupta derlenebilir:

c. Mineral Yetersizlikleri

∗ Demir yetersizliği anemileri
∗ Kalsiyum yetersizlikleri- osteomalazi, tetani
∗ Flor yetersizlikleri- diş çürükleri
∗ İyot yetersizlikleri- basit guatr
∗ Diğer mineral yetersizlikleri

1. Yetersiz beslenme: Uzun bir süre, temel besin maddelerinin yetersiz miktarda alınması sonucu ortaya çıkan patolojik durum.
2. Dengesiz beslenme: Sağlık için gerekli olan temel besin maddelerinin dengesiz bir şekilde alınması sonucu ortaya
çıkan patolojik durum.

d. Şişmanlık - Obezite

3. Aşırı beslenme: Uzun süre gerektiğinden fazla besin
maddesi, bir başka deyimle fazla enerji alınması sonucu ortaya çıkan patolojik durum.

∗ Bazı dejeneratif hastalıklar-ateroskleroz
∗ Bazı metabolizma bozukluğu hastalıkları-diyabet
B. Sekonder beslenme hastalıkları

Beslenme bozukluğu sonucu ortaya çıkan hastalıklar
önce primer ve sekonder beslenme hastalıkları olarak
sınıflandırılır, daha sonra alt gruplarda ele alınır. Bu gruplarda
şu hastalıklar yer alır:

a. Metobolizma hastalıkları

∗ Tip 2 diabet
∗ Gut (Damla hastalığı; Nikris)
b. Diğer hastalıklar

A. Primer beslenme bozuklukları

∗ Hipertansiyon; Kalp- damar hastalıkları,
∗ Karaciğer bozuklukları-Siroz, Hepatit,
∗ Bazı tip mide ülserleri,
∗ Bazı enfeksiyonlar, solunum ve sindirim sistemi en-

a. Genel açlık hastalıkları

∗ Protein enerji yetersizlikleri (protein enerji 		
malnütrüsyonu - PEM)

∗ Marasmus
∗ Kwashiokor
∗ Marasmik kwashiokor
b. Avitaminozlar

∗ A avitaminozu- keratomalasi
∗ C avitaminozu- skorbüt
∗ D avitaminozu- raşitizm, osteomalasi

feksiyonları, bronkopnomoniler,

∗ Bazı santral ve periferik sinir sistemi hastalıkları
Görüldüğü gibi beslenme ile ilişkili hastalıklar hemen
bütün sistemleri ve organları ilgilendiren geniş bir yelpaze
içinde yer almaktadır. Bu hastalıkların her birinin klinik
tabloları ve kişiye verdikleri zararlar farklıdır. Bu zararların
oluşmasında beslenme bozukluğu faktörünün oynadığı rol ve
söz konusu hastalıkların yol açtığı sağlık sorunları şunlardır:
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∗ 1-4 yaş ölüm hızı (Toddler ölüm hızı): Beslenme
sorunu nedeniyle yaşamlarını kaybeden çocuklar genellikle
1-4 yaşları arasındaki (Toddler yaş grubu) çocuklardır. Dolayısıyla, bir bölgede Toddler ölüm hızı yüksekse, o bölgede
beslenme sorununun varlığından söz edilebilir.

a. Büyüme ve gelişme geriliği oluşur
Fiziksel büyüme ve gelişme geriliği
Mental gelişme geriliği
b. Hastalıklara direnç azalır
Enfeksiyon hastalıkları kolay yerleşir ve ağır seyreder.
Metabolik hastalıklar aşikâr hale gelir ve ağır seyreder.
Dejeneratif hastalıkların oluşması kolaylaşır.
c. Toplumsal düzensizliklere yol açar
Yeteneksiz ve güçsüz kişilerin artması; kültürel ve kalkınma sorunları

Sorunların Boyutunun Göstergeleri
Beslenme sorunları bütün ülkelerde önemli bir halk
sağlığı sorunudur. Ancak, bu sorunların türleri ve şiddeti
ülkelere göre farklılık gösterir. Gelişmekte olan ülkelerde
yetersiz ve dengesiz beslenme, protein enerji malnütrüsyonu
gibi sorunlar görülürken, gelişmiş ülkelerde aşırı beslenme,
diyabet, dejeneratif hastalıklar öne çıkar. Beslenme sorunları
ile başa çıkabilmek için öncelikle bu sorunların varlığını ve
halk sağlığı açısından büyüklüğünü ölçebilmek gerekir. Bu
sorunları gösterebilmenin en iyi yolu söz konusu hastalığın
görülme sıklığını, bu hastalıklara bağlı ölümlerin ya da sakatlıkların ne kadar olduğunu gösterebilmektir. Bu tür ölçütlere
“doğrudan göstergeler” denir. Fakat, bu ölçümler her zaman
kolay olmayabilir. O nedenle “dolaylı göstergeler” alternatif
bir yoldur. Bir toplumda beslenme sorunu olduğunu gösteren
dolaylı ölçütler şunlardır:
Yaşamsal (Vital) Olaylara Ait İstatistikler
∗ Bebek ölüm hızı: Bebek ölüm hızının yüksekliği genel olarak çocuk sağlığı düzeyini ve sorunlarının göstergesidir. Bu sorunlardan birisi de beslenme yetersiliğidir. Özellikle
6 aylıktan büyük bebeklerin (6-12 ay arası) fazla ölmesi annesütü ile beslenmenin yetersizliğinin bir göstergesi olabilir.

∗ Ölü doğum ve düşük hızları: Gebedeki beslenme
sorunları doğacak çocuğun da sağlığını etkiler. Eğer gebe
kadın demirden, kalsiyumdan, diğer minerallerden ve
vitaminlerden yetersiz besleniyorsa, günlük tükettiği kalori
azsa, fetal gelişme yeteri kadar olamaz ve böyle kadınların
düşük (abortus) ve ölü doğum yapma, düşük ağılıklı bebek
(low birth weight) ve prematüre bebek doğurma olasılığı
yüksektir.
∗ Prematürelik ve doğuştan sakatlık hızları: Prematüre doğum hızının yükseliği gebelerdeki beslenme sorununun iyi bir götergesi olabilir. Beslenmesi yetersiz olan gebelerin fetüsleri de iyi gelişemeyeceği için, bu bebeklerin organ
gelişmelerinde de sorunlar ve bazı konjenital malformasyonlar daha sık görülebilir.
∗ Anne ölüm hızı: Beslenme yetersizliği olan gebeler,
zayıf, çelimsiz, demir eksikliği bedeniyle anemik, kalsiyum
yetersizliği nedeniyle kemikleri deforme olmuş, sık hastalanan ve hastalıkları ağır seyreden kişilerdir. Dolayısla, gebelik
bu kadaınlar için oldukça sorunlu bir dönemdir ve bu gebe
grubunda anne ölüm hızları da yüksek olur. O nedenle, bir
bölgede anne ölüm hızlarının yüksek olması beslenme sorunlarının bir işareti olabilir.
∗ Bazı hastalıklara ait morbidite hızları: Beslenme
sorunlarının doğrudan ölçülemediği durumlarda, beslenme
yetersizliği olanlarda sık görülen sekonder hastalıkların sıklığı (hastalık hızı – morbidite hızı) bölgede beslenme sorununun boyutunu gösterebilir. Bu sekonder hastalıklar arasında
bronkopnömoni, üst solunum yolu enfeksiyonları, çocuk ishalleri, aktif tüberküloz, siroz, diğer karaciğer yetmezlikleri,
enfeksiyon ve parazit hastalıkları sayılabilir.
∗ Bu hastalıklardaki mortalite ve fatalite hızları: Yukarıda belirtilen hastalıklara bağlı ölüm hızları da beslenme
sorunun boyutu hakkında fikir verebilir.
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Beden Kütle Endeksi (Body Mass Index)

Tablo 5: Beden Kitle Endeksi Sınırları

Bir kişide malnütrisyon sorunu (yetersiz ya da aşırı
beslenme) olduğunun bir takım antropometrik (beden
ölçüleri) göstergeleri de vardır. Bunlar arasında en sık kullanılanı “beden kütle endeksi – BKE” dir. Diğerleri arasında deri kalınlığı, kafa çevresi, yaşa göre boy gibi ölçütler
sayılabilir. Çocukların fiziksel gelişmelerini gösteren yaşa
göre ağırlık ve boy göstergelerinden bu kitabın çocuk sağlığı
ile ilgili bölümlerinde söz edilmiştir.
BKE özellikle yetişkinlerde ağırlık-boy ilişkisine göre
şişmanlığı en iyi gösteren ve kolay uygulanabilen bir endekstir. BKE 25 in üzerine çıktığında mortalite riski dereceli olarak artmaktadır.
BKE’nin hesaplanması için kişinin ağırlığını be boyunu
bilmek yeterlidir. Ağırlığın boyun karesine bölünmesi ile bulunan değer BKE olarak ifade edilir.
Ağırlık(Kg.)
BKE= ------------------Örnek: Boy: 1.70 sm.

BKE / Alt ve üst sınır

Tanım

18.5 altı

Zayıf

18.5 – 19.9

Normal (İnce)

20.0 – 24.9

Normal

25 – 29.9

Fazla kilolu /Hafif şişman/Toplu

30.0 – 34.9

1. derece şişman

35.0 – 39.9

2. derece şişman

≥40.0

3. derece şişman / Morbid obez

Risk Grupları
Beslenme sorunlarının en yaygın olduğu risk altındaki
grupların bilinmesi bu sorunların saptanması ve mücadele
stratejilerinin planlanmasına yardımcı olacaktır. Beslenme
açısından en fazla risk altındaki gruplar gebeler, emzikli anneler, bebekler (0-11 ay), çocuklar (1-18 yaş), işçiler ve özellikle ağır spor yapan sporculardır.

Türkiye’de Beslenme Sorunları

Boy2 (m2)

Her ülkedeki beslenme ile ilişkili sağlık sorunlarının
türleri ve boyutları farklıdır. Ülkemizdeki beslenme
kökenli başlıca hastalıklar müfus gruplarına gore aşağıda
belirtilmiştir. Bunlar arasında halk sağlığı açısından özellikle
dikkat çekenler ise daha ayrıntılı olarak aşağıdaki bölümlerde
açıklanmıştır.

Ağırlık: 82 kg
82

BKE : -------------- = 28.3
1.70 2
Beden kitle endeksinin ne anlama geldiği ve nasıl yorumlanması gerektiği aşağıdaki çizelgede görülmektedir.

Beslenme sorunları:
A- Bebek ve okul öncesi çocuklarda
Protein- kalori yetmezliğinin MARASMUS tipi
Raşitizm ve diğer avitaminozlar
Anemi
Basit guatr
Diş çürükleri
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B- Okul çağı çocuklar ve gençlerde

Malnütrüsyon çok faktörlü bir durumdur.

Protein-kalori malnütrüsyonu ( daha az)
Avitaminozlar ( riboflavin, A, C)
Anemi
Basit guatr

1-Enerji ve Besin Ögelerinin Yeterince Tüketilememesi

∗
∗
∗

C. Gebe ve emzikli anneler grubunda

Gelir azlığı,
Elzem besinlerin pahalı olması,
Çocuğa verilecek besinler konusunda bilgi eksikliği.

2- Çevre Sağlığı Koşullarının Yetersizliği

Beslenme anemileri (demir eksikliği).
Avitaminozlar ( riboflavin, A)
Basit guatr

∗
∗

D-Yetişkin kadınlarda

Enfeksiyonların yaygınlığı,
Tekrarlayan enfeksiyonlar.

3- Beslenmeyle İlgili Sosyo-Kültürel Etmenler

∗
∗
∗

Demir eksikliği anemisi
Şişmanlık
Basit guatr
Avitaminozlar ( riboflavin, A, niacin)

Emzirme süresi,
Ek besinlere başlama zamanı,
İnançlar, alışkanlıklar.

4-Doğuştan ya da Sonradan Gelişen Hastalıklar

E- Yetişkin erkeklerde

∗
∗
∗

Şişmanlık (obezite)
Riboflavin, A vitamini ve niacin yetersizlikleri

Malnütrüsyon (Protein enerji
malnütrüsyonu – PEM)
Aslında malnütrisyon (kötü beslenme) olarak adlandırınan durum hem yetersiz ve dengesiz hem de aşırı
beslenme (şişmanlık) durumlarını birlikte ifade eden bir
terimdir. Ancak malnütrüsyon denildiğinde genellikle yetersiz ve dengesiz beslenme anlaşılır. Nitekim malnütrüsyon
“büyüme ve gelişme için gerekli olan bir ya da daha fazla
besin öğesinin vücut dengesini bozacak şekilde uzun süre yetersiz ve dengesiz alınması durumunda ortaya çıkan klinik
ve izlenmesi gereken bir tablo” olarak tanımlamaktadır. Dünya Sağlık Örgütü’nün malnütrüsyonun tanımı ise şöyledir:
“Besin alımı yoluyla sağlanan enerjiyle, vücudun büyümek,
ağırlığı korumak ve özgül işlevlerini yerine getirmek için gereken enerji arasındaki hücresel dengesizlik”. Malnütrüsyon
Dünya’da her yıl 5 yaş altındaki 300.000 çocuğun doğrudan,
5.000.000 çocuğun ise dolaylı olarak ölümünden sorumludur.

Malabsorbsiyonlar,
O2 kullanımında yetersizlikler,
Metabolizma bozuklukları.

Malnütrüsyonun tanısı ve derecesini gösteren ilk
klinik belirtiler çocuğun boyunun ve ağırlığının ölçülmesi
ile saptanır. Bu ölçümlerin nasıl yapılması ve nasıl
yorumlanması gerektiği bu kitabın “Çocuk ve Ergen Sağlığı”
bölümünde ayrıntısı ile açıklanmıştır. Özetle, bu göstergelerin
malnütrüsyon açısından değerlendirmesi şöyledir:

∗ Yaşa göre boyun kısa olması: Bu durum “bodurluk”
olarak adlandırılır. Uzun dönemli beslenme yetersizliğini
gösterir.
∗ Yaşa göre ağırlığın düşük olması: Hem akut hem de
kronik dönemdeki yetersiz beslenmeyi gösterir.
∗ Boya göre ağırlığın düşük olması: Zayıflık olarak
nitelendirilen bu durum akut dönemdeki yetersiz beslenmeyi
gösterir.
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Dünya Sağlık Örgütü 1986 yılından buyana yaşa göre
ağırlık sonuçlarını şöyle sınıflamaktadır:
Yaşa göre ağırlık
Durum
< %70
Ağır PEM
%70-80
		
Orta PEM
%80-90
Hafif PEM
%90-110
Normal
%110-120
İyi beslenmiş
>%120
Şişman, uzun
Özellikle az gelişmiş ülkelerdeki çocuklarda sıkça görülen PEM, marasmus, kwashiorkor ve marasmik kwashiorkor olmak üzere üçe ayrılır. Marasmus göreceli olarak kalori
eksikliğinin, kwashiorkor ise protein eksikliğinin daha fazla
olmasının, marasmik kwashiorkor ise marasmuslu çocukta
enfeksiyon vb. nedenlerle protein alımı düşerse oluşan klinik
tabloya verilen addır. Her üç klinik durumda da hastalarda
belirgin azalmış deri altı dokusu, batında gerilme (distansiyon), ödem, karaciğerde büyüme (hepatomegali), deride
soyulma, tırnaklarda çatlama, saçlarda incelme ve dökülme
görülebilir.
Malnütrüsyonun Halk Sağlığı Boyutu
Yeterli ve dengeli beslenmeyen
kişilerde, özellikle çocuklarda, halk
arasında “bünye” olarak adlandırılan
hastalıklara karşı koyma ve vücuda
giren patojenin mikroorganizmalarla
mücadele etme gücü zayıflar. Böyle
kişilerde basit hastalıklar bile ağır
seyreder ve ölümle sonuçlanabilir.
Örneğin, iyi beslenen çocuklar
kızamık
hastalığını
kolaylıkla
atlatırlarken yetersiz ve dengesiz
beslenmiş
çocuklarda
kızamık
ağır seyreder, hastalık tablosuna
akciğer enfeksiyonları, ishal ya
da ensefalit eklenir ve hatta hasta
yaşamını yitirebilir. Bu şekilde ölen
çocukların ölüm nedenleri kayıtlara

“bronkopnömoni” ya sa “kızamık” olarak geçer, fakat aslında
bu çocukların temel ölüm nedenleri yetersiz ve dengesiz
beslenmedir. O nedenle, beslenme durumunun iyileştirilmesi
kişiye yönelik koruyucu hizmetlerden sayılır.
Yetersiz ve dengesiz beslenme özellikle çocukluk
dönemlerinde önemli bir halk sağlığı sorunudur. Açlık ve yetersiz beslenme, her yıl AIDS ve tüberkülozun yarattığı ölüm
riskinin toplamından daha çok ölüm riski doğurmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerde beş yaşından küçük 200 milyondan
fazla çocuğun yetersiz beslendiği tahmin edilmektedir. Bu
ülkelerde her yıl 12 milyon çocuk ölümünün yarısı kötü beslenmeye bağlıdır. Dünyada her sekiz kişiden biri yeterli besin
alamadan hayatını sürdürmektedir.
Açlık (hunger) yetersiz beslenmenin en uç noktasıdır.
Açlık sınırı dört kişilik bir ailenin minimum besin gereksinmesi için gereken harcama miktarını ifade eder. Dünya Sağlık
Örgütü iki çocuklu bir ailede 6 yaşından büyüklerin günde
2800, daha küçüklerin 2400 kaloriden az tüketenlerinin açlık
sınırında yaşadıklarını kabul etmektedir. Bu kalori miktarının tüketilmesi için harcanılan minimum paraya açlık sınırı
denmektedir. Açlık sınırının altında yaşayanlar Dünya Sağlık
Örgütü’ne göre aç yani yeterli besin alamayan kişilerdir.
Şekil 8: Ülkelere Göre Yetersiz Beslenme Yüzdeleri (2015)

Kaynak: https://developmenteducation.ie/feature/hunger-map/hungermap/
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Şekil 9: Marasmik Kwashiorkor

en akılcı şey PEM’in önlenmesidir. PEM’in önlenmesi hem
sağlığın korunması için gereklidir, hem de kişilerin bu sorunlarla karşılaşmadan yaşamaları bir insanlık ve sağlık hakkıdır.
PEM çok faktörün rol oynadığı bir hastalıktır; korunması
için alınması öngörülen önlemler de doğal olarak çok sektörü
ilgilendirir. Bu önlemlerin başlıcaları şunlardır:
• Doğum öncesi dönemde bütün gebeler sağlıkçılar tarafından (hekim, hemşire, ebe, ziyatetçi hemşire gibi) periyodik olarak izlenmelidir; bu izlemelerde gebenin nasıl beslenmesi gerektiği hakkında bilgi verilmeli ve gebenin uygun
beslenmesi için önlemler alınmalıdır.
• Doğum öncesi ve sonrası dönemde anneye hem kendisinin hem de bebeğinin beslenmesi hakkında eğitim verilmelidir.

Şekil 10: Ölmekte Olan Marasmik Kwashiorlu Çocuk ve
Ölümü Bekleyen Akbaba

• Annesütü bebek 6 aylık oluncaya kadar gerek duyacağı
bütün besinleri içerir, bebeği hastalıklardan korur, uygun gelişmesini sağlar ve bu dönemde bebeğin annesütünden başka
bir besine gereksinmesi yoktur; bebek 6 aylık olduktan sonra
uygun ek besinler başlanmalıdır ve yaterli ve dengeli beslenme ilkelerine uyulmalıdır,
• Bütün çocuklar 0 – 6 yaşları arasında sağlıkçılar tarafından periyodik olarak izlenmelidir: bu izlemeler sırasında
özellikle çocuğun fiziksel ve zihinsel gelişmesi izlenmelidir.
• Periyodik izlemeler sırasında gelişmesinde gerileme
olan çocuklar mutlaka bir sağlık kuruluşuna sevk edilmelidir.

(Not: 1994 yılında Sudan’da çektiği bu fotoğrafla Pulitzer
ödülü kazanan Güney Afrikalı bir beyaz olan Kevin Carter,
çocuğa neden yardım etmediği şeklindeki eleştirilere dayanamayarak aynı yıl intihar etmiştir.)
PEM’ in Önlenmesi
Protein enerji malnütrüsyonu ciddi bir hastalık tablosudur ve kronikleşen aşamalarının tedavisi ve PEM’in geri
döndürülmesi çok zordur. Böyle çocuklar tedavi edilseler bile zihinsel, fiziksel ve nörolojik sekellerle yaşamlarını
sürdürmek durumunda kalırlar. O nedenle, yapılması gereken

• Gebelerin, lohusaların ve çocukların izlemlerinde
“risk yaklaşımı” ilkeleri uygulanmalı, yani riskli oldukları
saptananlar daha sık izlenmelidir.
• Ek besinler hazırlanırken hijyen kurallarına dikkat edilmeli, böylece enfeksiyonlar önlenmelidir.
• Ülke kalkınması, gelirin dengeli dağıtımı ve yoksullukla
mücadele programları özenle uygulanmalıdır.
• Risk altındaki yoksul kişi ve ailelere sosyal yardımlar
sağlanmalıdır.
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• PEM tanısı konulan çocuklar iyileşinceye kadar düzgün
ve yeterli bakım alabilecekleri kliniklerde, bakım merkezlerinde bakılmalıdırlar.
• Başta öğretmenler, tarımcılar, veterinerler, din görevlileri, toplum liderleri ve aileler PEM konusunda eğitilmeli,
beslenme sorunların farkına varmaları sağlanmalıdır.
• Tarım politikaları gözden geçirilmeli ve ulusal düzeyde
beslenme stratejik planları hazırlanmalıdır.
• İyi sağlık hizmeti örgütlenmesi diğer sağlık sorunları
için olduğu kadar PEM ile mücadelede de kritiktir.
• Doğum kontrolü yapılarak ailelerin bakabilecekleri kadar çocuğa sahip olmaları sağlanmalıdır.
• Gıda zenginleştirmeleri yapılmalıdır; bu amaçla ekmeklik un, makarna ve benzeri yiyeceklerin yağsız soya unu,
riboflavin ve demir bileşikleri ile zenginleştirmesi sağlanmalıdır.
• Çocuk mamaları protein, vitaminler ve mineraller yönünden zenginleştirilmelidir.
Türkiye’de durum
Türkiye’de protein enerji malnütrüsyonu giderek iyileşen bir çizgi izlemektedir. Örneğin, beş yaş altı çocuklarda
zayıflık 1993 yılında yüzde 10.4 iken 1998 yılında 8.3’e,
2003 yılında 3.9’a, 2013 ylunda yüzde 3’e dişmüştür. Benzer
bir gelişme bodurluk açısından da gözlenmektedir. Bodurluk
beş yaş altındaki çocuklarda 1993 yılında yüzde 20.5 olarak
saptanmıştı. Bu oran 1998 yılında yüzde 16’ya, 2003 yılında
yüzde 12.2’ye, 2013 yılında yüzde 10’a düşmüştür.
Türkiye’de gözlenen bu gelişmeye karşın, bodurluğun
hala yüzde 10 gibi başka ülkelere kıyasla yüksek olması ülkemizde malnütrisyon sorunun hala bir halk sağlığı sorunu
olmaya devam ettiğinin bir göstergesidir.
Şişmanlık
Ülkemizde yanlış beslenme ile ortaya çıkan hastalıkların
başında şişmanlık (obezite) gelir. Bütün dünyada olduğu gibi
ülkemizde de obezite görülme sıklığı giderek artmaktadır.

Çeşitli çalışmalara göre obezite sıklığı yetişkinlerde yüzde
18-35 arasında değişmektedir. Yapılan çalışmalara göre ülkemizde, obezite sıklığı; 19 yaş ve üzerindeki bireylerde %30,3
( erkeklerde %20,5 ve kadınlarda %41) olarak bulunmuştur.
Fazla kilolu olma oranı ise %34,6 olarak saptanmıştır. Ülkemizde çocukluk döneminde de şişmanlık giderek artan bir
sorundur. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan Çocukluk Çağı
Araştırması (2013) verilerine göre 7-8 yaş grubundaki öğrencilerde fazla kiloluluk % 14,2, obezite %8,3 olarak bulunmuştur.
Türkiye için giderek artan bir halk sağlığı sorunu olan
şişmanlık ve şişmanlığın kontrolü hakkında geniş açıklama
“Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Kontrolü” bölümünde bulunmaktadır.

Basit Guatr
Guatr (goiter, goitre) tiroit bezinin hiperplazisi (büyümesi)
dir. Guatr denilince genel olarak tiroit bezinin iltihabî
olmayan, normal fonksiyonlu (normal miktarda hormon
salgılaması) ve habis olmayan büyümeleri kastedilmektedir.
Yâni, hipertroidi (tiroit bezinin aşırı hormon salgılaması),
tiroit kanserleri ve tiroit iltihapları bu tanımın dışındadır.
Troit bezinin normal fonksiyonlu olarak büyümesine “basit
guatr” da denir. Ancak basit sözcüğü hastalığın ihmal
edilmesi anlamına gelmemelidir. Basit guatr ihmal edilir
ve tedavisi gecikirse, tedâvi ile iyileşmesi mümkün olan bir
guatr cerrâhî tedaviyi gerektirecek büyüklüğe erişebilir, tiroit
kanseri, hipertroidi (aşırı hormon salgılayan) ya da hipotiroidi
(yetersiz hormon salgılayan) durumuna dönüşebilir.
Bir bölgede, çocukların (5-12 yaş arası) yüzde beşinde
guatr varsa hastalığın endemik olduğu kabul edilir; tek tük
vakalar görülüyorsa sporadik guatrdan söz edilir. Ülkemizde
nüfûsun yüzde 7’sinde endemik guatr görülmektedir. Türkiye’de guatr’ın en çok görüldüğü bölgeler Kastamonu yöresi
ve Doğu Karadeniz bölgesidir. Dünya’da 200 milyondan fazla kişide guatr hastalığı olduğu tahmin edilmektedir.
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Şekil 11: Guatr Vakaları

Yurdumuzda 4 milyon dolayında guatr hastası vardır.
Bu hastaların yüzde 90 kadarını kadınlar oluşturmaktadır.
Dünyada, Alp dağları vadilerinde, Pirenelerde, Himalaya
eteklerinde Lombardiya ovaları, Hollanda’nın ve Japonya’nın
bazı kıyı bölgelerinde guatr yaygın olarak görülmektedir.
Guatrlı hastaların çoğunda klinik belirti yoktur. İlk
belirtiler boynun genişlemesi ya da boyunda yutkunmakla
aşağı yukarı hareket eden bir kitlenin hissedilmesi olur. Bu
kitlenin yaptığı baskı nedeniyle solumada zorluk, yutma
güçlüğü ve ses kısıklığı ortaya çıkabilir. Tiroit bezi normal
yerinden daha aşağıya inerek, sternumun arkasında genişleyerek nefes borusuna baskı yapar ve nefes darlığına yol açabilir. Halk arasında bu tip guatra “iç guatr” ya da “saklı guatr”
denir.
Eğer guatr tiroit hormonunun azlığı nedeniyle ortaya çıkmışsa hastaya tiroit hormonu verilir; eğer ilaçla
küçültülmesi sağlanamıyorsa ve büyüyen kitle etraftaki organlara baskı yapıyorsa, cerrahi olarak çıkartılması gündeme
gelebilir. Kanser vakalarında ya da estetik amacıyla da cerrahi tedaviye başvulabilir.

Tiroit hormonunun yapımı, çeşitli nedenlere bağlı olarak
azalırsa hipofiz bezinden tiroidi uyarıcı hormonunun salgılanması artar ve bu hormon tiroit bezini büyüterek guatr
oluşumuna yol açabilir. Guatrın oluşmasında basilica neden iyot yetersizliğidir. Guatr oluşmasında başka maddeler
de vardır. Bunlara guatrojen maddeler denir. Bu maddelerin
başlıcaları kara lahana, turp, şalgam, soya fasulyesi, karnabahar, havuç, soğan, sarmısak gibi sebzeler, tiyourasil, sülfonamid, PAS gibi ilâçlar, aşırı kalsiyum ve flor, vitamin A
yetersizliği ve tiroit bezinde doğuştan mevcut olan enzim
noksanlıkları sayılabilir. Ayrıca, gebelik, lohusalık dönemleri, ruhsal sıkıntılar da guatra neden olan faktörlerdir.

İyot Kullanımı
İyot, tiroit hormonlarının yapısında vardır; vücuda yeterli
iyot içeren toprakta yetişen besinlerle, su ve deniz ürünlerinin
tüketilmesi ile girer. İyot, çocuğun büyümesi, beyin ve sinir
sisteminin normal çalışabilmesi ve vücut ısısının düzenlenmesi için gereklidir. İyot tiroid hormonunun yapımında yer
aldığı için, iyot eksikliğinde hipotiroidi ve bunun sonunda da
büyüme geriliği, zekâ geriliği, cücelik, gebelerde düşük ve
ölü doğumlara neden olabilir.
İyot eksikliğinin giderilmesinde ve iyot eksikliğine
bağlı guatr hastalığını önlebilmenin en etkili yolu besinlerin,
özellikle tuzun iyotla zenginleştirilmesidir. İyotlu tuz
kullanılan bölgelerde guvatr hastalığının daha az görüldüğü
bir gerçektir. Günde 3 gram iyotlu tuz, vücut için yeterlidir.
İyotlu tuz guatr hastalarına verilmemelidir, çünkü iyotlu tuz,
guatrı tedavi etmez, guatrın oluşmasını önler.
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Demir Eksiskliği Anemisi

Demir eksikliği anemisinin çeşitli nedenleri vardır:

Kandaki eritrositlerde bulunan hemoglobin hücrelere oksijen taşıyarak fizyolojik olaylar için gereken enerjiyi sağlar.
Yeterli hemoglobin olmadan yaşam olamaz. Hemoglobinin
biyosentezi için demir, protoporfirin ve globine gerek vardır.
Demir yokluğunda ya da azlığında hemoglobinin sentezi defektif olur. Bu da demir eksikliği anemisinin (kansızlığının)
oluşmasına yol açar. Bu tür anemide eritrositler normalden
küçük (mikrositik) ya da soluk (hipokromik) olurlar.
Demirden zengin gıdalar sakadat (karaciğer vb), et ürünleri, üzüm, pekmez gibi besinlerdir. Bitkisel kaynaklı besinlerde bulunan demirin vücutta kullanımı daha düşüktür. C
vitamini demir emilimini arttırır. Bu nedenle C Vitamini kaynağı besinlerle (turunçgiller, yesil yaprakli sebzeler, domates
vb.) birlikte tüketilmelidir. Halk arasında bilinenin aksine,
ıspanak gibi yeşil sebzelerdeki demir3 formatındaki demir
bağırsaklardan emilmez. O nedenle bu besinler yenildikten
sonra dışkının rengi siyaha yakın olur.

1. Artmış gereksinim

• Gebelik dönemi
• Emziklilik dönemi
• Büyüme – gelişme dönemi
2. Artan demir kaybı

• Menoraji – metroraji (adet kanamaları)
• Gastro-intestinal sistem kanamaları (peptik ülser,

divertikül, özafagus varisi, hemoroid vb)
• Parazitozlar (trikurazis vb)
• Kronik böbrek yetmezliği
• Hemostaz hastalıkları (hemofili vb)
3. Yetersiz demir alımı

•
•
•
•

Demirden fakir diyet
Vejeteryanlar
Yaşlılar
Anemik gebelerden doğan bebekler
4. Emilim bozukluğu

Tablo 6: Demir emilimlerine göre besin maddeleri
İyi Emilenler
Dana kıyma
Karaciğer
Kuzu eti
Tavuk eti
Sosis
Balık

Miktar
3 yemek kaşığı (50 gr)
3 yemek kaşığı (50 gr)
3 yemek kaşığı (50 gr)
3 yemek kaşığı (50 gr)
1 sosis (20 gr)
2 küçük (60 gr)

Az Emilenler

Demir (mg)
1.6
5.0
0.9
0.4
0.3
0.5

Miktar

•
•
•
•
Demir (mg)

Mercimek

1 yemek kaşığı

1.2

Fasülye

1 yemek kaşığı

0.7

Yumurta

1 adet (50 gr)

1.0

Yeşil sebzeler

2 yemek kaşığı (60 gr)

0.2 - 1.0

Kurutulmuş Meyveler

1 yemek kaşığı (30 gr)

0.4 – 1.1

Beyaz ekmek

1 dilim (30 gr)

0.4

Kepekli bisküvi

1 adet (15 gr)

1.5

Mısır gevreği

1 küçük kâse (20 gr)

1.3

Çölyak (celiac) hastalığı
Mide – bağırsak cerrahisi sonrası
Aklorhidri
Pika (toprak, kil yeme)

Yukarıda sıralanan nedenlerden de anlaşılacağı gibi, doğurganlık çağındaki kadınlar, bebekler, çocuklar ve yaşlılar
demi ekikliği anemisi açısından risk altındaki gruplardır.
Kan hemoglobin değerleri erkeklerde 14 – 18 g/dL, kadınlarda 12 – 16 g/dL olmalıdır. Dünya Sağlık Örgütü tarafından açıklanan anemi tanısı koyabilmek için hemoglobin sınır
değerleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
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Tablo 7: Dünya Sağlık Örgütü anemi tanımında kullanılan
hemoglobin değerleri (1 g/dL = 0,6206 mmol/L)
Hb alt
sınırı
(g/dl)

Hb alt
sınırı
(mmol/l)

11.0

6.8

Çocuklar (5–12 yaş)

11.5

7.1

Gençler (12–15 yaş)

12.0

7.4

Kadınlar, hamile olmayan (>15 yaş)

12.0

7.4

Kadınlar, hamile

11.0

6.8

Erkekler (>15 yaş)

13.0

8.1

Yaş veya cinsiyet grupları
Çocuklar (6 ay–5 yaş)

Demir eksikliği olan hastalarda yorgunluk, halsizlik, baş
dönmesi, nefes almada güçlük, bulanık görme, uykusuzlık,
titreme, iştahsızlık, deride, göz kapaklarının iç kısımlarında,
avuçta solukluk, çarpıntı, bacaklarda gode bırakan (parmakla basıca iz bırakan) ödem, kaşık tırnak, pika (toprak yeme)
görülebilir. Demir eksikliği olan çocuklarda büyüme ve gelisme geriliği, dikkat ve algılamada azalma, okul başarısında
azalma, fiziksel aktivItede azalma görülür. Bu çocuklar sık
sık hastalanırlar. Yetişkinlerde iş gücü azalir, yorgunluk görülür, hastaliklar sık görülür, anne ve bebek ölümleri artar,
düşük ağırlıklı bebek doğumları fazladır.
Demir eksikliği anemisinin tedavisi titiz bir klinik ve
laboratuvar incelemesi, ilaç tedavisi ve izlem gerektirir.
Günlük besinsel demir gereksinimi erkeklerde 1 mg,
adolesanlarda 2-3 mg, üreme dönemindeki kadınlarda 2-3
mg, gebelerde 3-4 mg kadardır. Demir eksikliği anemisi
konusunda yapılması asıl önemli olan, koruyucu hizmetlerdir.
Bu amaçla alınması gereken önlemler ve yapılması gerekenler
şunlardır:

• Demir yönünden zengin kaynaklar günlük diyette yer
almalıdır. Et, tavuk, balık, karaciğer, yumurta, kurubaklagiller, tahıllar, yesil yapraklı sebzeler, pekmez, tahin demir
içerir.
• Kurubaklagil ve tahıl yemeklerindeki demirin emilimi
için C vItamini gerekir. O nedenle, bu besinler tüketilirken
C vitamini yönünden zengin turunçgiller, yesil yapraklı sebzeler, karnabahar, lahana, patates, domates, yesil biber gibi

besinler her ögün yemeklerle birlikte tüketilmelidir.
• Anemisi olan gebelerin demir ilaçları kullanması önerilir. Özellikle, Türkiye’de 15-49 yaş (doğurganlık dönemi)
grubundaki kadınlarda demir eksikliği anemisinin yaygın
olması nedeniyle, bu dönemdeki kadınların periyodik olarak
izlenmeleri, anemisi olanların tedavi edilmeleri, hatta bütün
gebelere demir preperatları verilmesi uygun olacaktır.
• Demirin vücutta kullanımını engelleyen çay ve kahve
yemeklerle birlikte tüketilmemelidir. Öğün aralarında koyu
olmamak kaydıyla ve limonla birlikte tüketilmesi uygundur.
• Annesütü ile beslenme özendirilmelidir. Doğumdan
sonrak iilk 6 ay annesütü yeterlidir.
• Altı aydan sonra, annesütünün yanında, demirden zengin içerikli ek gıdalarla beslenmesi önerilir. Bu yaşta annesütü alamayan bebeklerin, ek gıdanın yanında demirden zengin
mama ile beslenmesi önerilir.
• Miadında doğan bebeklere 4 aydan sonra, 1 mg/kg/
gün dozunda; prematüre ve 2500 g altında doğan bebeklere
2 aydan sonra 2 mg/kg/gün dozunda elementer demir içeren
damlalar başlanarak, 1 yaşına kadar demir profilaksisine devam edilmesi önerilir.
• Günlük inek sütü tüketimi 2 su bardağı ile sınırlandırılmalıdır.
• Prematüre ve düşük doğum ağırlıklı bebekler, 1 yaşından önce inek sütü başlanan ve günlük süt tüketimi 500
ml’denfazla olanlar, demirden zengin gıdaları az aldığı belirlenen çocuklar, altta yatan kronik hastalığı olan çocuklar
demir eksikliği açısından risk altında olduklarından yakından
izlenmeli ve gerekenler tedaviye alınmalıdır.
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Üreme Sağlığı Kavramı
Bizi dünyaya getiren tohum, o bir damla akıt müthiş şeydir. İçinde babamızın yalnız beden biçimi
değil, duyguları, düşünceleri, eğilimleri bile var. Bu bir damla su bunca halleri neresinde saklıyor.
Montaigne

Üreme Sağlığı Tanımı
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), daha önceleri “ana sağlığı”, “üreme sağlığı”, doğum kontrolü”, “cinsel sağlık” gibi
tanımlamaların bir başlık altında toplanmasını önererek “üreme sağlığı” (reproductive health) tanımlamasını yaptı. DSÖ
‘ye göre üreme sağlığı, üreme sistemi işlevleri ve süreci ile
ilgili yalnızca hastalık ve sakatlığın olmaması değil, bütün
bunlara ilişkin fiziksel, mental ve sosyal yönden tam bir iyilik
halidir. Üreme sağlığı içinde yer alan kavramlar ve konular
şunlardır:

•
•
•
•
•
•
•

Güvenli cinsel yaşam,
Üreme yeteneğine sahip olma,
Cinsel yaşam ve üreme konusunda karar verme
özgürlüğü,
Aile planlaması / doğum kontrolü,
Sağlıklı gebelik ve doğum,
Emzirmenin teşvik edilmesi,
Cinsel yolla bulaşan hastalıkların önlenmesi ve
tedavisi

Üreme sağlığı, doğumdan ölüme kadar her yaştaki kadın
ve erkekleri ilgilendirir. Başka bir deyişle, üreme sağlığı
yalnızca üreme dönemindeki kişileri ve yalnızca kadınları
ilgilendiren bir kavram değildir.

Üreme Sağlığını Etkileyen Etmenler
Yukarıda açıklanan tanımdan da anlaşılacağı gibi üreme
sağlığı yalnızca biyolojik değil, aynı zamanda sosyal etmenlerden de etkilenir. Bu etmenlerden önemli olanları arasında
şunlar sayılabilir:

• Toplumun genel sağlık düzeyi: Genel sağlık düzeyi
düşük olan ülkelerde ve bölgelerde, üreme sağlığı hizmetlerinin de yetersiz olduğu söylenebilir. Toplumdaki sağlık düzeyinin düşüklüğüne yol açan etmenler üreme sağlığını da
olumsuz etkiler.
• Toplumun ekonomik düzeyi: Yoksulluk, genel sağlık düzeyini olduğu gibi üreme sağlığı düzeyini de olumsuz
etkiler. Ekonomik yetersizliğe, toplumdaki ulaşım, haberleşme, barınma gibi üreme sağlığını olumsuz etkileyen hususları
da dahil etmek gerekir.
• Sağlık hizmetlerinin yaygınlığı ve niteliği: Sağlık
hizmetleri insanların en yakınına kadar götürülememişse ve
düşük nitelikli ise, genel sağlık düzeyi ve üreme sağlığı hizmetleri de bu durumdan olumsuz olarak etkilenir.
• Sağlık sistemi ve finans modeli: Eğer hizmetler halkın karşılayamayacağı biçimde sunuluyorsa halk bu hizmetleri yeterince ve eşitlik ilkesine uygun biçimde kullanamaz;
bu durum üreme sağlığını da olumsuz etkiler.
• Sağlık insangücünün sayısı ve dağılımı: Özellikle
aile hekimi, ebe, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı,
üroloji uzmanı, enfeksiyon hastalıkları uzmanı bibi sağlık
personelinin yetersiz olması ve verimsiz çalışmaları üreme
sağlığını olumsuz etkiler.
• Sağlık hizmetlerini kullanım: Bireylerin sağlık hizmetleri ne sıklıkta kullandığı, uygun zamanda ve uygun sağlık kuruluşuna başvurup vurmadıkları hem genel sağlığı hem
de üreme sağlığını etkiler.
• Ülkede izlenen nüfus politikaları: Üreme sağlığını
etkileyen çok önemli bir etmendir. Ülkede, pronatalist (nüfusu arttırıcı) politikaların izlenmesi, doğum kontrolü yöntemlerine getirilen sınırlamalar, gebeliğin sonlandırılmasına
ilişkin yasaklar üreme sağlığını olumsuz yönde etkiler.
• Kadının toplumdaki statüsü ve toplumsal cinsiyet
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eşitliği: Kadının toplumun dışına itildiği, yalnızca çocuk doğuran ve bakan bir kişi olarak algılandığı, kendi kararlarını
kendisinin veremediği, erkek egemen toplumlarda üreme
sağlığı da düşük düzeyde olur.
• Poligami (çok eşlilik) oranı: Çok eşliliğin yaygın
olduğu toplumlar aynı zamanda toplumsal cinsiyet ayrımcılığının da olduğu ve kadının statüsünün düşük olduğu toplumlardır. Poligaminin yaygın olduğu toplumlar, kadınının asıl
görevinin çocuk doğurmak olduğunu benimsemiş toplumlardır.
• Cinsel eğilimler: Homoseksüel eğilimlerin yaygın ve
kontrol dışı olduğu yerlerde ve gruplarda cinsel yolla bulaşan
hastalıklar da daha sık görülür.
• Gelenek, görenek ve inanışlar: Evlilik, cinsel yaşam, çocuk doğurma konularındaki olumsuz geleneksel tutumlar ve dinsel inanışlar, özellikle, lohusayı toprağa oturtma, doğum kontrolü ve kürtaj gibi uygulamalara karşı olma,
erkek çocuk tercihi gibi tutum ve davranışlar üreme sağlığını
bozan etmenlerdendir.
• Toplumun genel beslenme düzeyi: Beslenme ile genel sağlık ve kadın sağlığı arasında yakın ilişki vardır. Doğurgan dönemdeki kadınlarda anemi, obezite gibi sorunların
fazla görülmesi üreme sağlığının da olumsuz etkilendiğinin
göstergesidir.
• Toplumun genel eğitim düzeyi ve sağlık okuryazarlığı: Toplumda (erkek ve kadında) eğitim düzeyinin
düşük olması genel sağlığı olduğu gibi üreme sağlığını da
olumsuz etkiler.

Üreme Sağlığının Göstergeleri
Bir ülke ya da bölgedeki üreme sağlığı düzeyinin ve
hizmetlerinin değerlendirilmesi halk sağlığı hizmetlerinin
değerlendirilmesi amacıyla kullanılan genel ölçütlerden ayrı
düşünülemez. Çünkü, üreme sağlığı ile diğer halk sağlığı hizmetleri iç içedir ve entegre biçimde sunulur. Öte yandan, halk
sağlığı düzeyini ölçmek için kullanılan ölçütlerin bazıları
üreme sağlığı düzeyi hakkında daha aydınlatıcı olabilir:

• Adölesan gebeliklerin oranı: Adölasan gebeliklerinin fazla ve genç yaşta evlenmelerin yaygın olması o ülkede-

ki üreme sağlığı sorunlarının olduğuna işaret edebilir.
• Toplam düşük hızı: Toplam düşük hızının yüksek olması, genel olarak ürene sağlığı, özel olarak doğum öncesi
bakım hizmetlerinin yetersizliğinin bir sonucu olabilir.
• İsteyerek düşük hızı: İsteyerek düşük (induced abortion) ve kriminal düşük hızlarının yüksek olması, aile planlaması hizmetlerinin yetersiz olduğuna (hizmet açığının varlığı) işarettir.
• Ana ölüm hızı: Gebelik ve doğum fizyolojik bir olay
olduğuna göre, iyi bir üreme sağlığı hizmetinin verildiği yerlerde hiç ana ölümü görülmemesi gerekir.
• Ölü doğum hızı: Ölü doğum hızının yüksekliği, o ülkede doğum öncesi ve sonrası hizmetlerinin yetersiz olduğuna, doğumların ehil ellerde yaptırılmadığına işarettir.
• Perinatal ölüm hızı: Ölü doğum hızı gibi perinatal
ölüm hızının da yüksekliği üreme sağlığı hizmetlerinin yetersiz verildiğinin bir kanıtıdır.
• Kaba doğum hızı: Kaba doğum hızının yüksek olması, aşırı doğurganlığın (sık ve çok doğum) göstergesidir
ki, bu durum üreme sağlığını olumsuz etkileyen etmenlerin
başında gelir.
• Toplam doğurganlık hızı: Toplam doğurganlık hızı
(doğurganlık çağının sonuna gelen kadınların sahip olduğu
çocuk sayısı) aile planlaması hizmetlerinin etkililiğini gösteren değerli bir ölçüttür.
• Doğum kontrol yöntemi kullanan ailelerin yüzdesi:
Her hangi bir doğum kontrol yöntemi uygulayan ailelerin (ve
bireylerin) oranı o ülkedeki (yerdeki) halkın aile planlaması
hakkındaki farkındalığının ve bir ölçüde aile planlaması hizmetlerinin etkililiğinin göstergesi olabilir.
• Etkili doğum kontrolü yöntemi kullana ailelerin
yüzdesi: Doğum kontrolü yöntemi uygulayan kişilerin ne kadarının etkili, ne kadarının geleneksel yöntemleri kullandığı
aile planlaması hizmetlerinin bir göstergesidir.
• Gebe ve lohusa izlem sıklığı: Doğum öncesi ve lohusalık dönemlerindeki izlemlerinin sayısı ve niteliği üreme
sağlığı hizmetlerinin çok değerli bir ölçütüdür.
• Doğumların yapıldığı yer: Bütün ülkelerin hedefi
doğumların tümünün sağlıklı koşullarda, bir sağlık personeli

524

HALK SAĞLIĞI Kuramlar ve Uygulamalar

yardımıyla ve mümkün olduğu kadar hastanelerde yaptırılmasıdır. Kendi kendine olan doğumların fazlalığı üreme sağlığı hizmetlerindeki açığın göstergesidir.
• Emziren annelerin yüzdesi ve emzirme süresi:
Bebeklerin en az 6 ay süreyle anne sütü ile beslenmelerinin
teşvik edilmesi üreme sağlığının önemli konularındandır. Bu
konudaki ölçütler hizmetlerin de başarısını gösterecektir.
• Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonların hızı: Üreme
sağlığı hizmetlerinin yetersiz olduğu yerlerde HIV/AİDS,
hepatit B ve C, frengi vb cinsel yolla bulaşan hastalıkların
görülme sıklıkları da yüksektir.
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Nüfus Politikaları ve Sağlık
Johann Peter Frank, 19. yüzyılda “kralın en büyük hazinesi halkıdır” demişti. Bu ifadesiyle Frank, “devletlerin gücü
halkından gelir” demekteydi.
Bu güç halkın (nüfusun) çokluğu mudur, yoksa niteliği
mi? Nüfus fazla olursa mı devlet daha güçlü olur yoksa az
ama yüksek nitelikli olursa mı? Nüfus, devletin sosyal, kültürel, ekonomik durumunu, kalkınmasını, gelir dağılımını,
savunma gücünü, yatırımlarını, sanayisini, üretimini, işgücü
potansiyelini, dünyadaki saygınlığını nasıl etkiler? Nüfusun
azlığı ya da çokluğu ülkenin doğal kaynaklarını, tarım uygulamalarını, beslenme koşullarını etkiler mi? Toplumun sağlık
ve eğitim gereksinmelerini değiştirir mi? Devletin ve toplumun refahının sürdürülebilmesi için gelecekte optimum nüfus ne kadar olmalıdır? Nüfusun yapısı nasıl olmalıdır? Genç
ve çocuklar mı ağırlıklı olmalı, yoksa çalışan ve üreten nüfus
mu? Halkın kentsel ve kırsal dağılımı nasıl olmalı? Kırsalda
yaşayıp tarımla uğraşan bir nüfusa mı, yoksa kentlerde yaşayan beyaz yakalı hizmet sektörü ve mavi yakalı sanayi sektöründe çalışanlara mı daha fazla gereksinim var? Yurt içindeki
göçler, hızlı kentleşme, gecekondulaşma, yurt dışına göç nüfus faktöründen ne kadar etkilenir?

Nüfus Politikaları
Hükümetlerin yukarıda sözü edilen konularla ilgili alacağı kararların ve uygulamaların tümüne nüfus politikaları
denilir. Nüfus politikasının temeli iki faklı yaklaşımı içerir:

1. Nüfusun artmasını öngören “pronatalist” yaklaşım
2. Nüfus artış hızının düşmesini ve nüfusun sınırlandırılmasını öngören “antinatalist” yaklaşım
Pronatalist politika
Pronatalist politikayı benimseyen ülkelerin dayandıkları
ekonomik ve askeri olmak üzere başlıca iki gerekçeden söz
edilebilir: Üretim için, özellikle tarım sektöründe çalışacak
genç insanlara ve ülkenin savunulması için asker gücüne gereksinim vardır.

Savaşların meydan muharebeleri biçiminde yapıldığı ve
orduların güçlerinin asker ve kılıç sayısı ile ölçüldüğü dönemlerde özellikle genç, savaşabilen ve erkek nüfusun fazlalığı önemli görülürdü. Devletler üstünlük sağlayabilmek
için nüfuslarını arttırmayı isterlerdi. Örneğin, eski Yunanistan’da savaşların yol açtığı insan kayıplarını telafi için belirli
bir yaşa gelenler için evlenme zorunluluğu getirilmiş ve çok
çocuklu babalara bazı ayrıcalıklar tanınmıştı. O dönemin
ünlü düşünürleri Platon ve Aristo da devletin askeri gücünü
sürdürebilmesi amacıyla bu yaklaşımı desteklemişlerdi. Roma’da da benzer bir yaklaşım vardı; çocukların yetiştirilmesi
bir kamu hizmeti sayılır ve gençler devlet tarafından asker
olarak eğitilirlerdi; hatta nüfusun azalmasını önlenmek için
Sezar ve August kısırlar ve bekârlar aleyhine yasalar çıkarılmasını ve veraset düzeninin evli olan aile bireylerini koruyacak biçimde düzenlenmesini istemişlerdi.
Askeri açıdan nüfusun arttırılması gerektiği anlayışı Avrupa’da 20. yüzyılın ortalarına kadar sürmüştür. Örneğin,
İngiltere’de halka şu görüş telkin edilmekteydi: “İngiliz erkekleri evlenince en az üç çocuk ister, biri kendisi, biri karısı,
biri de vatanı için”. Bu yaklaşım sonucunda İngiltere’nin nüfusu 19. yüzyılın başında 9.2 milyon iken, yüzyılın sonunda
36.1 milyona çıktı. Aynı dönemde Almanya’nın nüfusu da 24
milyondan, 64 milyona yükselmiştir. Birinci Dünya Savaşında Alman ordularına karşı duramayan Fransa’nın bir bakanı şöyle demişti: 1871’de Almanların miktarına yakın olan
Fransa’nın nüfusu o zamandan beri Almanlara paralel olarak
artsaydı 1914 yılında savaş başladığı zaman askeri durumumuz başka olur, savaş çıkmazdı”.
Nüfusun artmasını öngören politikayı benimseyen hükümetler, ekonomik kalkınmayı gerçekleştirmek için her türlü
mal ve hizmetin bol ve daha kaliteli bir şekilde üretilmesi
gerektiğini savunurlar. Üretimin çoğaltılabilmesi ve aynı
zamanda üretimi teşvik eden tüketimin arttırılabilmesi için
nüfusun artmasına gereksinim vardır. Başka bir ifadeyle, bir
ülkedeki kafa ve kol sayısının artması ekonomiyi olumlu etkiler, emek arzı, üretim kapasitesi ve ulusal gelir artar.

526

HALK SAĞLIĞI Kuramlar ve Uygulamalar

Nüfusun artması konusunda bir de toplumun, ailelerin ve
bireylerin tutum ve anlayışlarını bilmek gerekir. Çok çocuk
sahibi olmak konusundaki en önemli teşvik dinsel inançlardan kaynaklanmaktadır. Örneğin, Hıristiyanların kutsal kitabı
İncil’in “Genese” bölümünde “velûd ol, çoğal, arzı doldur”
denilmekle kişilere erken evlenme ve çok çocuk sahibi olmaları öğütlenmektedir. Protestanlığın kurucusu Lüther “Tanrı
her kuluna rızkını verir” demektedir.
İslam dininde de nüfus artışını teşvik eden bir yaklaşım
görülmektedir. Bunun en çarpıcı örneği “Evleniniz ve
çoğalınız, kıyamet gününde sizin çokluğunuzla övüneceğim”
hadisidir. Bir başka hadiste ‘”servet ve çocuklar bu dünyadaki yaşantınızın ziynetleridir” denilmektedir.
Sağlık hizmetlerinin gelişmediği, çocuk ölümlerinin fazla olduğu dönemlerde özellikle tarımla uğraşan aileler çok
çocuk sahibi olmayı isterlerdi. Böylece, aile üretimlerini
sürdürebilecek aile üyesi sayısını korumayı amaçlarlardı.
Günümüzde doğum hızının düşmesi ve yaşlı nüfus yüzdesinin artması bazı endişelerin ortaya çıkmasına yol açtı.
Nüfus yapısındaki bu değişiklik sonucunda işgücünün azalacağı, üretkenliğin gerileyeceği, toplumun dinamizminin
kaybolacağı, savunma gücünün zayıflayacağı ve bu nedenle
ülkenin varlığının tehlikeye düşeceği kaygıları belirdi. Bu gerekçelerle günümüzde bazı politikacılar ve hükümetler pronatalist politika yaklaşımını savunmaktadırlar.
Pronatalist politikanın uygulanmasındaki temel strateji
doğumların teşvik edilmesidir. Bu amaçla, çok çocuklu ailelere vergi indirimlerinin hatta muafiyetlerinin sağlanması,
çocuk başına devlet desteği yapılması, çok çocuklu ailelere
maddi ve manevi ödüllerin verilmesi, çocukların devlet tarafından yetiştirilip eğitileceği garantisi gibi yöntemler uygulanır.

Antinatalist politika
Pronatalist politikanın aksine antinatalist politika, hükümetlerin asıl sorumluluğunun nüfusun eğitim, sağlık, ekonomik ve sosyal yönden güçlendirilerek niteliğinin yükseltilmesi olduğunu, asıl konunun kalabalık toplumlara değil, nitelikli

toplumlara sahip olmak olduğunu, dolayısıyla, hızlı nüfus
artışının sakıncalı olduğunu, nüfus artışının yavaşlatılması
gerektiğini savunan görüştür.
Bu görüşe göre birçok toplumsal sorunun temelindeki etmenlerden biri, hatta en başta geleni hızlı nüfus artışıdır. Bu
sorunlar arasında, yoksulluk, işsizlik, eğitimsizlik, hızlı ve
çarpık kentleşme, doğal kaynakların tüketimi, çevre kirlenmesi, beslenme yetersizliği, sağlık hizmetlerinde yetersizlik,
ekonomik kalkınma hızındaki yavaşlık sayılabilir. Antinatalist görüşe göre, aşırı doğurganlık ve nüfusun hızlı artışı kontrol altına alınabilirse toplumun başta eğitim ve sağlık düzeyi
olmak üzere sosyal ve ekonomik göstergeleri iyileşir, refah
düzeyi yükselir; bir ülkenin gücü, asker sayısının fazlalığı ile
değil teknik savunma gücü ile ölçülür; ülkelerin kalkınmaları
için günümüzde işgücünün fazlalığına değil niteliğinin yüksek olmasına gereksinmesi vardır; ekonomik yatırımlar artık
çok sayıda kol gücüne değil az ama nitelikli beyin gücüne
gerek duymaktadır.
Bu görüşü savunanların başında İngiliz nüfus bilimci ve
ekonomist Robert Thomas Maltus gelir. Maltus’a göre, artan
nüfus topluma giderek zarar getirir; besin maddeleri üretimi
aritmetik, nüfus ise geometrik olarak artmaktadır ve toplumdaki yoksulluğun temel nedeni besin maddeleri üretiminin
artan nüfusa yetmemesidir. Sosyal yardımlar besin maddeleri
üretimini hızlandıramaz ama nüfus artışını hızlandırır. Nüfus
artışı bu hızla artmaya devam ederse, insanlık açlığa doğru
gitmektedir ve geleceği karanlıktır
Antinatalist görüşe göre, nüfus artışının yüksekliği sonucunda tüketim eğilimi artar, buna karşılık tasarruf eğilimi de
artar. Böyle olunca, istenilen, sermaye birikimini oluşmaz ve
işsizlik artar. Oysa nüfus artışı daha fazla sermaye kullanımı gerektirecektir. Eğer, nüfus artışı, sermaye artışını aşarsa,
yoksulluk bir kısır döngü olarak karşımıza çıkar.
Nüfusun fazlalığı kentleşmeye, konut gereksinmesinin
artmasına, sağlık ve eğitim harcamalarının yükselmesine
yol açar, sosyal ve ekonomik gelişmeyi frenler. Artan nüfusu
beslemek için toprağın da sürekli işlenmesi gerekecek, bu ve
diğer uygulamalar sonucunda çevre kirliliği artacaktır.
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Bu sakıncaları engellemenin yolu aşırı doğurganlığın
kontrolüdür.

Tablo 1: Dünya Nüfus Artışı

Dünya’da nüfus
İnsanlığın yeryüzünde 2 – 5 milyon yıl önce ortaya çıktığı sanılmaktadır. Tarihin ilk dönemlerindeki insan nüfusu,
nüfus sayımlarının düzgün biçimde yapılmaya başlandığı
son birkaç yüzyıla kadar tahminlere dayanır. Bu tahminlere
göre insanlığın başlangıcında nüfus 200.000 dolayındaydı.
İnsanoğlu avlanmak için aletler geliştirmeye başladıktan ve
tarımı bulduktan sonra nüfusun da artmaya başladığı ve neolitik dönemde 3 milyona eriştiği tahmin edilmektedir. Dünya
nüfusunun İsa’nın doğduğu dönemde 200 milyona, 1000’li
yıllarda 275 milyona, 1650 yılında 500 milyona eriştiği sanılmaktadır. Sanayi devriminin olduğu yıllarda dünya nüfusunda bir sıçrama görülmüş ve 1750 yılında 700 milyona,
1800’lü yıllarda ise 1 milyara erişmiştir. Dünya nüfusundaki
asıl patlama 20. yüzyılda görülmüştür. Örneğin, 1927 yılında
2 milyar olan dünya nüfusu sonraki 45 yıl içinde ikiye katlanarak 1974 yılında 4 milyara yükselmiştir. Oysa 1 milyardan
2 milyara yükselmesi için 123 yıl gerekmişti. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) dünya nüfusunun 2050 yılında
8,9 milyara ulaşacağını tahmin etmektedir. Uzmanların tahminlerine göre dünyadaki nüfus daha sonra azalmaya başlayacak ve 2100 yılı dolaylarında 8 milyara inecektir.
Nüfus artışındaki payın çoğu gelişmekte olan ülkelere aittir. Bu durum, nüfusla ilgili sorunların gelecekte daha
ciddi boyutlara erişeceği kaygısına neden olmaktadır. İlginç
olan bir husus, halen 7 milyar dolayındaki dünya nüfusunun
% 40’a yakın bölümünün iki ülkede, Çin (1.357 milyar) ve
Hindistan ‘da (1.277 milyar) yaşamasıdır. Günümüzden 30
yıl sonra, 2050 yıllarında bu iki ülke en çok nüfusun yaşadığı
ülkeler olmaya devam edecektir.

Nüfus

Yıl

Bir milyar artış için
geçen süre

1 milyar

1804

2 milyar

1927

123 yıl

3 milyar

1960

33 yıl

4 milyar

1974

14 yıl

5 milyar

1987

13 yıl

6 milyar

1999

12 yıl

7 milyar

2012

13 yıl

8 milyar

2026

14 yıl

Nüfus piramidi
Nüfus yapısını görsel olarak en güzel ifade eden grafik
nüfus piramididir. Nüfus piramitleri, nüfusun yaş gruplarına
ve cinsiyete göre dağılımı yanında o ülkenin gelişmişlik düzeyi hakkında da fikir verir. Bir ülkenin gelişmişlik durumunu anlamak için o ülkenin nüfus piramidine bakmak yeterli
olacaktır. Söz gelimi, piramidin tabanının geniş olması o ülkede çocuk sayısının fazla, yaşlı nüfusun az, beklenen yaşam
süresi kısa, genç bağımlılık ve doğum ve nüfus artış hızlarının yüksek, çocuk ölümlerin fazla, enfeksiyon hastalıklarının
sık, sağlık hizmetlerinin yetersiz, aile planlaması hizmetlerin
zayıf, eğitim durumunun düşük olduğunu gösterir. Yani, tabanı geniş ve yukarıya doğru daralan bir nüfus piramidi az
gelişmiş ülkelere aittir.
Ülke geliştikçe nüfus piramidinin görünümü değişir;
önce tabanı içeriye çöker, sonra bir fıçıya, giderek bir gökdelene ve sonunda ters bir piramide benzer. Yani, ülke geliştikçe, eğitim düzeyinin yükselmesine, sağlık hizmetlerinin
ve yaşam koşullarının iyileşmesine bağlı olarak doğum hızı
azalır, nüfus artış hızı yavaşlar ve hatta nüfus azalmaya başlar, yaşam süresi uzar, yaşlı nüfus artar, yaşlı bağımlılık oranı yükselir, enfeksiyon hastalıkları azalır, kronik hastalıklar
artar.
Nüfus piramidi ile paralel olarak değişen bir gösterge
“toplam doğurganlık hızı”dır (total fertility rate). Toplam

528

HALK SAĞLIĞI Kuramlar ve Uygulamalar

Şekil 1: Nufus Artış Hızı ve Nüfus Piramidi İlişkisi

Şekil 2: Nüfus Atış Hızlarına Göre Nüfus Piramidi Örnekleri

Afrika 2015

Hindistan 2015

K. Amerika 2015

Hollanda 2015

Kaynak: http://cografyaharita.com/haritalarim/1pdunya_hindistan_nufus_piramidi(2015).png
doğurganlık hızı (doğurgan dönemin sonuna gelen kadınların
sahip olduğu çocuk sayısı) 2.11 olduğunda doğum ve ölüm
hızları eşitlenmiş ve nüfus dengeye gelmiştir. Böyle bir ülkede nüfus piramidi bir gökdeleni andırır. Nüfus piramidi,
toplam doğurganlık hızının 2.11’den yüksek olduğu ülkede
tabanı geniş bir piramide, daha düşük olduğu ülkede tabanı
dar bir ters piramide benzer.

Türkiye’de nüfus politikaları
Balkan Savaşı, 1. Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşından çıkan genç Türkiye Cumhuriyeti ulu önder Atatürk’ün
deyişiyle “fakr-ü zaruret” içindeydi. Kurulduğu yıllardaki

nüfusunu tam olarak bilmiyoruz, fakat 1927 yılında ülke nüfusu 13.6 milyon kadardı. Tarım çok zayıflamıştı; çiftçi nüfusu çok azalmıştı; işgücü son derece yetersizdi; silah tutan
erkek nüfus uzun süren savaşlarda büyük kayıplar vermişti.
Ülkenin kalkınması için genç, dinamik, üretken ve sağlam
bir nüfusa gereksinim vardı. Bu nedenle 1923 yılından başlayarak hükümetler bilinçli olarak pronatist politika izlediler.
Doğumları teşvik için çeşitli yöntemler uyguladılar ve yasal
düzenlemeler yaptılar. Bu önlemlerin başlıcaları şunlardır:

• Etkili doğum kontrolü yöntemlerinin satışı ve uygulanması yasaklanmıştır
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• Ceza Kanunu ile gebelik tahliyesi (çocuk düşürme;
kürtaj) yasaklanmıştır
• Bu kurala 1936 yılında “ırkın devamlılığı ve sağlığını
tehlikeye düşürmek” suçu eklenmiştir
• Beş ve daha fazla çocuğu olanlar yol vergisinden
muaf tutulmuştur
• Devlet memurlarına çocuk başına yüksek miktarda
ödenek verilmiştir
• Halka erken evlenme ve çocuk sahibi olma konusunda telkinde bulunulmuştur
• Çok çocuklu aileler (anneler) madalya ile
onurlandırılmıştır
Bu önlemler yanı sıra ölümlerin azaltılması, doğumların
sağlıklı koşullarda yapılması ve diğer sağlık hizmetleri ile
nüfusun korunması ve sağlamlaştırılması politikaları izlendi.
Bu politikalar etkili oldu ve ülke nüfusu 1940 yılında 17.8
milyona, 1965 yılında 31.3 milyona erişti.
O dönemlerde etkili doğum kontrolü yöntemlerine erişmek mümkün olmamakla birlikte çocuk sahibi olmak istemeyen aileler geri çekme, lavaj, takvim yöntemi gibi geleneksel
yöntemler uygularlardı. Hekimlerin kürtaj yapmalarına yalnızca annenin ya da bebeğin sağlığı tehdit altında ise ve tıbbi
bir endikasyon varsa izin veriliyordu. Dolayısıyla, o yıllarda
gerçek dışı tıbbi endikasyonlarla (gebenin kızamıkçık geçirmesi gibi) kürtajların yapıldığı bir gerçektir.
1960’lı yıllara gelindiğinde durum değişti. 27 Mayıs
1960 yılında yönetime el koyan askeri hükümet (kurmay
subaylar) ülkede hiçbir alanda plan olmadığını görünce ekonomik ve sosyal planlamalar yapılması amacıyla 30 Eylül
1960 tarihinde Devlet Planlama Teşkilatını (DPT) kurdular.
Türkiye’nin ekonomik planlamasını yapmak üzere çalışmalara başlayan uzmanlar bir gerçekle karşılaştılar. Ekonomik
kalkınmanın göstergelerinden biri olan “kişi başına gayri safi
milli hasıla” (Milli Hasıla / Nüfus) bütün planlama çabalarına karşın arttırılamıyordu. Çünkü, formüldeki payın artması
için düşünülen bütün ekonomik yatırımlara karşın payda da
(nüfus) artıyor ve bu nedenle sonuç (kişi başı ulusal hasıla)
artmıyordu.

Bu durumu zamanın hükümetine aktaran uzmanlar nüfus
artışı kontrol altına alınmadan ülkenin kalkınmasının çok zor
olacağını belirttiler. Yani, planlama uzmanları pronatalist politikadan vazgeçilerek antinatalist politikaya geçilmesini öneriyorlardı. Büyük bir rastlantı, o dönemde Sağlık ve Sosyal
Yardım Bakanlığı (SSYB) müsteşarlık koltuğunda Dr. Nusret
Hasan Fişek’in oturmasıydı. Çünkü Dr. Fişek, 1959 yılında
Fakir Baykurt’un bir gazetede yayınlanan ve hızlı nüfus artışının sakıncalarına değinen makalesini okumuş ve çok etkilenmişti. Dr. Fişek de artık antinatalist politikaya geçilmesi
gerektiğine inanmaktaydı. Böylece, DPT ile SSYB arasında
geleneksel nüfus politikasının değiştirilmesi konusunda görüş birliği sağlandı. Sonuçta, 1 Nisan 1965 tarihinde 557 Sayılı Nüfus Planlaması Hakkında Kanun kabul edildi.
Söz konusu yasaya göre, doğum kontrolü yöntemlerinin
uygulanmasına izin veriyordu; ancak rahim içi araç (RİA)
takma yetkisi yalnızca kurs görüp sertifika alan hekimlere
veriliyordu; rahim tahliyesine tıbbi zorunluluklar dışında izin
verilmiyordu.
1982 yılında kabul edilen TC Anayasasında aile planlamasının bir devlet görevi olduğu hükmü yer aldı. Aynı dönemde Medeni Kanunda bir değişiklik yapılarak önceleri erkeklerin 17, kızların 15 olan evlenme yaşları 18’e yükseltildi.
TC Anayasası / Madde 41: Aile, Türk toplumunun temelidir. Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın
ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ile
uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilatı
kurar.
Planlı kalkınma döneminin başladığı 1963 yılından sonra
kabul edilen bütün beş yıllık kalkınma planlarının (2023 yılını kapsamak üzere 11 adet plan kabul edilmiştir) her birinde
aile planlaması konusunda uygulamalara yer verildi. İkinci 5
yıllık kalkınma planında (1968 – 1972) nüfus planlaması yerine aile planlaması teriminin kullanılması benimsendi. 1983
yılında yürürlükteki yasada bir değişiklik yapılarak 2827 Sayılı Nüfus Planlaması Hakkında Kanun kabul edildi. Bu kanunda iki önemli değişiklik yer aldı:
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1. Rahim içi araç takma yetkisi daha önce yalnızca
hekimlere verilmişken, kurs görüp sertifika alan hekim dışı
sağlık personelinin de (hemşire, ebe) RİA takabilmesine izin
verildi;

Tablo 2: Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırmalarına Göre
Toplam Doğurganlık Hızları (TDH) (Bir kadının doğurgan
olduğu dönem olan 15-49 yaş grubunda doğurabileceği ortalama çocuk sayısı)

2. Evlilerde çiftlerin birlikte karar vermesi, bekâr kadınların ise kendi kararları sonucunda rahim tahliyesi yapılabileceği hükmü yer aldı. Rahim tahliyesi için tıbbi bir neden
bulunması zorunluluğu kaldırıldı, sosyal endikasyonlar da
rahim tahliyesi için yeterli kabul edildi.
Nüfus politikasında değişiklik ve aile planlaması uygulamalarındaki başarılar sonucunda Türkiye’de nüfus artış hızı,
toplam doğurganlık hızı ve nüfusla ilgili diğer göstergeler
ciddi biçimde düzeldi. 1960 yılında % 2,4 olan nüfus artış
hızı 2017 yılında % 1,24’e düştü; 1978 yılında 4,33 olan toplam doğurganlık hızı, 2018 yılında 2,3 oldu; nüfus piramidi
gelişmiş ülkelerdi görünümüne dönüştü. Bu gelişmeler sonucunda, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2019 sonuçlarına
göre Türkiye’nin nüfusu 83.154.997 olarak hesaplandı. (Erkek % 50,2; Kadın % 49,8). Buna göre yıllık nüfus artış hızı
bir önceki yılda binde 14,7 iken, 2019 yılında binde 13,9’a
gerilemiş oldu. Öte yandan, İl ve ilçe merkezlerinde ikamet
edenlerin oranı 2018’deki yüzde 92,3’lük orandan 2019’da
yüzde 92,8’e yükseldi.

Yıl

TDH

1978

4.33

1983

4.04

1988

3.02

1993

2.62

1998

2.61

2003

2.23

2008

2.16

2013

2.26

2018

2.3

2019

(2)

1.88

Kaynak: 1.Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırmaları 2.TÜİK

Şekil 3:Türkiye’de Nüfus veYıllık NüfusArtış Hızı (2007-2019)
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Şekil 4: Türkiye’de Yıllara Göre Nüfus Piramitleri

Şekil 5: Türkiye Nüfus Piramidi (2019)
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Aralıklı Doğum ve Aile Planlaması
Aile bağları o kadar ağırdır ki, taşımak için iki kişi gerekir, hatta üç.
Alexandre Dumas

Aşırı Doğurganlık ve Etkileri
Gebelik fizyolojik, yani doğal bir olay olmakla birlikte,
bazı hususlara dikkat edilmezse hem anne hem de doğan bebekler için tehlikeli olabilir. Bu tehlikeler sonucunda annenin
ve bebeğin sağlıkları bozulabilir, hatta yaşamlarını kaybedebilirler.
Anne açısından olumsuz durumlar: Bazı riskleri olan
kadınların ya hiç gebe kalmamaları ya da gebeliklerini yakın hekim izlemi altıda sürdürmeleri gerekir. Bu durumların
neler olduğu bu kitapta “risk yaklaşımı” başlığı altında açıklanmıştır. Bu riskleri olmayan kadınlar için de bazı olumsuz
durumlar söz konusu olabilir. Özellikle sık ve çok doğum
yapmak söz konusu riskleri arttırır. Tıbbi olarak sık doğum,
iki yıldan daha sık aralıklarla doğurmak, çok doğum ise 4 ve
daha fazla sayıda doğum yapmak anlamında kullanılır.

1. Anne karnındaki fetüs, ihtiyacı olan enerji ve başta
demir ve kalsiyum olmak üzere her türlü minerali annesinden
alır. Fetüs bu mineralleri annenin kanında bulunan miktardan sağlar. Ancak, annenin kanındaki serbest mineral miktarı yetmezse, anne kendi vücudundaki mineral depolarını
boşaltarak önce kanına salar, sonra fetüse aktarır. Vücuttaki
demir deposu kemik iliğidir. Kalsiyum depoları ise kemikler
ve dişlerdir. Depoların boşalması sonucunda gebede mineral
yetersizliği ortaya çıkar. Sık ve çok gebe kalan kadınlar, her
gebeliklerinde fetüse mineral vermeye devam eder ve böylece depoları daha da boşalır. Bunun sonucunda gebede “demir
eksikliği anemisi”, kemiklerde deformasyon, dişlerin sallanıp
çıkması meydana gelebilir. Pelvis kemiğinde (leğen kemiği)
oluşan deformasyon sonucunda doğum kanalı da deforme
olur ve daha sonraki doğumlar vajinal yolla yapılamaz ve sezaryen ameliyatı zorunlu olur.
2. Uterus 8-10 cm boyutlarında ve kas yapısında bir
organdır. Gebelik sırasında genişler; doğuma yakın dönem-

de uterusun içinde bebek, plasenta ve amniyon sıvısı olmak üzere toplam 5-6 kiloluk bir kitle vardır. Gebelik boyunca salgılanan progesteron hormonu gebelik döneminde
kasları rahatlatır, özellikle de uterus kaslarının gereksiz yere
kasılarak gebeliği vaktinden önce sonlandırılmasını engeller.
Doğum zamanı geldiğinde progesteron salgısı azalır, böylece
uterus kasılmaya başlar. Bu kasılmalar başlangıçta seyrek
iken giderek sıklaşır, son aşamada sürekli kasılma sonucunda
önce amniyon sıvısı boşalır, sonra bebek doğar. Bebeğin doğumunu plasentanın doğumu izler. Plasenta, uterus duvarına bir damar ağı ile bağlı olduğundan plasentanın ayrılması
ile uterus duvarındaki damar uçları boşta kalır ve buralardan
kanama olur. Kanamanın durması için uterusun kasılmaya
devam etmesi gerekir. Böylece damar ağızları büzülür ve kanama durur. İşte, sık ve çok doğum yapan kadınlarda uterus,
deyim yerinde ise, önceki doğumlarda yorulmuştur ve son
doğum sırasında kasılıp bebeğin doğmasına izin verir, fakat
gücü tükendiğinden kasılmaya devam edemez. Sonuçta, plasentanın uterus duvarındaki damarları büzülemez ve kanama
durmaz. Bu duruma “atoni” denir. Yani, uterus tonusunu (diriliğini) kaybetmiştir ve tıpkı sönmüş bir balon gibidir. Atoni
durumunda kanamanın durdurulması için yapılması gereken
tek şey “histerektomi”, yani uterusun ameliyatla alınmasıdır.
Eğer, atoni bir hastane ortamında ortaya çıkmışsa ameliyat
mümkün olabilir, fakat böyle bir durum hastane dışında meydana gelmişse annenin ölümü hemen hemen kaçınılmazdır.
Dördüncü ve daha sonraki gebeliklerde atoni riski yüksektir.

3. Sık ve çok doğum yapan kadınlarda prematüre ya da
düşük ağırlıklı bebek (gebelik süresi dolmuş, doğum ağırlığı
2.500 gr’dan düşük bebek) doğurma olasılığı yüksektir. Bu
olasılık, sık ve çok doğum yapan kadınlarda daha yüksektir.
Bilindiği gibi, prematürelik ve düşük ağırlıklı doğmak, bebekler için son derece tehlikeli bir durumdur ve böyle bebeklerde ölüm riski yüksektir.
4. Dünyanın birçok yerinde yapılan araştırmalarda doğum aralıkları kısaldıkça bebek ölüm hızının arttığı
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gösterilmiştir. Özellikle iki yıldan daha kısa süreler içinde
doğan bebeklerde büyük olan (önce doğan) bebeğin ölme
olasılığı yüksektir. Çünkü annenin dikkati küçük bebeğe yoğunlaşmıştır ve büyük bebek ihmal edilmektedir.

5. Sık ve çok doğum yapan annelerin bebeklerinde
beslenme bozuklukları, bodurluk, sık hastalanma gibi sağlık
sorunları da yüksektir.
Yukarıda açıklanan sağlık sorunlarının çaresi, ard arda
olan doğumların arasını en az 2 yıl kadar açmaktır. Bu süre
3 yıl olursa daha iyi olur. Çünkü ilk gebelikten sonra annenin boşalan mineral depolarının yeniden dolması için 2 yıl
gerekir; uterusun gebelik öncesindeki tonusuna (diriliğine)
kavuşması için de 2 yıl gerekecektir. Ayrıca, ilk doğan bebeğin fiziksel ve zihinsel gelişmesi 2 yıl içinde büyük ölçüde
tamamlanır. Artık, anne, çocuklar ve aile hem fiziksel hem
ruhsal olarak ikinci doğuma hazır demektir. Eğer aile bir çocuğa daha sahip olmak istiyorsa bunda tıbbi bir sakınca yoktur. Doğumlar arasındaki süreyi uzatmanın, yani annenin en
az iki yıl süreyle gebe kalmaması için yapılması gereken şey
doğum kontrolü yöntemlerini uygulamaktır.

bu konuda aileye gebeliği önleyici yöntemler konusunda yardımcı olmak ta bir aile planlaması yaklaşımıdır.
c. Doğum kontrolü: Çocuk sahibi olmak istemeyen ya
da doğum yapmaları tıbbi yönden sakıncalı olan ailelerin gebeliği önleyici yöntem uygulamalarını ifade eder. Gebelik
oluştuktan sonra uygulanan “rahim tahliyesi” (kürtaj) bir doğum kontrol yöntemi değildir.
d. Aralıklı doğum: Sık ve çok doğum yapmak hem kadının hem de bebeklerin sağlıklarını olumsuz etkilediği için,
ard arda doğacak bebekler arasına en az iki yaş farkı koymak
yani doğumlar arasını açmak (aralıklı doğum) anlamına gelir. Bu anlayış, ne politik ne de sosyal bir yaklaşım değildir,
gebelik ve doğum konusuna tamamen sağlık açısından bakarak ailelerin uygun olmayan zamanlarda doğum yapmamaları
amacıyla gebelikten korunma yöntemi uygulamalarını sağlamaktır. Sağlık hizmetlerinin asıl yaklaşımı aralıklı doğumdur.

Gebeliği Önleyici Yöntemler
Gebeliği önleyici yöntemler iki grupta ele alınır:
1. Etkili / modern yöntemler: Bu yöntemler etkilidirler
ve sağlık kuruluşlarında ailelere sunulur

Planlı ve Aralıklı Doğum Kavramı
İstenmeyen gebeliklerin önlenmesi konusunda sık kullanılan dört terimi ve kavramı iyi bilmek gerekir:
a. Nüfus planlaması: Ekonomik bir kavramdır. Bir devletin nüfusu arttırıcı (pronatalist) ya da azaltıcı – sınırlandırıcı
(antinatalist) politika izlemesi ile ilgili tercihini anlatan bir
terimdir. “Her aile 5 çocuk sahibi olmalıdır” ya da bunun aksine “her aile yalnızca bir çocuk sahibi olmalıdır” demek nüfus planlaması kavramı ile ilişkili bir açıklamadır. Bu terimin
sağlık hizmetlerinde kullanılması tercih edilmez.
b. Aile planlaması: Çiftlerin ve bireylerin istedikleri
zamanda, bakabilecekleri ve istedikleri sayıda çocuk sahibi
olma konusundaki özgürlüklerini ifade eder. Aile planlamasında dayatma yoktur. Eğer aile bir çocuk sahibi olmak istediği halde kısırlık sorunu nedeniyle çocuk sahibi olamıyorsa,
kısırlığın tedavisi de bir aile planlaması (üreme sağlığı) uygulamasıdır. Eğer, aile daha fazla çocuk sahibi olmak istemiyorsa ya da iki yıl süreyle çocuk sahibi olmak istemiyorsa,

2. Etkisiz / geleneksel yöntemler: Bu yöntemler etkili
değildir ve tercih edilmezler

Etkili / modern yöntemler
(A) Hormonal Yöntemler
• Kombine oral kontraseptifler (Hap): Kadınlık hormonu içeren haplar, her gün bir adet alındığında kadının
overlerinden, yumurta hücresinin çıkmasına engel olur ve
rahim ağzındaki salgıları kalınlaştırarak spermin geçip uterusa ulaşmasını önler. Düzenli kullanılırsa çok etkilidir. Kullanımı kolaydır. Adet kanaması sırasındaki ağrıyı azaltır, adet
dönemlerinin düzenli olmasını ve adet kanaması miktarını
azaltarak, kansızlığın önlenmesine yardımcı olur. Uterus ve
over kanserine karşı koruyucudur. Kullanımı kolaydır. Hapa
başlamadan önce bir sağlık kuruluşuna danışılması gerekmektedir. Çünkü bazı kadınların hap kullanmaları sakıncalı
olabilir. Bu sakıncalar şunlardır: Halen gebe olanlar ya da
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gebelik kuşkusu olanlar; meme kanseri ya da meme kanseri
öyküsü olanlar; tromboembolik ya da diğer damar hastalığı
olanlar; genital organ kanseri olanlar; kalp hastalığı ya da
kuşkusu olanlar; Akut karaciğer hastalığı olanlar.
Şekil 6: Oral Kontraseptif

lasyon engellenmez ama servikal mukus koyulaşır ve rahimde mukoza oluşumu azalır. Böylelikle döllenme ya da yumurtanın yuvalanması gerçekleşmez. Kesintisiz olarak ve her
gün hep aynı saatte alınması gereklidir. Üç saat geçirilmesi
halinde bile gebelikten koruyucu etkisi riske girer. Zamanında alınmazsa, ek bir korunma yöntemi uygulanmalıdır (bkz.
bariyer yöntemleri); Mini doğum kontrol hapı ile korunma 35
yaş üzeri, sigara içen kadınlar için de uygundur ve emzirme
döneminde de kullanılabilir.
• Post koital haplar (Ertesi gün hapı): Kondom yırtılması, diyaframın yer değiştirmesi, RİA’nın düşmesi, hap
alınmasının unutulması, cinsel tecavüz gibi durumlarda ihtiyaç duyulur. Gebelik oluştuktan sonra etkili değildir. Düşük
yaptırıcı değildir. Tekrarlanan kullanımlar olabilir, fakat sık
ve tekrar kullanımlarda koruyuculuk diğer yöntemlere göre
daha düşüktür. Korunmasız cinsel ilişkiden sonraki 72 saat
içinde uygulanmalıdır. (İlk doz cinsel ilişkiden sonraki 72
saat içinde alınır, 12 saat sonra doz tekrarlanır.) İki tipi vardır:
Östrojen ve progesteron içerenler, sadece progesteron içerenler. Rutin bir korunma yöntemi olarak kullanılamaz.

• Enjekte edilen kontraseptifler: Ayda bir ya da üç ayda
bir yapılan iğnelerdir. İçerdiği hormon çok küçük miktarlarda ve azar azar kana karışıp yumurta hücresinin oluşumunu
engeller, ayrıca, uterus ağzında bulunan salgıları koyulaştırıp sperm geçişini güçleştirir. Uterus ve over kanserine karşı
koruyucudur. Adet kanaması öncesindeki gerginliği ve ağrıyı
azaltır, adet kanaması miktarını azaltarak, kansızlığı önleyebilir. Üç ayda bir yapılan enjeksiyonlar için yöntem bırakıldığında gebeliğin geri dönüşü gecikebilir (ortalama 10 ay). Bu
yönteme başlamadan önce mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurarak muayene olunması gerekir. Bu yöntem kullanılırken
kontrol için belli aralıklarla hekime başvurulmalıdır.
• Vajinal halkalar: Kadınların ayda bir vajinasına yerleştirdiği ve küçük, esnek bir halkadır. Üç hafta boyunca
yerleştirilen yerde durur ve üçüncü haftanın sonunda bir haftalığına çıkartılır. Hormon salarak gebeliği önler. Vajinal halkanın saldığı hormonlar doğum kontrol haplarındaki gibidir.
• Minihaplar: Yalnızca gestajen hormonu içerir. Ovü-

• Deri altı kapsüller (implantlar): Deri altına yerleştirilen ve 3 yıl süre ile doğum kontrolü sağlayan 4 cm
uzunluğunda ve 0,2 cm çapında bir çubuktur. Yumurtanın
gelişip atılmasını engeller. Uterus ağzındaki salgıyı koyulaştırarak spermlerin uterus içine girmesini engeller. Uterus
iç tabakasını incelterek gebelik ürününün yerleşmesini
engeller.  Kullanılması kolaydır. Üç yılda sadece bir kez uygulanması yeterlidir. Çıkarılınca doğurganlık 3 ay içinde geri
döner.

(B) Rahim içi araçlar (RİA)
Küçük, esnek materyalden yapılmış, ilaç ya da bakır içeren bir araçtır. Uterus içine sağlık personeli tarafından yerleştirilir. Sperm hücrelerinin yumurtayı döllemesini engelleyerek gebeliği önler. Rahim içi araç (RİA) taktıracak olanlar
mutlaka sağlık kuruluşuna danışmalı ve muayene olmalıdır.
Rahim içi araç takıldıktan sonra kontrolü için belli aralıklarla
hekime başvurulması uygun olur. Cinsel ilişkiyi etkilemez.
Bakırlı RİA ve hormonlu RİA tipleri de vardır. Bakırlı olanlar 10 yıl kadar gebelikten korur. RİA uygulanınca gebelikten
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korunmak için başka bir şey gerektirmez. Çıkartıldığında hemen gebe kalınabilir. Cinsel ilişkiyi kesintiye uğratmaz.
Kesinlikle bir sağlık kuruluşunda ve eğitimli (sertifikalı) sağlık personeli tarafından uygulanması gereklidir. Bazı
kadınlarda uygulama ve çıkarma işlemi ağrılı olabilir. Uygulamayı izleyen ilk aylarda kasık ağrısı, rahimde hafif kramp
şeklinde ağrılar, lekelenme ve adet miktarında artma ya da
adet süresinde uzama olabilir.
Uzun süre korunmak isteyenler, ileri yaşta olup sterilizasyon istemeyenler, emziren kadınlar, kürtaj olmuş ya da
kendiliğinden düşük yapmış kadınlar, diğer yöntemleri kullanmakta zorluk çekenler için uygundur. Gebeler ya da gebelik şüphesi olanlar, kısa (bir yıldan az) sürede yeniden çocuk
sahibi olmak isteyenler, adetleri aşırı ağrılı ve adet kanaması
çok fazla olan kadınlar, rahminde ya da diğer üreme organlarında kronik iltihap bulunanlar, rahminde ya da diğer üreme
organlarında yapısal bozukluğu olanlar, rahminde ya da diğer
üreme organlarında kanser olanlar, kendisi ya da eşi birden
fazla eş ile ilişkide bulunanlar için uygun değildir. Çünkü cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlara karşı korumaz.
Kullanım süresi sonunda RİA değiştirileceği zaman ara
vermeden hemen yenisi uygulanabilir; rahmi dinlendirmeye
gerek yoktur. Herhangi bir yakınma yoksa RİA uygulandıktan bir ay sonra kontrolü gerekir; daha sonra yılda bir kez
kontrolü yeterlidir.
Hormonlu rahim içi araçlar, progesteron ya da levonorgesteron içerir. Progesteron içerenler 1 yıl, levonorgesterol
içerenler 5 yıl süreyle etkilidir. Şu kişilerin bu yöntemi uygulaması sakıncalıdır: Gebeler, uterus, serviks, over ve diğer
pelvik organ kanseri olanlar, mevcut ya da geçirilmiş meme
kanseri öyküsü olanlar, tanı konulmamış vajinal kanaması
olanlar, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonu olanlar, karaciğer
tümörü, sirozu olanlar, düşük ya da doğum sonrası enfeksiyonu (sepsis) olanlar., tromboembolik hastalığı olanlar, pelvik
organ tüberkülozu olanlar.

rahimden hazneye doğru çıktığından kuşkulanılıyorsa, beklenen adette 10 günden fazla gecikme varsa, derhal bir sağlık
kuruluşuna başvurulmalıdır.
Şekil 7: Rahim İçi Araç Çeşitleri

(C ) Bariyer yöntemler
•Kondom (erkek kondomu, prezervatif): Erkeklik organına (penise) sertleştikten sonra takılan, kauçuktan yapılmış çok ince kılıftır. Spermlerin vajene boşalmasını engeller. Cinsel yolla bulaşan hastalıklardan koruyucu, güvenilir
bir yöntemdir. Her cinsel ilişkide yeni bir kılıf kullanılmalı,
takılırken delik ya da yırtık olmadığına dikkat edilmelidir.
Kondomun yapılmış olduğu kauçuğa karşı alerjisi olan kişiler hariç, güvenli şekilde kullanılabilir. Cinsel ilişkiyi kesintiye uğratabilir. Bazı erkeklerde ereksiyonu güçleştirebilir.
Korunmak isteyen her yaştaki erkekler, cinsel yolla bulaşan
enfeksiyonlardan korunmak isteyenler, başka yöntemleri kullanamayanlar, seyrek cinsel ilişkide bulunanlar, vasektomi
sonrası geçici olarak korunması gerekenler için uygundur.
Kondomu kullandıktan sonra delik, yırtık ya da sızıntı olduğu
fark edilirse, acil önlem alınması için en geç 72 saat içinde bir
sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.
Şekil 8: Kondom ve Uygulanışı

DİKKAT!
RİA ile korunurken: Karında aşırı ağrı, anormal (renkli kokulu) vajinal akıntı, normal âdetin iki misli kanama ya
da düzensiz kanamalar, aracın düştüğünden ya da kısmen
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• Kadın kondomu: Kadınlar tarafından kullanılan yumuşak ve ince poliüretandan yapılmış, vajenin içini tümüyle
kaplayan, iç ve dış olarak iki değişik boyda halkası olan tek
tarafı kapalı silindir bir kılıftır. Vajen içini ve serviksi örterek, cinsel ilişki sırasında erkekten atılan meni içerisindeki
spermlerin uterus içine girmesini önler. Doğru kullanıldığında yüzde 95 etkilidir.

Şekil 10: Diyafram

Şekil 9: Kadın Kondomu ve Uygulanışı

(D) Cerrahi Yöntemler

• Sperm öldürücüler: Fitil, köpük, tablet biçiminde
olurlar. Vajen içine konularak, spermleri öldüren kimyasal
maddelerdir. Cinsel ilişkiden 10 dakika önce vajene yerleştirilmelidir. Cinsel yolla bulaşan hastalıklara karşı kısmen
koruyucudur. Kadınlar kendi kendine uygulayabilir. Diğer
modern yöntemlere göre korucuyu etkisi düşüktür. Kullanımından önce mutlaka bu yöntemin kişiye uygun olup olmadığı açısından sağlık kuruluşuna danışılması ve muayene yapılması gerekmektedir. Genital bölgede kızarıklık, irritasyon
ya da kaşıntı hissedilirse derhal bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.

• Tüp ligasyonu (Kadında tüplerin bağlanması): Kadınlarda, overlerden çıkan yumurta hücresi, tüplerden geçerek uterusa ulaşır. Tüpler cerrahi olarak bağlanırsa tüpten geçiş engellenmiş olur ve yumurta uterusa ulaşamaz, spermlerle
karşılaşamaz ve gebelik oluşmaz. Gebelikten kesin koruyan
kalıcı yöntemdir. Geri dönüşü çok pahalı ve zordur. Uygulanması için ameliyathane ve uzman gerektirir. Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlara karşı koruyucu değildir. Kesinlikle bir
daha çocuk sahibi olmak istemeyenler, çocuk sahibi olması
sakıncalı olanlar için uygundur. Tüpleri bağlanan kadınlarda, uygulamadan sonraki günlerde aşırı karın ağrısı, ateş ve
kanama olursa, derhal bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.
Çok seyrek olarak, yumurtalık kanalları kendiliğinden açılabilir ve gebelik oluşabilir. Bu nedenle, adet gecikmesi olursa
derhal bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.

• Diyafram: İnce plastikten yapılmış, serviksi (rahmin
hazneye açılan ağzını) örten bir kapaktır. Spermlerin vajenden uterus içine geçmesini engeller.
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•Vasektomi (Erkekte sperm kanallarının bağlanması):
Erkeklerde, spermler testislerde oluşur ve sperm kanalları
yolu ile dışarıya kadar erişir. Sperm kanalları cerrahi olarak
kesilir ya da bağlanırsa geçiş tıkanmış olur ve spermler dışarı
atılamaz, vücut tarafından eritilirler. Gebelikten kesin koruyan, kalıcı yöntemdir.

C. Vajinal lavaj (Yıkama): Cinsel ilişkiden hemen sonra kadının vajenini yıkayarak vajen içine giren ve spermleri
içeren meniyi dışarı atmaya yönelik bir yöntemdir. Koruyuculuğu son derece düşüktür. Kadınların vajenlerini sık sık yıkamaları vajendeki doğal ortamı bozacağı için vajen iltihaplarına (vajinit) neden olabilir.

Şekil 12: Vasektomi

D. Emzirme: Doğumdan sonra bebeği emzirerek beslemenin gebeliği önlediği bilinir, ancak, bu yöntemin gebeliği
hangi ölçüde ve ne süre engellediği tam olarak bilinmez. O
nedenle, bir doğum kontrol yöntemi olarak önerilmez.

Doğum sonrası gebelikten korunma

Etkisiz / geleneksel yöntemler
Geleneksel yöntemlerin koruyucu etkisi yok denecek kadar azdır. Bu yöntemleri kullananlar istemedikleri halde gebe
kalırlar.
A. Geri çekme (Koitus interruptus): Cinsel birleşmede erkeğin vajina içine değil de dışına boşalmasıdır. Avantajı
doğal bir yol olmasıdır. Fakat cinsel ilişki kalitesi ile ilgili
sorunlar yaşanabilir. İstenmeyen gebelik sıklığı bu yöntemle
korunanlarda yüksektir. Yani, garantili bir korunma yöntemi
değildir.
B. Takvim yöntemi: Hem yumurtanın hem de spermlerin canlı olduğu dönem olan iki menstrüasyon (adet) ortasındaki bir haftalık süre döllenme olasılığının en yüksek olduğu
dönemdir. Buna fertil günler denir. Eğer bu süre içinde cinsel
ilişkiden kaçınılırsa gebelik oluşmaz. Buna takvim yöntemi
adı verilir. Güvenli değildir.

Çiftlere gebelik döneminde gebeliği önleyici yöntemler
konusunda bilgi vermek çok önemlidir. Çünkü doğum yapan
kadınların çoğu, bir süre tekrar gebe kalmak istemez. İstediği
çocuk sayısına ulaşmış olan kadınlar da bir daha gebe kalmak
istemezler. Doğum sonu gebe kalmama süresi emzirmeyen
kadınlarda ortalama 45 gün, emzirenlerde emzirme
yumurtlamayı engellediği için daha uzundur. Yumurtlama ilk
adet kanamasından önce oluşabilir. Dolayısıyla emzirmenin
gebeliği önlemesine kesin gözüyle bakılamaz. Gebe
kalmama süresinin ne kadar olduğu kesin olarak bilinemediği
için doğum kontrolü eğitimi gebelik döneminde yapılmalı,
doğum sonrasında en kısa zamanda yöntemin uygulanmasına
başlanmalıdır. Eğer geç kalınırsa anne yeniden gebe kalabilir
ve çok önemli bir dönem ziyan edilmiş olur. Doğum sonrası
dönem, doğum kontrolü uygulamasına başlama için bir fırsat dönemidir. Doğum yapan kadınların, emzirmiyorlarsa ya
da anne sütünün beraberinde ek besin veriyorlarsa 4-6. hafta
içinde kesinlikle etkili bir kontraseptif yönteme başlamaları
gerekmektedir.

Türkiye’de Politika
Daha önce açıklandığı gibi, Türkiye’de 1965 yılında kabul edilen 557 sayılı Nüfus Planlaması Hakkındaki
Kanuna kadar ülke nüfusunun arttırılması amaçlanıyordu
(pronatalist politika) ve bu nedenle her türlü doğum kontrolü
yöntemlerinin satışı ve uygulanması yasaktı. Söz konusu
yasanın çıkartılması ile nüfus politikamız değişti, nüfus
artışını yavaşlatma (antinatalist) politikası benimsendi ve
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doğum kontrolü uygulamaları serbest bırakıldı.
Bu yasa, özellikle rahim içi araç uygulamasının yalnızca
eğitim görüp sertifika alan hekimler tarafından uygulanabileceğini amirdi. Uygulamada zorlukların ortaya çıkması nedeniyle 1983 yılında çıkartılan 2827 Sayılı Nüfus Planlaması
Hizmetleri Hakkında Kanun ve buna bağlı tüzük ve yönetmeliklerde bazı yeni uygulamalara geçildi. Bu tarihten sonra
eğitim görüp sertifika alan hemşire ve ebelere de rahim içi
araç (RİA) takma yetkisi verildi. Ayrıca, gebeliğin sonlandırılması uygulamalarına da kolaylık getirildi.
Ülkemizde aile planlaması konusunda yürürlükteki mevzuat ile ilgili olarak bilinmesi gereken önemli hususlar şunlardır:
a. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının (1982) 41. Maddesinde aynen şu ifade vardır. “Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır. Devlet, ailenin huzur
ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile
planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilâtı kurar.” Bu maddeden de anlaşıldığı gibi, aile planlaması hizmetlerin bir anayasal görevidir.
b. Devlet, Anayasanın görev olarak verdiği aile planlaması hizmetleri için 1983 yılında 2827 Sayılı Nüfus Planlaması
Hakkındaki Kanunu çıkartmış ve örgütü kurmuştur. Yasaya
göre ülkemizde Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış
her türlü doğum kontrolü yöntemi uygulanması serbesttir.
Ancak, RİA uygulaması sertifikası olan hekim, hemşire ve
ebelerce yapılabilir. Cerrahi yöntemler ise bir uzman hekim
nezaretinde uygulanır.

kendi rızasının yanısıra kocasının da izni gerekir. Kadın evli
değilse, kendisinin rızası yeterlidir. Ayrıca 2005 yılında Türk
Ceza Kanununda (TCK) yapılan bir düzenlemeyle tecavüz
halinde gebeliğin 20. haftasına kadar sonlandırılabileceği
hükmü getirilmiştir. Gebelik süresi on haftadan az olan kadının kendi gebeliğini sonlandırması halinde suç oluşmayacak,
gebelik süresi on haftadan fazla olan kadının kendi gebeliğini
sonlandırması halinde ise kadına bir yıla kadar hapis ya da
adli para cezası verilmesi öngörülmüştür.
Aile planlaması hizmetleri ülke düzeyine bir ağ gibi yayılmış sağlık kuruluşlarında verilmektedir. Bunlar arasında,
aile hekimlikleri (ASM – aile sağlığı merkezi), ana-çocuk
sağlığı ve aile planlaması merkezleri, hastaneler, özel muayenehaneler ve eczaneler sayılabilir. İl ve ilçe sağlık müdürlükleri ve TSM’ler aile planlamasının lojistiğini sağlar. Bakanlıkça eğitilen ve yeterlilik belgesi (RİA sertifikası) verilen
hemşire ve ebeler gebeliği önleyici yöntem uygulama çalışmalarını yetkili hekimin denetim ve gözetimi altında resmi
kuruluşlarda yürütürler.
Öte yandan, aile planlaması hizmetlerinin en önemli
aşaması ailelerin eğitimidir. Bu eğitimlerde temel hedef, aile
planlaması uygulamaya karar vermiş ama geleneksel yöntemleri uygulamakta olan aileleri etkili yöntemler uygular
hale getirmektir. Sağlık personelinin ev ziyaretleri, doğum
öncesi ve sonrası izlemleri ve 15-49 yaşları arasındaki kadınları izlemeleri sırasında aile planlaması konusunda eğitim
yapmaları için bir fırsattır.

c. Bilindiği gibi gebeliğin sonlandırılması (kürtaj, vb
yöntemlerle) bir aile planlaması yöntemi değildir. Ancak, bu
konu sık sık aile planlaması uygulamaları ile bir arada akla
gelmektedir. Söz konusu mevzuata göre gebeliğin 10. haftası dolana kadar isteğe bağlı olarak rahim tahliyesi (kürtaj)
yaptırmak bir insan hakkıdır. Gebelik 10 haftayı aşmışsa,
annenin hayatını tehdit edecek ve doğan çocuk için ağır
maluliyete neden olacak hallerde gerekçeli rapor ile kürtaj
yapılabilir. Kanuna göre, gebe kadın evli ise kürtaj için
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TÜRKİYE’DE ARALIKLI DOĞUM VE KONTRASEPSİYONA AİT ÖZET DURUM
Ülkemizde 1965 yılında antinatalist politikaya geçildikten buyana kontrasepsiyon (doğum kontrolü) uygulamasında dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Bu gelişmeler hakkında en sağlıkı bilgi kaynağı Sağlık Bakanlığı ve Hacettepe Üniversitesi
Nüfus Etütleri Enstitüsü tarafından 1978 yılından beri her beş yılda bir yapılan “Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırmaları”dır
(TNSA). Bu araştırmalarda saptanan bazı bulgular şunlardır:
Gebeliği Önleyici Yöntem Kullananların Zaman İçindeki Değişimi
(Halen evli kadınlar arasında halen gebeliği önleyici yöntem kullananların yüzdesi)

Bu grafikte görüldüğü gibi herhangi bir yöntem kullananların oranı gittikçe artarken 2018 yılı TNSA ‘da hafif bir düşme
gözlenmiştir. Bunla birlikte etkili (modern) yöntem kullananların oranında artış saptanması olumlu bir gelişmedir.
15-49 Yaş Grubundaki Evli Kadınlar Arasında Gebeliği Önleyici Yöntem Kullananların Oranı (%) (2018)

541

HALK SAĞLIĞI Kuramlar ve Uygulamalar

15-49 Yaş Grubundaki Halen Gebeliği Önleyici Modern Yöntem Kullanan Evli Kadınların Bölgelere Göre Yüzdeleri
TÜRKİYE’DE ARALIKLI DOĞUM VE KONTRASEPSİYONA AİT ÖZET DURUM
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DÜNYA TABİPLER BİRLİĞİ’NİN
AİLE PLANLAMASI VE KADINLARIN (KORUNMA)
DOĞUM KONTROL
HAKLARI KONUSUNDAKİ KARARI
1996 Kasım’ında Güney Afrika Cumhuriyeti Somerset
West’te yapılan 48. Genel
Kurul’da kabul edilmiştir.
Bu metin daha önce “Kadınların Doğum Kontrol Hakkı”
(orijinal doküman / OD) ve “Aile Planlaması” (orijinal doküman / 7E) başlıklarıyla yayınlanmış iki kararın harmanlanmasıdır ve her iki metnin de yerini almıştır.
1-Dünya Tabipler Birliği istenmeyen hamileliklerin;
kadınların ve çocuklarının sağlığı üzerinde zararlı etkileri
olabileceğini kabul eder. Bu yüzden, Dünya Tabipler Birliği
kısıtlamak üzere değil, insan hayatını zenginleştirmek üzere
kullanıldığı sürece, aile planlamasını onaylar.
2-Dünya Tabipler Birliği tüm kadınların doğum kontrolü
kararına şans eseri değil, bilinçli olarak, seçerek ulaşmasına
olanak tanınmasını destekler. Doğurganlığın düzenlenmesi
ve kontrolü, kadınların fiziksel ve ruhsal sağlıklarının ve sosyal iyiliğinin temel bir parçası olarak görülmelidir. Korunma
kadınların istenmeyen gebelikler sonucu erken ölümlerini
engeller. Çocuk yetiştirmenin uygun şekilde planlanması da
bebek ve çocukların hayatta kalma şanslarını artıracak ve bireylere potansiyellerini tam olarak gerçekleştirmeleri konusunda daha fazla fırsat tanıyacaktır. Yani, kadınların bedenleri hakkında ve aile planlamasından yararlanmak için ihtiyaç
duyduklarında gerekli tıbbi ve sosyal danışma merkezlerine
nasıl ulaşacakları ve onları nasıl kullanacakları konusunda
bilgilenme hakları vardır. Erkekler de korunma konusunda
bilgilendirilmelidirler.
3-Gelişmiş ülkelerin pek çoğunda güçlü, fakat sistemsiz/
örgütsüz bir doğum kontrolü talebi vardır. Bu ülkelerde, şu
anda korunma yöntemi kullanmayan pek çok kadın gebelikten kaçınmak istiyor. Dünya Tabipler Birliği, bunun, milliyet,
sosyal statü ya da inanç ayrımı gözetmeksizin tüm kadınların hakkı olduğunu kabul eder. Bununla birlikte, korunma ile
ilgili kişisel tercihlerin uygulanışı sırasında ailenin durumunu da dikkate alır. Eğer bir kadın doktorun sunamayacağını

yapamayacağını hissettiği bir hizmete ihtiyaç duyuyorsa, bu
kadın başka bir birime sevk edilmelidir. Kadınların korunma
yöntemlerine ulaşma hak ve özgürlükleri, herhangi bir baskı
grubuna karşı korunmalı ve garantiye alınmalıdır.
4-Bu nedenlerle Dünya Tabipler Birliği;
a)Tüm ulusal tabipler birliklerine aile planlaması eğitimi yararına çalışmalarını, uygun olduğu zaman diğer gruplar
ve hükümetle bu konuda işbirliği yapmalarını ve eğitim materyallerinde, bilgide ve teknik yardımda yüksek standartları
sağlamalarını önerir.
b)Tüm tıp okullarını, aile planlamasını ana ve çocuk sağlığı bölümünün bir parçası olarak tıp müfredatına dahil etmeye teşvik eder.
c)Uygun örgütlerin aile planlaması hakkında konferans,
sempozyum örgütlemesini ya da aile planlamasının çeşitli
boyutları ile ilgili yapılan çalışmalara katılarak, aile planlamasını desteklemek ve geliştirmek konusundaki isteğini bir
kez daha vurgular.
Kaynaklar

• Akay HG. Aile Planlaması, Esin Yayınevi, İstanbul, 1999
• Akın A., Bahar-Özvarış Ş. Aşırı Doğurganlığın Kadın, Anne ve
Çocuk Sağlığın a Etkileri: (Güler Ç., Akın L. –Ed.- Halk Sağlığı
Temel Bilgiler, İkinci Baskı, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 2012.
• Akın A, Bahar-Özvarış Ş., Bilgili – Aykut N. Aile Planlaması:
(Güler Ç., Akın L. –Ed.- Halk Sağlığı Temel Bilgiler, İkinci Baskı,
Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 2012.
• Bilgiç Selman Ş. Üreme Sağlığı ve Sağlıklı Annelik, TC Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanlığı, Ankara, 2011
• Evliliğe Sağlıklı Başlangıç – Üreme Sağlığı, TC Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Yayın No. 928, İzmir, 2014
• Fişek N. Halk Sağlığına Giriş, Hacettepe Üniversitesi – DSÖ
Hizmet Araştırma ve Araştırıcı Yetiştirme Merkezi Yayını No. 2, Ankara, 1983.
• Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel
Müdürlüğü Ulusal Aile Planlaması Hizmet Rehberi, Ankara, 2005

•
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Kadın İzlemleri
Doğurgan Çağ (15-49 yaşlar) Kadın İzlemleri
Kadın sağlığı açısından en kritik dönem 15-49 yaşlar arasındaki doğurgan (fertil) dönemdir. Türkiye’de “15-49 Yaş
Kadın İzlem Programı” çerçevesinde 15 - 49 yaş arasındaki,
evli olsun ya da olmasın, bütün kadınlar, doğurganlık davranışlarına dair bilgi edinmek, riskli durumlarını saptamak,
gebelikleri erken dönemde tespit etmek, aile planlaması yöntem kullanımları hakkında bilgilendirmek, kadın sağlığı ile
ilgili konularda (gebelik, gebeliği önleyici yöntem, menopoz
vb.) muayene ve danışmanlık hizmeti vermek amacıyla altı
ay aralıklarla en az yılda 2 kez izlenir.
Bu izlemler sırasında, Aile Hekimliği Bilgi Sisteminde
(AHBS) yer alan “15-49 Yaş Kadın Risk Değerlendirme Formu” ile kişinin risk tespiti yapılarak bilgilendirme ve sevk
işlemleri, gebelerin doğum öncesi bakımları, gebe kalmak istemeyenlere gebelikten korunma konusunda danışmanlık ve
bu yaş döneminde yapılması gereken tarama ve muayeneler
(pap sürüntüsü, meme muayenesi vb.) yapılır. Bu işlemler
özetle şunlardır:
•

Ergen danışmanlığı

o mentrüasyon, fizyolojik gelişmeler, ergenlikler,

madde bağımlılığı, vb.
• Evlilik öncesi danışmanlık
o cinsel sorunlar, genital hastalıklar, gebeliğe hazırlık
vb.
• Gebelik öncesi danışmanlık
o gebeliğin seyri, komplikasyonlar, hijyen vb.
• Gebelik döneminde danışmanlık
o gebelik komplikasyonları, bebek bakımı, hijyen vb.
• Anne sütü ve emzirme danışmanlığı
o emzirmenin önemi, biçimi, süresi, meme bakımı vb.
• Kanser taraması danışmanlığı
o KETEM uygulamaları, erken tanının önemi vb.
• Kendi kendine meme muayenesi danışmanlığı
o muayene tekniğini öğretme, yönlendirme vb.
• Menopoz döneminde danışmanlık

o sorunlar, erken tanı, hekime yönlendirme vb.
• Cinsel yolla bulaşan hastalıklar konusunda danışmanlık
o cinsel davranış eğitimi, belirtiler vb.
• Beslenme konusunda danışmanlık
o gebelikte, loğusalıkta beslenme vb.
• Genel olarak üreme sağlığı konusunda danışmanlık
o üreme sağlığı gereği, sağlık sorunları, riskler vb.
• Yönteme özel üreme sağlığı danışmanlığı
o etkili doğum kontrolü yöntemleri kullanmaya teşvik
• Üreme sağlığı hizmetlerini verme
o RİA uygulaması, hekime yönlendirme vb
15-49 Yaş Kadın Risk Değerlendirme Formu
Kardiyovasküler hastalıklar
Jinekolojik hastalıklar: Pelvik kitle, miyom, uterus malformasyonu vb.
Diabetes mellitus
Diğer endokrin hastalıklar: Guatr, hipotroidi, hipertroidi,
hiperlipidemi vb.
Epilepsi
Diğer serebrovasküler ve nörolojik hastalıklar: Anevrizma,
fistül vb.
Ruhsal hastalıklar: Depresyon vb.
Kronik hipertansiyon
Solunum sistemi hastalıkları: Astım, KOAH vb.
Böbrek hastalıkları: Piyelonefrit, nefrotik sendrom, kronik
böbrek yetmezliği vb.
Kan Hastalıkları: Orak hücreli anemi, talasemi, koagülasyon
bozukluğu vb.
Enfeksiyon hastalıkları: Cinsel yolla bulaşan hastalıklar,
tüberküloz, sıtma vb.
Romatolojik hastalıklar: Sistemik lupus eritematozus vb.
Venöz tromboemboli öyküsü
Neoplazmlar
Kalıtsal hastalıklar
Ortopedik bozukluklar: Doğuştan kalça çıkığı, kamburluk
vb.
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Ciddi anemi
İlaç kullanımı ve madde bağımlılığı: Sigara, alkol vb.
Düşük sosyoekonomik durum
Beden kitle endeksi (>30 ve üzeri)
Beden kitle endeksi (<18 ve altı)
Anormal PAP sürüntüsü
Adet düzensizliği
Memede şüpheli kitle

Eğer risk değerlendirme formundaki kriterlerden birine
bile “evet” yanıtı verilir ise, riske yönelik danışmanlık hizmeti verilmeli ve kişi hastalıkla ilgili bir uzmana yönlendirilmelidir.

Şekil 13(a): 15-49 Yaş Kadın İzleme Formu (Ön Yüz)
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Şekil 13 (b): 15-49 Yaş Kadın İzleme Formu (Arka Yüz)

Gebeliğin Tespiti ve Kayıt Edilmesi
Doğurgan dönemde (15-49 yaş) sağlıklı bir
kadın ortalama 28 günde bir adet (mentrüasyon) görür. Buna “adet döngüsü - siklüsü”
denir. Adet döngüsünün ortalarına denk gelen
bir günde, yani son adet kanamasının başlamasından ortalama 14 gün sonra kadının overlerinin birinden (yumurtalık) bir yumurta atılır.
Yumurta 24 saat süreyle canlı kalır. Spermler
ise 48 – 72 saat canlı kalabilirler. O halde, eğer
kadın, yumurtlamadan 1-2 gün önce, yumurtlama günü ya da yumurtlamadan 1-2 gün sonra
cinsel ilişkide bulunursa, yani canlı yumurta ile
canlı erkek spermleri buluşursa döllenme olur
ve kadın gebe kalır.
Bir kadının gebe olup olmadığını anlamak
her zaman kolay olmaz. Gebeliğin ilk belirtisi adet gününün gecikmesidir. Gebeliğin diğer
olası belirtileri şunlardır:

• Adet miktarınızın normalden daha da az
olması,
• Bulantı, baş dönmesi
• Kasık ve bel ağrısı,
• Kabızlık,
• İdrara sık çıkma,
• Tükürük salgısında artış,
• Yorgunluk, halsizlik ve uyku isteği,
• Meme uçlarında duyarlılık ve renginin
koyulaşması,
• Kokulara duyarlılık.
Gebeliğin kesin tanısı dört şekilde yapılabilir:
1. Kan testinin pozitif çıkması
2. İdrar testinin pozitif çıkması
3. Ultrasonografide gebeliğin görülmesi
4. Bebeğin (fetüsün) kalp seslerinin duyulması
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Kan testi: Döllenmeden yaklaşık 10-12 gün sonra
embriyo (dölüt) bHCG denen bir hormon salgılamaya başlar.
Bu hormonun kanda belirlenmesi gebeliğin en erken tespit
yöntemidir. Beklenen adetten 3-5 gün önce, ilişkiden 10-12
gün sonra, yani, gebelik 3,5 hafta iken kanda gebelik tespit
edilebilir.
İdrar testi: bHCG adı verilen hormon belli bir kan düzeyine eriştikten sonra idrarda da tespit edilebilir. Bu hormonu
tespit için piyasada duyarlılık derecelerine göre değişik ürünler satılmaktadır. Kan testi kadar duyarlı olmasa da beklenen
adet tarihinden birkaç gün öncesinde bu testler gebeliğin tespitinde kullanılabilir. Test eğer (-) çıkarsa 1 hafta sonra tekrar
edilmesi gerekir. Ayrıca özellikle İdrar yolu enfeksiyonu varsa sonuç yanlışlıkla (+) de çıkabilir. O nedenle, idrar testini
birkaç kez tekrarlamak gerekebilir.
Ultrasonografi: Gebeliğin tespitinde güvenilir bir yöntemdir. Döllenmeden sonraki 5. haftada embriyo ultrasonda
görülebilir.
Kalp atışlarının duyulması: Bebeğin kalp atışları döllenmeden sonraki yaklaşık 6-6,5 haftada duyulabilir. Kalp
seslerinin duyulması gebeliğin kesin tanısı için değerli bir
bulgudur.
Kan ve idrar testleri gebeliği saptasalar da gebeliğin sağlıklı devamı konusunda çok güvenilir bilgi vermezler, ayrıca
dış gebelik (rahim dışında gelişen gebelikler), hormon salgılayan yalancı-üzüm gebeliklerinde de (Molar gebelik) pozitif
sonuç verirler. Bu durumlar ancak ultrasonografi ile anlaşılabilir.
Halk sağlığı açısından önemli olan, gebelerin doğum öncesi dönemde sürekli izlenmeleri ve riskli gebelerin saptanarak doğumun sağlıklı olmasını sağlamaktır. Gebelik
dönemindeki risklerin mümkün olduğu kadar erken tespiti
gebenin ve bebeğin sağlığı için yaşamsaldır. O nedenle,
gebeliğin ilk trimesterde (gebeliğin ilk üç ayı) tespiti son
derece önemlidir. Ama özellikle kırsal bölgelerde ve gebelerin sağlık kuruluşlarına kolayca erişemedikleri yerlerde
bu iş kolay olmayabilir. Kaldı ki, kırsal bölgelerde gebe-

lerin adet gecikmelerini zamanında fark edip gebe kalmış
olabileceklerini anlamalarının ve bir sağlıkçıya başvurmaların geciktiği ülkemizin bir gerçeğidir. Bu gerçekten
hareketle, ev ziyareti yapan sağlık personeli, ev ziyaretleri
sırasında ya da kadınla temas ettikleri her fırsatta soruşturma yaparak son adet tarihi geçmiş şüpheli gebeleri tespit
etmelidir.
Olası dahi olsa (gebelik kesin olmasa bile), gebe oldukları
tespit edilenler kayıt altına alınır ve izlemlere başlanır.

Doğum Öncesi Bakım ve İzlemler
Her gebenin gebeliği süresince en az 4 kez izlenmesi,
riskli gebelerin, risklerine göre daha sık izlenmeleri gerekir.
Eğer gebe 14. haftadan sonra tespit edilirse, gebelik haftasına
bakılmaksızın “ilk izlem” olarak değerlendirilir ve ilk izlemde yapılması gereken bütün işler yapılır ve bunlara ek olarak
gebelik haftasına uygun izlemler sırasında yapılması gereken
işler de yapılır. (Bu bölümde açıklananlar gebelerin sağlık evi
gibi koşullar altında ve en düşük düzeydeki durumları kapsamaktadır. Olanakları geniş olan bölgelerde gebelerin daha sık
izlenmesi uygun olacaktır.)
Her izlemde gebe ve aile yakınları ile iyi bir iletişim kurmak için şunların yapılması uygun olur:
Gebeyi nazik bir şekilde karşılayınız
Gerekli mahremiyeti sağlayınız, odada gebenin istemeyeceği kişilerin bulunmasına izin vermeyiniz,
 Konuşmaya kendinizi tanıtarak başlayınız,
 Gebenin adını öğreniniz ve konuşma süresince adı
ile hitap ederek iletişimi sıcak tutunuz,
 Gerekli olumlu beden dilini kullanmaya özen gösteriniz,
 İletişim için gerekli mesafeyi ayarlayınız, gebeye ne
çok yakın ne de çok uzak durmayınız,
 Gebe ile yüz yüze olmaya çalışınız ve göz teması
kurunuz,
 Her aşamada soru sorabileceğini belirtiniz ve öyle
davranınız.
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Birinci izlemde yapılması gerekenler





Bu izlem gebeliğin ilk 14 haftası içinde olmalı ve 30 dakika kadar sürmelidir. Gebeyi değerlendirme basamakları
şunlardır:
1. Öykü alma
Kişisel bilgiler
 T.C Kimlik Numarası (biliniyorsa)
 Yaş (Doğum tarihi)
 Adres ve telefon numarası
 Medeni durumu
 Akraba evliliği/derecesi
• Birinci derece akraba (kardeş çocukları arasında)
• İkinci derece akraba (kardeş torunları arasında)
 Yaşadığı ev tipi, büyüklüğü ve hane halkı sayısı
 Yaşadığı mekânın alt yapı koşulları; tuvalet, su
kaynağı
 Yaşadığı mekânın elektrik ve ısınma kaynağı
 Eğitim düzeyi
 Ekonomik kaynakları;
• Kendi mesleği ve çalışma durumu
• Eşinin mesleği ve çalışma durumu
o Yaşadığı yerin en yakın sağlık kuruluşuna uzaklığı
o Ulaşım şartları
o Sosyal güvencesi







Tıbbi öykü
 Kronik sistemik hastalıklar (Diabetes Mellitus, hipertansiyon, kardiyovasküler hastalıklar, kronik böbrek hastalığı, epilepsi, tiroid hastalıkları vb.)
 Geçirilmiş veya tedavisi sürmekte olan enfeksiyon
hastalıkları (Tüberküloz, Brucella, paraziter hastalıklar, vb)
 Cinsel yolla bulaşan enfeksiyon öyküsü
 Madde bağımlılığı
 Toprak vb yeme(pika)
 Psikiyatrik hastalıklar
 Kan transfüzyonu

Talasemi taşıyıcılığı
Geçirilmiş operasyonlar
Geçirilmiş jinekolojik operasyonlar (Histerotomi,
myomektomi vb)
İlaç allerjisi
Aile öyküsü (Diabetes mellitus, tekrarlayan fetal
anomaliler, çift yumurta ikizi vb.)
Sürekli kullanmak zorunda olduğu ilaçlar (Antiepi
leptikler, insülin, antihipertansifler vb).
Gebelik öncesi kullanılan aile planlaması yöntemi
İnfertilite (kısırlık) mevcut ise süresi, gördüğü
tedaviler

Obstetrik öykü
• Bu gebeliği dahil toplam gebelik sayısı (Gravida)
• Daha önceki doğum sayısı (Parite)
• Yaşayan çocuk sayısı
• Son gebeliğin sonlanma tarihi ve yeri
• Gebenin her gebeliği ile ilgili öyküsünün ve
gebelik sonucunun aşağıdakilere göre irdelenmesi;
o Doğumların kim tarafından ve nerede yapıldığı
o Gebeliklerin sonlanma şekli ve gebelik haftası
(Canlı doğum, ölü doğum, kendiliğinden düşük, is
teyerek düşük, ektopik gebelik, mol gebelik)
• Bebek ölümü ve nedenleri
• Çocuk ölümü ve nedenleri
• Prematüre doğum
• Postmatür (42 haftadan uzun gebelik) doğum
• Çoğul gebelik (ikiz, üçüz vb)
• Tekrarlayan birinci trimester düşükleri
• Tekrarlayan ikinci trimester düşükleri
• Yasal yolla yapılan rahim tahliyesi ve isteyerek dü
şük ve komplikasyonları
• Gebelik sırasında yaşanan komplikasyonlar (Kana
ma, preeklampsi, eklampsi, gestasyonel diyabet,
tromboz, emboli)
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• Doğum sırasında yaşanan komplikasyonlar (Plasenta-

• Alışkanlıkların sorgulanması (sigara, alkol, madde ba-

nın erken ayrılması, plasenta previa, makat, trans vers ve
diğer prezentasyon anomalileri, uzamış doğum eylemi,
üçüncü derece perine yırtıkları ve masif kanama, plasentanın elle çıkarılması )

ğımlılığı)

• Kullandığı ilaçlar
2. Fizik Muayene
o Gebenin boy ve ağırlığını ölçünüz.
o Kan basıncını ölçünüz ( Sistolik kan basıncının
140, diastolik kan basıncının 90 mmHg altında
olması normal kabul edilir). Nabzını sayınız.
o Ciddi anemi bulgularını kontrol ediniz (El tırnakları, konjunktiva, ağız mukozasında solukluk;
nefes almakta güçlük, dakikada 30’un üzerinde
solunum sayısı
o Hastalığı gösteren diğer tehlike işaretlerini kontrol ediniz (Nefes darlığı, öksürük, yüksek ateş
vb.)
o Gebelik haftası ile uterus büyüklüğün uygunluğunu
değerlendirmek için vajinal muayene yapınız.
o Cinsel yolla bulaşan hastalık belirtileri varsa değerlendiriniz
o Fetüs kalp seslerini değerlendiriniz. (Fetüs kalp
atımları fetal steteskop ile 16-20, el Doppleri ile
10-12. haftalardan itibaren duyulabilir) (Doppler
testi hekim tarafından yapılır)
o Anneye bebeğin ilk hareketlerini ne zaman hissettiğini kaydetmesini söyleyiniz.

• Doğumun şekli (Normal doğum, sezaryen doğum,
forseps veya vakumla müdahaleli doğum)

• Doğum sonrası dönemde yaşanan komplikasyonlar
(Sepsis, kanama, depresyon, meme absesi vb.)

• Daha

önceki canlı doğumlara ait yaşanan
komplikasyonlar (Hidrops Fetalis, resüsitasyon veya
başka tedavi almış yenidoğan, kromozomal anomali veya
malformasyon, düşük doğum ağırlığı, intrauterin gelişme
geriliği ve makrozomi)

• Daha önceki canlı doğumlara ait bilgiler (cinsiyeti,
doğum ağırlığı, anne sütü alma süresi)

• Tetanos toksoid immünizasyon uygulaması
Mevcut gebelik öyküsü

• Son adet tarihine (son âdetin ilk günü) (SAT) göre tah-

mini doğum tarihini hesaplayınız: Tahmini Doğum Tarihi
= SAT -3 ay + 7 gün. (Adetleri
düzenli olmayan hastalarda gebelik haftasının SAT ile
uyumlu olmayabileceği unutulmamalıdır.)

• SAT bilinmiyorsa, İlk gebelik testi tarihi, gebelikten

ilk şüphelendiği tarih, fetus hareketlerinin ilk hissedildiği
tarih gibi kriterleri dikkate alarak tahmini doğum tarihini
hesaplayınız.

• Adetlerinin düzenli olup olmadığını soruşturunuz
• Gebelik yakınmaları olup olmadığını soruşturunuz

(Bulantı kusma, aşırı tükürük salgılanması, toprak gibi
şeyler yeme, sık idrara çıkma, meme hassasiyeti, kabızlık,
mide yanması, bacaklarda kramplar, nefes darlığı, çarpıntı, halsizlik vb...)

Fizik muayeneden sonra risk değerlendirmesi yapınız.
Eğer aşağıdaki kriterlerden birine bile “evet” cevabı veriliyor ise, gebenin bundan sonraki izlemelerinin bir uzman
hekim tarafından yapılması gerekiyor demektir. Bu durumda
gebe bir uzmana ya da bir hastaneye yönlendirilir.

• Gebelikte tehlike işaretlerine ait yakınmaları olup ol-

madığını soruşturunuz (Vajinal kanama, yüksek ateş,
karın ağrısı, solunum güçlüğü veya sık olunum, günlük
aktivitelerin gerçekleştirilememesi)
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Risk Kriterleri
Aşağıdaki durumlardan biri bile varsa hekim ya da
uzman hekim muayenesi gerekir
A-Tıbbi Öykü
1. Kardiyovasküler hastalıklar
2. Jinekolojik hastalıklar: Pelvik kitle, miyom, uterin malformasyon vb.
3. Diabetes mellitus
4. Diğer endokrin hastalıklar: Hipotroidi, hipertroidi,
guatr, hiperlipidemi vb.
5. Epilepsi
6. Diğer serebrovasküler ve nörolojik hastalıklar: Anevrizma, fistül vb.
7. Psikiyatrik hastalıklar: Depresyon vb.
8. Kronik hipertansiyon
9. Solunum sistemi hastalıkları: Astım, KOAH vb.
10. Renal hastalıklar: Pyelonefrit, nefrotik sendrom, kronik
böbrek yetmezliği vb.
11. Hematolojik hastalıklar: Orak hücreli anemi, talasemi,
koagülasyon bozukluğu vb.
12. Enfeksiyon hastalıkları: Tüberküloz, sıtma, HBV, HCV,
HİV, vb.
13. Romatolojik hastalıklar: Sistemik lupus eritematozus
vb.
14. Venöz tromboemboli
15. Neoplazmlar
16. Kalıtsal hastalıklar: Konjenital hastalıklar, kas hastalıklar, metabolik hastalıklar vb.
17. Ortopedik bozukluk: Doğuştan kalça çıkığı, skolyoz vb.
18. Akraba evliliği
19. Talasemi taşıyıcılığı
20. İlaç kullanımı ve zararlı madde bağımlılığı: Sigara,
alkol vb.
21. Düşük sosyoekonomik durum
B-Obstetrik Öykü
1. Geçirilmiş rahim ameliyatı
2. Pelvik kitle
3. Üç ya da daha fazla ardı ardına spontan düşük öyküsü
4. Düşük doğum ağırlığı öyküsü (2500 gr.’dan az ağırlıklı
bebek doğurma)

5. İri bebek öyküsü (4000 gr.’dan ağır bebek doğurma)
6. Ölü doğum, yeni doğan ölümü
7. Preeklampsi - eklampsi öyküsü
8. Erken doğum öyküsü
9. Geç doğum (Postterm) öyküsü
10. Anomalili bebek öyküsü
11. Gebeliğe bağlı diyabet öyküsü
12. Venöz tromboemboli öyküsü
13. Dış gebelik (ektopik gebelik) öyküsü
14. Kan (rh) uygunsuzluğu
15. Doğum öncesi ve sonrası kanama öyküsü
16. Zor ve müdahaleli doğum
17. Plasenta anomalisi öyküsü (Plesenta previa , plasenta
dekolmanı vb)
C- Mevcut Gebeliğin Değerlendirilmesi
1. 18 yaşından genç
2. 35 yaş üzerinde
3. Boyu 150 cm’den kısa
4. Kan (rh) uygunsuzluğu
5. Tanı konmuş ya da şüpheli çoğul gebelik
6. Önceki gebelikten sonra iki yıldan kısa zaman geçmiş
olması
7. Sigara, alkol kullanımı
8. Grandmultiparite (5. ya da daha sonraki gebelik)
9. Gebeliğe bağlı diyabet
10. Plasenta anomalisi
11. Venöz tromboemboli
12. Varis
13. Polihidramnios-Oligohidramnios
14. Anomalili fetüs
15. Servikal yetmezlik
16. Vajinal kanama
17. Diastolik kan basıncının 90 mmHg üstünde olması
18. Preeklampsi-eklampsi
19. Gebelik sırasında cerrahi müdahale geçirilmesi (Appendektomi vb.)
20. Yatış gerektiren gebelik bulantıları - kusmaları (Hiperemezis gravidarum)
21. Erken doğum eylemi / erken mebran yırtılması (Preterm
eylem)
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22. Gebelikte travma geçirilmesi
23. Şiddetli enfeksiyon
24. Ciddi anemi
25. Beden kitle endeksi >30kg/m2
26. Beden kitle endeksi <18kg/m2
27. İnfertilite sonrası gebelik (Tüp bebek)
28. Anormal PAP smear (Serviks sürüntüsünde anormallik)
29. Sistit
30. İntrauterin gelişme geriliği
31. Gebelik haftası ile uterus büyüklüğünün uygunsuzluğu
(± 4 cm fark)
32. 10-12. haftalardan itibaren el doppleri, 16-20.haftalardan itibaren fetal steteskop ile fetal kalp seslerinin duyulmaması.
33. 20. haftadan sonra gebenin fetus hareketlerini hissetmemesi
34. Pelvik kitle
1. Laboratuvar Testleri
o İdrar tahlili: Bakteriüri (idrarda bakteri bulunması)
ve proteinüri (idrarda protein bulunması) açısından test çubuğu ile ve mümkünse mikroskobik olarak idrarı muayene
ediniz. İdrarda bakteri ya da protein tespit edilirse uygun tedaviye başlanmalı ya da gebe bir uzmana yönlendirilmelidir.
o Kanda hemoglobin ölçümü: Eğer olanaklarınız varsa, her izlemde gebenin hemoglobinini ölçünüz.
o Kan grubu tayini: İlk izlemde gebenin ve eşinin kan
grubunu sorgulayınız. Eşler arasında Rh uygunsuzluğu olup
olmadığını araştırınız.
o Kanda HBs Ag bakılması: İlk izlemde gebenin hepatit B taşıyıcılık durumunu araştırınız.
2. Gebeye Verilecek İlaçlar ve Bağışıklama
a. İkinci trimesterin başından itibaren günde 40-60 mg
demir preparatı desteğine başlanması.
b. 12. haftadan itibaren 1200 IU (9 damla) günlük tek
doz D Vitamini başlanması.
c. Difteri-Tetanos ile aşılama. (Tetanos aşısı gebeliğin
12. haftasından itibaren - 2. trimesterden itibaren - yapılabilir.
Gebenin geç tespit edilebileceği düşünülürse 4. ayda ya da ilk

izleminde birinci dozun yapılması uygundur. Aşı takvimine
uygun olarak sonraki dozlara devam edilir.)
d. Yapılan tetkikte HBsAg (-), Anti HBs (-) çıkan
ve gebelik sırasında HBV ile enfekte olma riski bulunan gebelere; gebelik sırasında da (2. veya 3. trimesterde) Hepatit
B aşısı 0-1-6 ay aşı şemasıyla yapılması (Gebelikte aşılanmayan anneler doğumdan sonra aşılanabilir).
e. Gebeye gebeliğinin 2. veya 3. trimesterinde grip sezonunda grip aşısı yapılması.
f. Eğer gebede idrar yolu enfeksiyonu ya da diğer enfeksiyonlar oluşmuş ise aile hekimine ya da bir uzmana yönlendirilmelidir.
g. Gebeliğe bağlı olağan yakınmalar hakkında gebeyi
bilgilendiriniz.
 Yorgunluk
 Bulantı ve kusma
 Sık idrara çıkma
 Baş dönmesi
 Varis ve hemoroit
 Kabızlık
 Mide yanması
 Bacaklarda kramplar
 Nefes darlığı
 Ciltteki değişiklikler
 Memelerde hassasiyet
 Meme başındaki glandlarda (bezelerde) belirginleşme
 Kolostrum salınımı
 Aşırı tükürük salgılanması
 Toprak vb. yeme
 Beslenme ve diyet
 Fiziksel aktivite ve çalışma koşulları
 Gebelikte cinsel yaşam
 Hijyen ve genel vücut bakımı
 Ağız ve diş sağlığı
 Sigara alışkanlığı
 Alkol alışkanlığı ve madde bağımlılığı
 İlaç kullanımı
 Difteri-Tetanos aşılanması
 Gebelikte tehlike işaretleri:
• Vajinal kanama
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•
•
•
•
•
•
•







Konvülsiyon (Sara nöbeti gibi kasılmalar)
Baş ağrısı ile beraber görmede bozulma
Ateş ve/veya ciddi güçsüzlük
Ciddi karın ağrısı
Solunum güçlüğü ya da sık solunum
Suyunun gelmesi
Yüz, el ve bacaklarda şişme
Acil durumlarda gebe ve ailesinin ne yapması ve ne
reye başvurması gerektiği
Doğum eylemi ve doğum
Doğumun nerede ve kim tarafından yapılacağının
planlanması
Emzirme
Doğum sonu doğum kontrolü uygulamaları
Fetal anomaliler, tarama testleri

1. Gebe İzlem Fişinin Kontrol Edilmesi: Gebe izlemleri aile hekimi tarafından AHBS yazılımı ile bilgisayara kayıt
edilir. Ancak, gebenin aile hekimine erişemeyeceği durumlarda ya da aile hekiminin kayıtların kendisine bağlı olan sağlık
evi çalışanı tarafından izlenmesi durumunda izlemlerin “gebe-loğusa izlemi fişi”ne kayıt edilmesi gerekir. Bu durumda,
izlem sırasındaki bütün ayrıntıların izlem fişine yazılıp yazılmadığına dikkat edilmelidir. İzlem fişinin bir örneğini gebeye
veriniz. Böylece, gebe başka bir sağlık kuruluşuna başvurduğunda gebelik süreci hakkında bilgi edinilmesi sağlanır ve
acil obstetrik yaklaşımlar da buna göre planlanır. Bir sonraki
izlem tarihini 18-24. haftalar (tercihen 20-22.haftalar) olarak
belirleyerek randevu kartına yazınız.

Şekil 14 (a): Gebe – Lohusa İzleme Fişi (Ön Yüz)
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Şekil 14 (b): Gebe – Lohusa İzleme Fişi (Arka Yüz)

İkinci izlemde yapılması gerekenler
Bu izlem gebeliğin 18-24. haftaları (tercihen 20-22. haftalar) arasında yapılmalı, süresi 20 dakika dolayında olmalıdır. İzleme sırasında yapılması gerekenler şunlardır:
1. Öykü Alma
Kişisel bilgilerini alınız. İlk izlemin ardından herhangi
bir değişiklik olup olmadığını sorgulayınız.
Tıbbi öykü alınız
o İlk izlemde kayıt edilen tıbbi öyküyü gözden
geçiriniz.
o İlk izlemden bu yana oluşan hastalık, kaza,
yaralanma, hastaneye yatış varsa sorgulayınız.
Obstetrik öykü alınız.

o İlk izlemde kayıt edilen obstetrik öyküyü gözden
geçiriniz.
Mevcut gebelik öyküsünü alınız.
o Alışkanlıkları sorgulayarak (sigara, alkol, madde
bağımlılığı) kontrol ediniz.
o İlk izlemden bu yana olan gebelik yakınmalarını
sorgulayınız. (Bulantı kusma, aşırı tükürük salgılanması,
toprak vb. yeme, sık idrara çıkma, meme ağrısı, kabızlık,
mide yanması, bacaklarda kramplar, nefes darlığı, çarpıntı,
halsizlik vb.)
o İlk izlemden bu yana olan gebelik tehlike işaretlerine
ait yakınmaları sorgulayınız. (Vajinal kanama, kasılma nöbeti,
baş ağrısı ile beraber görmede bulanıklık, yüksek ateş, karın
ağrısı, solunum güçlüğü ya da sık solunum, yüz, parmak ve
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bacaklarda şişme, fetus hareketlerinin hissedilmemesi, günlük aktivitelerin gerçekleştirilememesi, suların gelmesi)
o Demir dışında ilaç alımı varsa kayıt ediniz.
o Demir alımı ile ilgili yakınması varsa sorgulayınız.
2. Fizik Muayene
o Gebeyi tartınız.
o Kan basıncını ölçünüz ve nabzını sayınız.
o Ciddi anemi bulgularını kontrol ediniz
• El tırnakları, konjonktiva, ağız mukozasında solukluk, solunum güçlüğü, dakikada 30’un üzerinde solunum yapıp yapmadığını kontrol ediniz.
o Bir hastalığa işaret edebilecek diğer tehlike işaretlerini kontrol ediniz.
• Nefes darlığı, öksürük, yüksek ateş vb.
o Uterus yüksekliğini ölçünüz ve kaydediniz. (Leopold manevraları)
o Yaygın ödem kontrolü yapınız. (Gebeliğin son aylarında ayaklarda hidrostatik basınca bağlı olarak ödem ortaya
çıkabilir; Vücudun üst kısmında - eller, göz kapakları - ödem
gözlenmesi pre-eklampsinin ilk belirtisi olabilir.)
o Diğer sistemik muayenelerini yapınız (varis, tromboflebit bulguları açısından muayene edilir.)
o Vajinal muayene, karın ağrısı olan gebelerde yapılır.
Suyu gelen ve kanaması olan gebeler ise spekulum ile muayene edilir. Bu hastalar bir uzman tarafından ya da bir hastanede izlenir.
o Semptomatik cinsel yolla bulaşan enfeksiyon bulgusu varsa değerlendiriniz.
o Fetüs kalp seslerini uygun teknikle değerlendiriniz
(Fetal kalp atımı 120-160 / dakika olmalı)
3. Laboratuvar Testleri :
o İdrar tahlili: Bakteriüri ve proteinüri açısından test
çubuğu ile ve mümkünse mikroskobik olarak idrarı muayene
ediniz
o Kanda hemoglobin ölçümü: Her izlemde gebenin
hemoglobinini ölçünüz.
o Kan grubu tayini: İlk izlemde bakılmadı ise gebenin

ve eşler arasında kan grubu ve Rh uyumsuzluğu olup olmadığını araştırınız. Böyle bir olasılık varsa gebeyi bir uzmana
yönlendiriniz. Anne Rh (-), baba Rh (+) ise İndirekt Coombs
Testi yapılmalıdır. İndirekt Coombs testi sonucu (-) olanlar
I.basamakta, (+) olanlar II. basamakta takip edilmelidir.
o Diğer Muayene ve Testler:
•
Diyabet incelemesi için (glukoz tolerans testi) bir
uzmana yönlendiriniz.
•
Bu izlemde temel obstetrik ultrasonografi önerilir.
(Fetus sayısı, fetal kalp atımı, fetal biometrik ölçümler, plasenta lokalizasyonu, amniyotik sıvı miktarı değerlendirilir.)
Bu inceleme için gebeyi bir uzmana ya da hastaneye yönlendiriniz.
•
Ultrasonografi, fetal anomaliler ve kromozomal tarama testleri hakkında bilgilendiriniz ve bir uzmana yönlendiriniz.
4. Gebeye Verilecek İlaçlar ve Bağışıklama:
•
Başlanmış olan, günde 40-60 mg demir preparatı
desteğine devam ediniz.
•
Tetanos toksoidi ile aşılama yapınız. Difteri-Tetanos
aşısı gebeliğin 12. haftasından itibaren yapılabilir. Gebenin
geç tespit edilebileceği düşünülürse 4. ayda veya ilk izleminde birinci dozun yapılması uygundur. Aşı takvimine uygun
olarak sonraki dozlarla devam edilir.
•
Gerekiyorsa difteri-Tetanos aşısı ile aşılamanın 20.
ve 24. haftalarda birinci ve ikinci dozunun yapılıp yapılmadığını kontrol ediniz.
•
Yapılan tetkiklerde HBsAg (-), Anti HBs (-) çıkan
ve gebelik sırasında HBV ile enfekte olma riski bulunan gebelere; gebelik sırasında da (2. veya 3. trimesterde) Hepatit
B aşısı 0-1-6 ay aşı şemasıyla yapılması (Gebelikte aşılanmayan anneler doğumdan sonra aşılanabilir).
•
Gebeye gebeliğinin 2. veya 3. trimesterinde grip sezonunda grip aşısı yaptırmasını öneriniz.
•
Eğer idrar yolu enfeksiyonu ya da diğer enfeksiyonlar oluşmuş ise aile hekimine ya da bir uzmana yönlendiriniz.
•
Gebeliğe bağlı olağan yakınmalar hakkında gebeyi
bilgilendiriniz.
o Yorgunluk

554

HALK SAĞLIĞI Kuramlar ve Uygulamalar

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Bulantı ve kusma
Sık idrara çıkma
Baş dönmesi
Varis ve hemoroid
Kabızlık
Mide yanması
Bacaklarda kramplar
Nefes darlığı
Ciltteki değişiklikler
Mastodini (herhangibir hastalığa bağlı olmaksızın
meme ağrıları)
Meme başındaki glandlarda (bezelerde) belirginleş
me
Kolostrum salınımı
Aşırı tükürük salgılanması
Toprak vb. yeme
Beslenme ve diyet
Fiziksel aktivite ve çalışma koşulları
Gebelikte cinsel yaşam
Hijyen ve genel vücut bakımı
Ağız ve diş sağlığı
Sigara alışkanlığı
Alkol alışkanlığı ve madde bağımlılığı
İlaç kullanımı
Difteri-Tetanos aşılaması
Gebelikte tehlike işaretleri:
Vajinal kanama
Konvülziyon (Sara nöbeti gibi kasılmalar)
Baş ağrısı ile beraber görmede bozulma
Ateş ve/veya ciddi güçsüzlük
Ciddi karın ağrısı
Solunum güçlüğü veya sık solunum
Suyunun gelmesi
Yüz, el ve bacaklarda ödem
Fetus hareketlerinin hissedilmemesi
Hızlı kilo alımı

o
o
o
o
o
o

Acil durumlarda gebe ve ailesinin ne yapması ve ne
reye başvurması gerektiği
Doğum eylemi ve doğum
Doğumun nerede ve kim tarafından yapılacağının
planlanması
Emzirme
Doğum sonu üreme sağlığı uygulamaları
Fetal anomaliler, tarama testler

Gebenin uzman hekime sevk edilmesi gereken durumlar

•

Hemoglobinin 7 gr/dl ve altında olması

•

Kanama ve lekelenme olması

•

Preeklampsi belirtileri, hipertansiyon ( 140/90 mm
Hg üzerinde olması, başlangıç tansiyonunun sistolik
30 veya diastolik 15 mm Hg’dan daha fazla yükselmesi) ve/veya proteinüri (idrarda protein) olması

•

Uterus yüksekliği değerlendirildiğinde beklenen
haftayla uyumlu olmaması (büyük veya küçük)

•

Gebenin fetus hareketlerini hissetmemesi veya el
doppleri ile fetal kalp seslerinin duyulmaması

•

Bir önceki izlemde bakteriüri (idrarda mikroorganizma) tespit edilen gebenin tedaviye rağmen bakteriürinin devam ediyor olması

•

Tehlike işaretlerinin varlığı

5. Gebe İzlem Fişinin Kontrol Edilmesi: İzlem sırasındaki bütün ayrıntıların izlem fişine yazılıp yazılmadığına dikkat
ediniz. İzlem fişinin bir örneğini gebeye veriniz ya da zaten
daha önce gebeye verilmiş olan izlem fişine yeni bilgileri ekleyiniz. Böylece, gebe başka bir sağlık kuruluşuna başvurduğunda gebelik süreci hakkında bilgi edinilmesi sağlanır ve
acil obstetrik yaklaşımlar da buna göre planlanır. Bir sonraki
izlem tarihini 30-32. haftalar olarak belirleyerek randevu kartına yazınız.
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Üçüncü izlemde yapılması gerekenler
Bu izlem gebeliğin 30-32. haftaları arasında yapılmalı,
süresi 20 dakika dolayında olmalıdır. İzleme sırasında yapılması gerekenler şunlardır:
1. Öykü alma
Kişisel bilgilerini alınız
o İkinci izlemin ardından herhangi bir değişiklik olup
olmadığını sorgulayınız.
Tıbbi öykü alınız
o İlk ve ikinci izlemde kayıt edilen tıbbi öyküyü gözden
geçiriniz.
o İkinci izlemden bu yana oluşan hastalık, kaza,
yaralanma, hastaneye yatış varsa sorgulayınız.
Obstetrik öykü alınız
o İlk izlemde kayıt edilen ve ikinci izlemde kontrol
edilen obstetrik öyküyü gözden geçiriniz. Eksik bilgi varsa,
kayıtlara geçiriniz.
Mevcut gebelik öyküsünü alınız.
o Alışkanlıkları sorgulayarak (sigara, alkol, madde bağımlılığı) kontrol ediniz.
o İkinci izlemden bu yana ortaya çıkan gebelik
yakınmalarını sorgulayınız.(Bulantı kusma, aşırı tükürük
salgılanması, toprak vb. yeme, sık idrara çıkma, memede
hassasiyet, kabızlık, mide yanması, bacaklarda kramplar, nefes darlığı, çarpıntı, halsizlik vb...)
o İkinci izlemden bu yana ortaya çıkan gebelik tehlike
işaretlerini sorgulayınız. (Vajinal kanama, konvülziyon, baş
ağrısı ile beraber görmede bulanıklık, yüksek ateş, karın
ağrısı, solunum güçlüğü veya sık solunum, yüz parmak
ve bacaklarda şişme, fetus hareketlerinin hissedilmemesi,
günlük aktivitelerin gerçekleştirilememesi, suyunun gelmesi)
o Fetus hareketlerinin varlığını (tekmeleme vb) sorgulayınız.
o Demir dışında ilaç alımı varsa kayıt ediniz.

o Demir alımı ile ilgili yakınması varsa sorgulayınız.
2. Fizik Muayene
o Gebeyi tartınız.
o Kan basıncını ölçünüz ve nabzını sayınız.
o Ciddi anemi bulgularını kontrol ediniz (El tırnakları,
konjunktiva, ağız mukozasında solukluk, nefes almakta güçlük, dakikada 30’un üzerinde solunum sayısı)
o Herhangi bir hastalığı gösteren diğer tehlike işaretlerini kontrol ediniz. (Nefes darlığı, öksürük, yüksek ateş vb.)
o Uterus yüksekliğini ölçünüz (Leopold manevraları)
ve kaydediniz.
o Çoğul gebelik varsa karın palpasyonu ve oskültasyonu
ile tespit ediniz
o Yaygın ödem kontrolünü yapınız. (Gebeliğin son aylarında alt ekstremitede hidrostatik basınca bağlı olarak ödem
ortaya çıkabilir. Vücudun üst kısmında (eller, göz kapakları)
ödem gözlenmesi preeklampsinin ilk belirtisi olabilir.)
o Diğer sistemik muayenelerini yapınız (Varisler, tromboflebit bulguları vb)
o Meme muayenesini yapınız.
o Cinsel yolla bulaşan bir hastalık belirtisi olup olmadığını inceleyiniz.
o Fetus kalp seslerini fetal steteskop ile değerlendiriniz.
(Fetal kalp atımı 120-160/dakika olmalı)
3. Laboratuvar Testleri
o İdrar tahlili: Bakteriüri ve proteinüri açısından test çubuğu ile ve mümkünse mikroskobik olarak idrarı muayene
ediniz.
o Kan sayımı veya hemoglobin ölçümü: Her izlemde
gebenin hemoglobinini ölçünüz.
o Kan grubu tayini: İlk iki izlemde sorgulanmamışsa
gebenin ve eşinin kan grubunu öğreniniz. Rh uygunsuzluğu
açısından değerlendiriniz, kuşkulu bir durumda gebeyi eşi ile
birlikte uzman hekime ya da bir hastaneye yönlendiriniz.
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o Kanda HBs Ag bakılması: Daha önceki izlemde yapılmadıysa gebeyi hepatit B taşıyıcılık durumunun tespiti için
aile hekimine ya da uzman hekime yönlendiriniz.
Gebenin semptomlarına göre gereken diğer testler için
aile hekimine yönlendiriniz.
4. Gebeye Verilecek İlaçlar ve Bağışıklama:
o Daha önce başlanmış olan günde 40-60 mg demir preparatı desteğine devam etmesini sağlayınız.
o Tetanos toksoidi ile aşılamanın iki dozunun da yapılıp yapılmadığını kontrol ediniz, eksiklik varsa aile hekimine
danışarak aşılayınız. Eğer idrar yolu enfeksiyonu ya da diğer
enfeksiyonlar oluşmuş ise bir uzmana yönlendiriniz.
o Yapılan tetkiklerde HBsAg (-), Anti HBs(-) çıkan
ve gebelik sırasında HBV ile enfekte olma riski bulunan gebelere; gebelik sırasında da (2. veya 3. trimesterde) Hepatit
B aşısı 0-1-6 ay aşı şemasıyla yapılması (Gebelikte aşılanmayan anneler doğumdan sonra aşılanabilir).
o Gebeye gebeliğinin 2. veya 3. trimesterinde grip sezonunda grip aşısı yaptırmasını öneriniz.
o Eğer idrar yolu enfeksiyonu ya da diğer enfeksiyonlar
oluşmuş ise aile hekimine ya da bir uzmana yönlendiriniz.
Gebeliğe bağlı olağan yakınmalar hakkında gebeyi bilgilendiriniz.
o Gebeliğe bağlı olağan yakınmalar hakkında gebeyi
bilgilendiriniz.
• Yorgunluk
• Bulantı ve kusma
• Sık idrara çıkma
• Baş dönmesi
• Varis ve hemoroid
• Kabızlık
• Mide yanması
• Bacaklarda kramplar
• Nefes darlığı
• Ciltteki değişiklikler
• Mastodini (herhangibir hastalığa bağlı olmaksızın

meme ağrıları)
• Meme başındaki glandlarda belirginleşme
• Kolostrum salınımı
• Aşırı tükürük salgılanması
• Toprak vb. yeme
• Beslenme ve diyet
• Fiziksel aktivite ve çalışma koşulları
• Gebelikte cinsel yaşam
• Hijyen ve genel vücut bakımı
• Ağız ve diş sağlığı
• Sigara alışkanlığı
• Alkol alışkanlığı ve madde bağımlılığı
• İlaç kullanımı
• Difteri-Tetanos aşılaması
• Gebelikte tehlike işaretleri:
Vajinal kanama
Konvülziyon (Sara nöbeti gibi kasılmalar)
Baş ağrısı ile beraber görmede bozulma
Ateş ve/veya ciddi güçsüzlük
Ciddi karın ağrısı
Solunum güçlüğü veya sık solunum
Suyunun gelmesi
Yüz, el ve bacaklarda şişme
Fetus hareketlerinin hissedilememesi
Hızlı kilo alma
• Acil durumlarda gebe ve ailesinin ne yapılması nereye
başvurulması gerektiği
• Doğum eylemi ve doğum
• Doğumun nerede ve kim tarafından yapılacağının
planlanması
• Erken doğum belirtileri (rahim kasılmalarının düzenli
ve kuvvetli gelmesi, kanamanın buna eşlik etmesi, nişan gelmesi)
• Emzirme
• Doğum sonu aile planlaması uygulamaları
• Fetal anomaliler, tarama testleri
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Gebenin uzman hekime sevk edilmesi gereken durumlar
• Hemoglobinin 7 gr/dl ve altında olması
• Kanama ve lekelenme olması
• Preeklampsi belirtileri, hipertansiyon ve/veya proteinüri
olması
• Uterus yüksekliğinin (fundus – pubis mesafesi) beklenen haftaya göre büyük veya küçük olması ( +4cm.)
• Gebenin fetus hareketlerini hissetmemesi veya fetoskop
ile fetal kalp seslerinin duyulmaması
• Bir önceki izlemde bakteriüri tespit edilen gebenin tedaviye rağmen bakteriürinin devam ediyor olması
• Tehlike işaretlerinin varlığı
• Çoğul gebelik şüphesi olması (Doğrulamak ve doğumu
planlamak üzere)
5. Gebe İzlem Fişinin Kontrol Edilmesi: İzlem sırasındaki bütün ayrıntıların izlem fişine yazılıp yazılmadığına dikkat
ediniz. Gebeye daha önce verilmiş olan izlem fişindeki kayıtları tamamlayınız. Böylece, gebe başka bir sağlık kuruluşuna
başvurduğunda gebelik süreci hakkında bilgi edinilmesi sağlanır ve acil obstetrik yaklaşımlar da buna göre planlanır. Bir
sonraki izlem tarihini 36-38. haftalar arasında belirleyerek
randevu kartına yazınız.

Dördüncü izlemde yapılması gerekenler
Bu izlem gebeliğin 36-38. haftaları arasında yapılmalı,
süresi 20 dakika dolayında olmalıdır. İzleme sırasında yapılması gerekenler şunlardır:
1. Öykü alma
Kişisel bilgilerini alınız
o Üçüncü izlemin ardından herhangi bir değişiklik olup
olmadığını sorgulayınız.
Tıbbi öykü alınız
o İlk üç izlemde kayıt edilen tıbbi öyküyü gözden geçiriniz.
o İlk üç izlemden bu yana oluşan hastalık, kaza,
yaralanma, hastaneye yatış varsa sorgulayınız.

Obstetrik öykü alınız
o Obstetrik öyküyü son kez gözden geçiriniz.
Mevcut gebelik öyküsünü alınız
o Alışkanlıkları sorgulayarak (sigara, alkol, madde bağımlılığı) kontrol ediniz.
o Üçüncü izlemden bu yana ortaya çıkan gebelik yakınmalarını sorgulayınız. (Karın ağrısı, kasılmalar, bulantı - kusma, aşırı tükrük salgısı, toprak yeme (pika), sık idrara çıkma,
memede hassasiyet, kabızlık, bacaklarda kramplar, nefes darlığı, çarpıntı, halsizlik vb.)
o Üçüncü izlemden bu yana ortaya çıkan gebelik tehlike
işaretlerine ait yakınmaları sorgulayınız. (Vajinal kanama,
konvülsiyon, baş ağrısı ile beraber görmede bulanıklık,
yüksek ateş, karın ağrısı, solunum güçlüğü ya da sık solunum,
yüz, parmak ve bacaklarda şişme, fetus hareketlerinin hissedilmemesi, sırt ağrıları, günlük aktivitelerin gerçekleştirilememesi, suların gelmesi)
o Fetus hareketlerinin varlığını sorgulayınız.
o Demir dışında ilaç alımı varsa sorgulayınız.
o Demir alımı ile ilgili şikayeti varsa sorgulayınız.
2. Fizik Muayene:
o Gebeyi tartınız.
o Kan basıncını ölçünüz ve nabzını sayınız.
o Ciddi anemi bulgularını kontrol ediniz (El tırnakları,
konjonktiva, ağız mukozasında solukluk, nefes almakta güçlük, 30’un üzerinde solunum sayısı)
o Herhangi bir hastalığı gösteren diğer tehlike işaretlerini kontrol ediniz. (Nefes darlığı, öksürük, yüksek ateş vb.)
o Uterus yüksekliğini ölçünüz ve kaydediniz.
o Fetusun gelen kısmı ve pozisyonunun değerlendirilmesi açısından Leopold manevralarını yapınız.
o Çoğul gebelik varsa karın palpasyonu ve oskültasyonu
ile tespit ediniz
o Yaygın ödem kontrolünü yapınız. (Gebeliğin son aylarında alt ekstremitede hidrostatik basınca bağlı olarak ödem
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ortaya çıkabilir. Ellerde ve göz kapaklarında ödem gözlenmesi preeklampsinin ilk belirtisi olabilir.)
o Diğer muayenelerini yapınız (Varisler, tromboflebit
bulguları vb)
o Meme muayenesini yapınız.
o Cinsel yolla bulaşan enfeksiyon bulgusu varsa değerlendiriniz.
o Fetus kalp seslerini fetoskop ile değerlendiriniz. ( Fetal kalp atımı 120-160/dakika olmalı)
o Obstetrik değerlendirme amaçlı vajinal muayene yapınız (Pelvik yapı, serviks, prezente olan kısım)
3. Laboratuvar Testleri:
o İdrar tahlili: Bakteriüri ve proteinüri açısından test çubuğu ile ve mümkünse mikroskobik olarak idrara bakınız.
o Kanda hemoglobin ölçümü: Her izlemde gebe hemoglobinine bakınız.
o Kanda HBs Ag bakılması: Daha önceki izlemde yapılmadıysa gebeyi hepatit B taşıyıcılık durumunun tespiti için
uzman hekime yönlendiriniz.
4. Gebeye Verilecek İlaçlar
• Başlamış olduğunuz, günde 40-60 mg demir preparatı
desteğine devam ediniz.
• Eğer idrar yolu enfeksiyonu ya da diğer enfeksiyonlar
oluşmuş ise aile hekimine ya da bir uzmana yönlendiriniz.
• Tetanos toksoidi ile aşılama yapınız. Tetanos aşısı gebeliğin 12. haftasından itibaren yapılabilir. Gebenin geç tespit
edilebileceği düşünülürse 4. ayda ya da ilk izleminde birinci
dozun yapılması uygundur. Aşı takvimine uygun olarak diğer
dozlarla devam edilir.
• Yapılan tetkiklerde HBsAg (-), Anti HBs (-) çıkan
ve gebelik sırasında HBV ile enfekte olma riski bulunan gebelere; gebelik sırasında da (2. veya 3. trimesterde) Hepatit
B aşısı 0-1-6 ay aşı şemasıyla yapılması (Gebelikte aşılanmayan anneler doğumdan sonra aşılanabilir). Ayrıca HBsAg (+)
çıkan gebelere, hepatit B taşıyıcılığı anlatılarak doğumdan
sonra bebeğine hepatit koruyucu serum verilmesi gerektiği
anlatılır.

• Gebeye gebeliğinin 2. veya 3. trimesterinde grip sezonunda grip aşısı yaptırmasını öneriniz.
• Gebeliğe bağlı olağan yakınmalar hakkında gebeyi
bilgilendiriniz.
o Yorgunluk
o Bulantı ve kusma
o Sık idrara çıkma
o Baş dönmesi
o Varis ve hemoroit
o Kabızlık
o Mide yanması
o Bacaklarda kramplar
o Nefes darlığı
o Ciltteki değişiklikler
o Mastodini (herhangibir hastalığa bağlı olmaksızın
meme ağrıları)
o Meme başındaki glandlarda belirginleşme
o Kolostrum salınımı
o Aşırı tükürük salgılanması
o Toprak vb. yeme
o Beslenme ve diyet
o Fiziksel aktivite ve çalışma koşulları
o Gebelikte cinsel yaşam
o Hijyen ve genel vücut bakımı
o Ağız ve diş sağlığı
o Sigara alışkanlığı
o Alkol alışkanlığı ve madde bağımlılığı
o İlaç kullanımı
o Tetanos toksoid immünizasyonu
o Gebelikte tehlike işaretleri:
Vajinal kanama
Konvülziyon (Sara nöbeti gibi kasılmalar)
Baş ağrısı ile beraber görmede bozulma
Ateş ve/veya ciddi güçsüzlük
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Ciddi karın ağrısı
Solunum güçlüğü veya sık solunum
Suyunun gelmesi
Yüz, el ve bacaklarda şişme
Fetus hareketlerinin hissedilmemesi
Hızlı kilo alma
o Acil durumlarda gebe ve ailesinin ne yapılması nereye
başvurulması gerektiği
o Doğum eylemi ve doğum
o Doğumun nerede ve kim tarafından yapılacağının
planlanması
o Erken doğum belirtileri (rahim kasılmalarının düzenli
ve kuvvetli gelmesi, kanamanın buna eşlik etmesi, nişan gelmesi)
o Emzirme
o Doğum sonu aile planlaması uygulamaları
o Fetal anomaliler, tarama testleri
o 40. haftaya kadar doğum gerçekleşmezse gebenin doğumun yapılacağı sağlık kuruluşuna hemen başvurması konusunda bilgi verilmelidir.
Gebenin uzman hekime sevk edilmesi gereken durumlar
Hemoglobinin 7 gr/dl ve altında olması
Kanama ve lekelenme olması
Preeklampsi belirtileri, hipertansiyon ve/veya proteinüri
olması
Uterus yüksekliğinin (fundus – pubis mesafesi) beklenen
haftaya göre büyük veya küçük olması ( ± 4cm.)
Gebenin fetus hareketlerini hissetmemesi veya el Doppleri ile fetal kalp seslerinin duyulmaması
Bir önceki izlemde bakteriüri tespit edilen gebenin tedaviye rağmen bakteriürinin devam ediyor olması
Tehlike işaretlerinin varlığı
Çoğul gebelik şüphesi olması (Doğrulamak ve doğumu
planlamak üzere)
Makat presentasyonu kuşkusu

5. Gebe İzlem Fişinin Kontrol Edilmesi: İzlem sırasındaki bütün ayrıntıların izlem fişine yazılıp yazılmadığına dikkat
ediniz. İzlem fişinin bir örneğini gebeye veriniz. Böylece,
gebe başka bir sağlık kuruluşuna başvurduğunda gebelik süreci hakkında bilgi edinilmesi sağlanır ve acil obstetrik yaklaşımlar da buna göre planlanır.

DOĞUM ÖNCESİ DÖNEMDE İZLEM SIKLIĞI
Doğum öncesi dönemde gebelerin hangi sıklıkta izlenmeleri gerektiği ülkelere ve dönemlere göre farklıdır. Türkiye’de
sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi uygulamalarının ilk
yıllarında gebelerin, gebeliklerinin ilk 7 ayı içinde ayda bir
kez, 8. ayda 15 günde bir kez, 9. ay içinde haftada bir kez
olmak üzere doğum öncesi dönemde toplam olarak 13 kez
izlenmeleri gerekirdi. (154 Sayılı Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirildiği Bölgelerde Hizmetin Yürütülmesi Hakkında
Yönerge). Bu sıklıkta izlemlerin zorluğu dikkate alınarak
sonraki yıllarda gebelerin gebelikleri süresince 6 kez izlenmesinin yeterli olacağına karar verildi. Bu sayı daha sonra 4
izleme kadar düşürüldü. Bu kitabın yazıldığı dönemde Sağlık
Bakanlığı toplam 4 kez izlemeyi yeterli görmekteydi. Bu kararın alınmasında özellikle kırsal yörelerde gebelik tanısının
gecikmesi ve genellikle gebeliklerinin ilk trimesterinde gebelerin izlenemedikleri gerçeği rol oynamıştır. Bir ara Sağlık
Bakanlığı, gebe izlemlerinin çocuk kalp seslerinin (ÇKS) duyulması ile başlatılmasını yeterli görmekteydi.
Diğer ülkelerde doğum öncesi bakım (izlem) sayılarının
yeterliği konusunda bazı endeksler kullanılır. Bunlar arasında
en sık kullanılanı Kessner Endeksidir.
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Doğum Öncesi Bakım Yeterlilik endeksi
(Kessner Endeksi)
YETERLİ
Gebelik Haftası
13 ya da az
14 – 17

YETERSİZ
İzlem Sayısı

Gebelik Haftası

1 yada daha çok ya da belirtilmemiş 14 – 21
2 ya da daha çok

18 – 21
22 – 25

3 ya da daha çok
4 ya da daha çok

26 – 29
32 – 33

22 - 29

1 ya da daha az ya da belirsiz

30 - 31

2 ya da daha az ya da belirsiz

32 - 33

5 ya da daha çok
30 – 31

İzlem Sayısı
0 ya da belirsiz

3 ya da daha az ya da belirsiz
34 ve sonrası

4 ya da daha az ya da belirsiz

6 ya da daha çok
7 ya da daha çok

34 – 35

8 ya da daha çok

36 ve sonrası

9 ya da daha çok

Bu değerlerin arasındaki izlem sayıları “orta derecede yeterli” olarak kabul edilir.
Kaynak : Institute of Medicine, National Academy of Sciences: Infant Deaths, An Analysis by Maternal Risk and Health
Care. In: Contrasts in Health Status, Vol. I, 1973.

Risk Yaklaşımı
Risk yaklaşımı yalnızca doğum öncesi bakım için değil
rutin sağlık hizmetlerinin diğer alanlarında da geçerli bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım sağlık personeli ve diğer olanakların
yetersiz olduğu durumlarda uygulanacak bir hizmet politikasıdır. Bu anlayışa göre herkes sağlık hizmetinden yararlanmalıdır, fakat hizmet almaya daha fazla ihtiyacı olduğu
halde sırf hizmetteki yetersizlikler nedeniyle bu hizmetleri
yeteri kadar alamayan gerçek hastaların ya da hastalık ve
ölüm riski altında olan kişilerin mağduriyetlerini önlemektir.
Örneğin, bütün gebeler izlenmelidir, ama eğer yeterli sağlık
personeli (ebe, hemşire vb) yoksa sırf bütün gebeler 4 kez
ilenecek diye gebelik seyri normal bir kadını izlemektense,
risk altındaki bir gebeyi izlemek daha yararlı ve mantıklıdır.
Ancak, bu ifadeden sağlıklı gebelerin hiç izlenmemesi gerekir
anlamı çıkartılmamalıdır. Sağlıklı gebelerin izlenmelerinde
aksamalar olabilir, ama risk altındakiler asla ihmal edilmemeli, hatta yönetmeliklerde belirtilen sayılardan daha sık
ziyaret edilmelidirler. Bu yaklaşım “herkese biraz, ihtiyacı
olana daha fazla” biçiminde ifade edilir.

Gebelerin yüzde 70 – 80 kadarı başlangıçta düşük risklidir, fakat giderek riskleri ortaya çıkar ve riskli gebelerin oranı
yükselir. Çünkü başlangıçta olmayan ya da hafif olan belirtiler sonradan belirgin olabilirler. Dolaysıyla, risk değerlendirmesi gebelik süresince yapılması gereken bir iştir.
Risk altında olduğu tespit edilen bütün gebelerin mutlaka
bir hekim tarafından görülmesi gerekir. Hekim, gebenin daha
sonraki izlemlerinin kendisi tarafından sürdürülmesi gerektiğine ya da bir hemşire ya da uzman tarafından sürdürülmesi
gerektiğine karar verebilir.

Gebelik Danışmanlığı
Gebelik fizyolojik bir olay olmakla birlikte, özellikle ilk
kez gebe kalanlar, genç anne adayları ve bunların eş ve aileleri bilmedikleri bir dönemi yaşamaktadırlar. Heyecanlı, mutlu,
ama bir o kadar da tedirgin, endişeli, meraklı bir ruh durumu içindedirler. Akıllarında hem kendileri hem de doğacak
bebeklerinin sağlığı ve bakımı ile ilgili birçok soru olabilir.
Bu soruların yanıtlarını aramak için çevrelerindeki kişilerden
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bilgi edinmeye ve onlardan aldıkları öğütlere göre davranma
yoluna gidebilirler. Eğer, bu bilgiler yanlışsa ve çevresindeki kişilerin etkisi altında uyguladıkları şeyler sakıncalı ise
hem kendilerine hem de bebeklerine zarar verebilirler. Sağlık personelinin önemli bir rolü de gebelere ve ailelerine bu
konularda destek vermek, onları doğru bilgilendirip gebeliğin
sağlıklı bir şekilde sürdürülmesini sağlamaktır. Bu hizmet
genel olarak “danışmanlık” hizmeti olarak tanımlanmakla
birlikte, ailenin danışması durumunda yapılması gereken işler
anlamında anlaşılmamalıdır. Danışmanlık hizmeti, üreme
sağlığı hizmeti veren sağlıkçının rutin işlerindendir ve gebe
ile her karşılaşmada ve ev ziyaretlerinde mutlaka yapılması
gereken hizmetlerdir. Danışmanlık sırasında şu konular ele
alınabilir:

Tablo 3: Gebelik öncesi beden kütle endeksine göre gebelik
süresince uygun vücut ağırlığı kazanımı

• Beslenme (Enerji gereksinmesi, folik asit, D vitamini,

Zayıf (<18.5 kg/m2)

• Yakınmalar (Bulantı, Kusma, Halsizlik, Aşerme –
Tiksinme vb)
• Gestasyonel diyabet

12.5-18

Normal (18.5-24.9 kg/m2)

11.5-16

Hafif şişman (25.0-29.9 kg/m )
2

Şişman (≥30 kg/m2)

7-11.5
5-9

Çoğul gebelik
İkiz gebelik

15.9-20.4

Üçüz gebelik

22.7

Diğer
Kısa kadınlar (<157 cm)

Kalsiyum, Demir, İyot, sıvı alımı vb)

• Ağırlık artışı ve obezite

Toplam vücut ağırlığı kazanımı
(kg)

Gebelik öncesi BKE

Normal kadına göre önerilenin
alt sınırı (11.5)

AŞAĞIDAKİ BELİRTİLER GÖRÜLÜRSE, GÜNÜN
HANGİ SAATİNDE OLURSA OLSUN, HİÇ ZAMAN
KAYBETMEDEN GEBE SAĞLIK KURULUŞUNA
GÖTÜRÜLMELİDİR
• Vajinal kanama
• Konvülsiyon (Sara nöbeti gibi kasılmalar)
• Baş ağrısı ile beraber görmede bozulma
• Ateş ve/veya ciddi güçsüzlük
• Karın ağrısı
• Solunum güçlüğü ya da sık solunum
• Suyun gelmesi
AŞAĞIDAKİ BELİRTİLER OLURSA GEBE EN KISA
SÜREDE SAĞLIK KURULUŞUNA GÖTÜRÜLMELİDİR

• Fiziksel aktivite ve çalışma koşulları
• Cinsel yaşam
• Aşılanma
• Hijyen ve genel vücut bakımı (Banyo vb)
• Ağız ve diş sağlığı
• Giyim
• Sigara, alkol, madde kullanımı
• İlaç kullanımı
• Tehlike işaretleri (Ödem, Yüksek kan basıncı, Anemi,
• Doğumun nerede yapılması gerektiği
• Doğum eylemi
• Emzirme (Süresi, Meme bakımı vb.)

•
•
•
•
•

• Doğum sonu aile planlaması
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Yüksek ateş
Karın ağrısı
Yüz, parmak ve bacaklarda şişme
Annenin kendini kötü hissetmesi ve günlük
aktivitelerini gerçekleştirememesi
Fetal hareketlerin artık hissedilememesi
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Psikolojik Yardım
Gebelik, fizyolojik bazı değişiklikler yanı sıra duygusal
değişikliklere de yol açar. Duygusal değişikler bazı gebelerde
hekim müdahalesini gerektirecek boyuta bile erişebilir. Bu
değişikliklerin boyutu ve türü annenin kişiliği, yaşı, ilk ya da
mükerrer gebelik olması, doğum korkusu, aile içi huzursuzluk, gebeliğin anne ve aile tarafından istenip istenmediği gibi
faktörlere bağlıdır.
Kadında analık duygusu, içgüdüsel bir davranıştır. Planlı
ve isteyerek gebe kalan bir kadının bebeği ve anneliği benimsemesi daha kolay olur, anne, ortaya çıkan sorunlarla başetmek için çaba gösterir, ortaya çıkacak sorunları çözümlemede
daha başarılı olur. Adölesanların anneliği benimsemesi ise
daha güç olabilir.
Aslında, bir kadının gebe kalmadan önce gebeliğe ruhsal olarak hazırlanması en önemli konulardandır. Eşlerin kaç
tane ve ne zaman çocuk sahibi olacaklarına birlikte karar
vermeleri ve özellikle erkeklerin eşlerinin bu konularda karar
verme haklarına saygı göstermeleri gebelik sırasında ortaya
çıkabilecek birçok sorunu önleyebilir.
Sağlık elemanının görevi, bir yandan gebeye gebelik
ve çocuk bakımı konularında eğitim verirken diğer yandan
onu manevi açıdan güçlendirmek, anneliğin kutsallığı ve
güzelliği konularında desteklemek bir psikolog ya da hekim
yardımı gereken durumlarda gebeyi bir uzmana yönlendirmek
olmalıdır.
Eğer sağlık elemanı gebeyi daha önceden tanıyorsa
ruhsal destek konusunda daha etkili olabilir. Eğer gebe
bölgede yeni ise yukarıda değinilen ruhsal sorunlara yol
açabilecek faktörler araştırılmalı ve gebenin psikolojik bir
desteğe ne derece ihtiyacı olabileceği hakkında fikir edinilmelidir.

Doğum Eyleminin Yönetimi
Ülkemizde doğumların tamamının sağlık personeli
yardımıyla ve yine mümkünse bütün doğumların hastanelerde
yapılması bir hizmet politikasıdır. Bu konuda, özellikle
birinci basamakta ve sağlık evlerinde görev yapan sağlık

personelinin temel sorumlulukları arasında kendi kendine
yapılan doğumların önlenmesi yönünde ve gebelerin doğumlarını hastanelerde yapmaları için teşvik etmeleridir. Ancak,
gebenin geç kalması, sularının beklenmedik zamanda erken
gelmesi, ulaşım güçlükleri gibi nedenlerle bir hastaneye gitmesinin mümkün olmadığı durumlarda kaçınılmaz olarak
doğumlar, özellikle kırsal ve mahrumiyet yörelerinde görev
yapmakta olan hekim, hemşire ya da ebeler tarafından yaptırılacaktır. O nedenle, bu yörelerde çalışan sağlıkçıların her
an bir doğum olacakmış gibi hazırlıklı olmaları uygun olur.
Sağlık Bakanlığı sezaryen doğum sayısının azaltılarak
normal doğumların teşvik edilmesi yönünde çabaları vardır.
Zaten fizyolojik olan, normal vajinal doğumdur.
NORMAL DOĞUMUN AVANTAJLARI

• Travayda iken (doğum sürecinde) vücut tarafından
salgılanan hormonlar sayesinde doğum sonrası annesütü
hemen gelir ve bebek erkenden emzirilmeye başlanır.
• Normal doğumdan sonra günlük yaşama daha kısa sürede dönülebilir.
• Normal doğum yapan annenin rahminde bir kesi veya
hasar oluşmadığı için sonraki doğumlarını da normal yolla
yapabilir. İlerdeki yaşamında geçirebileceği karın ameliyatları için bir risk taşımaz.
• Normal doğum, doğum sayısını sınırlandırmaz.
• Hastanede kalış süresi sezaryene oranla daha kısadır.
• Normal doğum sırasında, bebek doğum kanalından
ve vajinadan çıkarken göğüs kafesinde oluşan baskı, bebeğin
akciğerlerindeki sıvının çok büyük kısmının boşalmasına ve
nefesini daha rahat almasına yardımcı olur, bebekte solunum
sıkıntısı görülme olasılığı sezaryene göre daha azalır.
• Doğum kanalından geçerken bebeğe bulaşan probiyotikler (dost bakteriler) bebeğin immün sistemini güçlendirir.
• Normal doğumda genel anesteziye bağlı komplikasyonlara maruz kalınmaz.
• Normal doğumda anneye ait sorunlar ve ölüm sezaryene göre daha azdır.
• Anne ile bebek arasındaki duygusal bağ daha kısa sürede kurulur.
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Bununla birlikte, gebe izlemi yapan sağlıkçıların sezaryen ile doğum endikasyonlarını iyi bilmesi ve yeri geldiğinde
değerlendirmesi gerekir. Sezaryen endikasyonları şunlardır:
o Fetal (fetüse ait) endikasyonlar
• Fetal sıkıntı (fetüsün kalp atışlarında düzensizlik)
• Fetal prezantasyon anomalileri
• Makat, transvers, alın, yüz gelişleri
• Çoğul gebelikler
• Fetal anomaliler (hidrosefali, sakrokoksigeal
teratom vb.)
o Maternal (anneye ait) endikasyonlar
• Geçirilmiş uterus cerrahisi (sezaryen, diğer
operasyonlar)
• Sistemik hastalıklar (diyabet, hipertansiyon,
gebeliğe bağlı hipertansiyon vb.)
• Vertikal geçişli maternal enfeksiyonlar (HIV,
hepatit, vb.)
o Travay ya da doğuma ait endikasyonlar
• Baş-pelvis uyumsuzluğu
• Uzamış doğum eylemi
• İri bebek (4500 gr dan ağır)
o Göbek kordonu ve plasentaya ait endikasyonlar
• Kordon sarkması
• Plasenta previa (plasentanın serviksi kısmen ya da
tamamen örtmesi)
• Ablasyo plasenta (plasentanın rahim duvarından
ayrılması, kanamaya neden olur)
• Vasa previa (kordonun rahim çıkışına yakın olması)

48 saat hastanede takip edilmelidir. Hastane sonrası loğusa
izlemleri, aile hekimlerinin, aile sağlığı elemanlarının ve sağlık evi çalışanlarının sorumluluklarındandır.
Doğum sonrası (lohusalık) izlemelerde yapılacak işler
• Bebeğin durumu kontrol edilmelidir (Bkz. Çocuk
izlemleri)
• Annede enfeksiyon, kanama, ateş, kan basıncı
kontrolü
• Meme muayenesi – meme başının çöküklüğü,
meme enfeksiyonu
• Lohusa hijyeni eğitimi
• Bebek bakımı eğitimi
• Eşlerin, büyükannelerin eğitimi
• Aile planlaması danışmanlığı
Doğum Sonrası Dönemde Lohusaların Acilen Sağlık
Kuruluşuna Başvurmasını Gerektiren Tehlike İşaretleri
Vajinal kanama
Doğum sonrasında 20-30 dakika içerisinde 2-3’ den fazla
ped kirletecek kanaması
Kanamanın azalmayarak artması
Konvülsiyon (havale)
Solunum güçlüğü ve hızlı solunum
Ciddi karın ağrısı
Ateş
Kötü kokulu akıntı
İdrar yaparken ağrı veya idrar kaçırma

Doğum Sonrası (Lohusalık) Bakım ve İzlemler
Doğum yapan her kadın ve bebek doğum sonrası ve lohusalık dönemlerinde (doğumdan sonraki 6 hafta) hastanede
3, evde 3 olmak üzere en az 6 kez izlenmelidir. Doğum yapan kadın, normal doğum sonrası 24 saat, sezaryen sonrası

Lohusalıkla İlgili Yanlış İnanışlar
Su verilmemesi,
Bazı gıdaların verilmemesi (yumurta, süt, balık, soğan
vb.),
Lohusanın yüzüne kırmızı örtü örtülmesi,
40 gün dışarıya çıkılmaması,
Lohusanın altına toprak (höllük) koyma.
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BÖLÜM - 11

ÇOCUK VE ERGEN
SAĞLIĞI
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Çocukluk Dönemleri
Çocuklara daha iyi bir dünya bırakmak yerine, dünyaya daha iyi çocuklar bıraksanız,
sorun kendiliğinden çözülecek.
Aziz Nesin
Çocuk tanımı ve çocukluk dönemleri görecelidir; kültürler arasında farkllıık gösterir. Sözlük anlamıyla çocuk,
bebeklik ve ergenlik arasındaki insan olarak tanımlanır. Aslında, çocuk tanımını amaca yönelik yapmak gerekir. Söz
gelimi, demografik açıdan, medeni hukuk açısından, ceza
hukuku açısından, biyoistatistik açısından, verilecek hizmetler açısından çocuk tanımları farklıdır.

daha önce bazı kararlar için ana - babasına ya da vasisine
bağlı olan kişi 18 yaşını doldurduktan sonra kendi kararlarını
vermekte özgürdür.

a. Pediatristler çocukluk dönemini 24 yaşın sonuna kadar uzatırlar. Onlara göre, gerek fiziksel, gerekse zihinsel gelişme bu yaş dolaylarında tamamlanır ve kişi olgun bir erişkin durumuna gelir.

Türk Ceza Kanunu çocukların yaşam deneyimlerinin yetişkinler kadar olmadığını dikkate alarak çocuğun
cezalandırılmasını engellemek amacıyla bir yaş sınırı
koymuştur. Yasaya göre, suç sayılabilecek bir eylemi
gerçekleştirdiği sırada 12 yaşını doldurmamış çocuklar
hakkında ceza kovuşturması yapılamaz, ancak, bazı güvenlik
önlemleri uygulanabilir. Suçu işlediği zaman 12 yaşını doldurmuş fakat 15 yaşını doldurmamış olanlardan işlediği eylemin bir suç olup olmadığını ve sonuçlarını algılayamayan,
yani bu durumu kavrayabilecek gelişmeyi göstermeyen çocukların ceza sorumluluğu yoktur. Bu çocuklara özgü güvenlik önlemleri uygulanır. Yaptıkları eylemin bir suç olduğunu
ve sonuçlarını algılayan çocuklar için verilecek ceza sürelerinden indirim yapılır. 15 yaşını doldurmuş, ancak 18 yaşını
doldurmamış çocukların hapis sürelerinden indirim yapılır.
18 yaşını doldurmamış çocuklara verilen ömür boyu hapis dışındaki cezaların üçte biri indirilir ve bu durumda her eylem
için verilecek hapis cezası 12 yıldan uzun olamaz. Söz konusu indirimlerin yapılabilmesi için ilgili uzman hekimlerden
çocuğun yaptığı eylemin bilincinde olup olmadığı hakkında
bir rapor (farik ve mümeyyiz raporu) alınması gerekir.

b. Birleşmiş Milletler raporlarında 18 yaşından küçükler
çocuk olarak kabul edilir.
c. Uluslararası Çalışma Örgütüne göre 15-24 yaş grubundaki çalışanlar “genç işçi” olarak kabul edilir; 15 yaşın
altındaki çalışanlar ise “çocuk işçi” ya da “çalışan çocuklar”
olarak adlandırılır.
d. Türkiye’de “ana ve çocuk sağlığı hizmetleri” (AÇS)
olarak tanımlanan hizmetlerin götürüldüğü çocuk grubu 0-6
yaşları arasındakilerdir. Bazı Afrika ülkeleri bu hizmetleri
0-2 yaşları arasındakilere götürmeyi planlamışlardır. Yani,
AÇS açısından çocuk 0-6 yaşları arasındaki kişilerdir.
e. Demograji ve halk sağlığı açısından çocukluk dönemi
0-14 yaşları arasıdır. Çünkü 15 yaşındaki kız çocuğu “doğurgan kadın” olarak ve artık erişkin olmuş kişi olarak kabul
edilir.
f. Ülkemizdeki mevzuatta çocuk tanımı net ve kesin
sınırlarla yapılmamıştır. 4721 Sayılı Medeni Kanunun 11.
maddesine göre 18 yaşını dolduran kişi “erginlik” (reşitlik
– rüşt) dönemine girmiş olarak kabul edilmiştir. Buna göre,

g. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 6/b maddesine
göre, “henüz 18 yaşını doldurmamış kişi” çocuktur ve çocukların sahip olduğu haklardan yararlanır.

Kısaca, çocukluk ile ilgili çalışmalarda, hukuksal işlemlerde ve yayınlarda öncelikle kimlerin çocuk olarak kabul
edildiklerini beklirtmek gerekir. Bütün bu tanımlamalar ışığında çocukluk dönemlerin aşağıdaki gibi sınıflandırılması
genel olarak kabul edilmektedir:
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A. Bebeklik dönemi (infancy): 0 yaş grubu; Doğumdan
ilk yaş gününe kadar olan yaşamın ilk 364 günü
a. Yenidoğan dönemi (Neonatal dönem): Yaşamın ilk 28
günü; İlk 4 hafta
		
i. Erken yenidoğan dönemi: Yaşamın ilk haftası
		
(0-6 gün)
		
ii. Geç yenidoğan dönemi: Doğumdan sonraki
		
7 – 28 günler arasındaki dönem
b. Yenidoğan sonrası dönem (postneonatal dönem): 29
- 364 günleri arasındaki dönem
B. Toddler dönemi (Oyun çocuğu): 1-4 yaşları arasındaki
dönem
C. Okul öncesi dönem: 5-6 yaşları arasındaki dönem
D. Okul dönemi: 7-14 yaşları arasındaki dönem
E. Ergenlik dönemi: 10 – 19 yaş arasındaki dönem (Bazı
uzmanlar 10 – 21 yaşları olarak kabul eder)

c. Orta çocukluk (6 – 8 yaş)
d. Geç çocukluk (9 – 11 yaş)
e. Ergenlik (12 – 20 yaş)
Halk sağlığı uygulamaları açısından ve bu kitapta yer
aldığı gibi çocukluk dönemi 0-14 yaşları arası olarak kabul
edilmektedir.
Kaynaklar

• Armstrong T. The Human Odyssey: Navigating the Twelve Stages of Life. New York: Sterling, 2008.
• Schlarb C. Book review of The Human Odyssey, in Journal of
Transpersonal Psychology, 2008, vol. 40, no. 2, pp. 251-254.
• Definition of indicators, UNICEF, https://www.unicef.org/infobycountry/stats_popup9.html
• Definition of Key Words, WHO, https://www.who.int/hiv/pub/
guidelines/arv2013/intro/keyterms/en/
• Sağlam M., Aral N. Tarihsel Süreç İçerisinde Çocuk ve Çocukluk Kavramları Çocuk ve Medeniyet Dergisi, Ankara Üniversite-

si, Aralık 2016.

a. Erken ergenlik dönemi: 10 – 13 yaşlar arası
b. Orta ergenlik dönemi: 14 – 15 yaşlar arası
c. Geç ergenlik dönemi: 16 – 19 yaşlar arası
Türkçe’de bir de “süt çocuğu” deyimi vardır ki, bu terim halk sağlığı uygulamalarında kullanılmaz. Ancak, bazı
klinisyenler süt çocukluğu terimini 2 yaşına kadarki dönem
olarak kullanırlar. Okul çağının sınırları konusunda da farklı
tanımlamalarla karşılaşılabilir. Bazı uzmanlar okul çağı olarak 0-14 yaş arasını kabul ederken bazı uzmanlar 0-11 yaş
aralığı olarak kabul ederler. Ergenlik dönemini 17 yaşa kadar
kabul edenler de bulunmaktadır. Bu kişilere göre 18 yaşında
erişkinlik dönemi başlayacağı için 18 yaşından sonrakilere
erişkin denilmemelidir. Öte yandan, ergenlik dönemini 24
yaşına kadar uzatanlar da vardır.
Baı eğitim uzmanları, çocukluk çağındaki öğrenme kapasitesini dikkate alarak yaş gruplarını şöyle sınıflamaktadırlar:
a. Bebeklik (0 – 3 yaş)
b. Erken çocukluk (3 - 6 yaş)
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Çocuk Sağlığı Göstergeleri
Bir toplumun sağlık düzeyini yansıtan göstergeler bu
kitabın “Sağlık Araştırmaları” bölümünde ayrıntısı ile açıklanmıştır. Bu göstergeler arasında çocuk sağlığı düzeyini ve
sorunlarını yansıtan başlıca göstergeler şunlardır:

Ölüm Hızları
Bebek ölüm hızı (BÖH): Bir ülkede ya da bölgede bir
yıl içinde canlı doğan her 1000 bebekten yaşamlarının ilk yılı
içinde, yani birinci yaşgünlerini kutlayamadan ölenlerin sayısını ifade eder. Bebek ölümlerinin içinde “erken yenidoğan
ölüm hızı” (yaşamın ilk haftası içindeki ölümler / 0-6 gün),
“geç yenidoğan ölüm hızı” (yaşamın 2., 3. ve 4. haftaları içindeki ölümler / 7-28 gün) ve “yenidoğan sonrası ölümler” (yaşamın 29 – 364 günleri arasında ölenler) dahildir. Çocuk sağlığı düzeyini gösteren önemli bir ölçüttür. Çünkü bebeklerin
normal koşullarda ve iyi bakım gördükleri zaman ölmemeleri
gerekir. Eğer, bebek ölüm hızı yüksekse o ülkede çocuk sağlığı hizmetlerinde önemli bir aksama var demektir.
Bebek ölüm hızının yüksekliklerine göre sınıflandırılması başvurulan bir yöntem değildir. Ancak, bebek ölümlerinin
çok fazla olduğu 1970’li yıllarda, Dünya Sağlık Örgütü bebek ölüm hızlarını dört grupta ele almaktaydı:
1. Binde 20’nin altı;
2. Binde 21- 50 arası;
3. Binde 51 – 100 arası ve
4. Binde 100’ün üzeri.

Bebek ölüm hızı binde 100’ün, hatta binde 50’nin üzerinde ise o ülkedeki bebekleri en çok öldüren nedenler enfeksiyon hastalıkları, ishaller, bronkopnömoni gibi konrol
edilmesi göreceli olarak kolay nedenlerdir. Bu hastalıklar
aşılama, ağızdan sıvı tedavisi, antibiyotik uygulamaları gibi
ucuz, kolay ve etkili yöntemlerle kontrol altına alınabilir. Dolayısya, bebek ölüm hızının yüksek olduğu ülkelerde sözü
edilen önlemlerin uygulanması sonucunda bebek ölüm hızı
hızla düşer. Fakat bebek ölüm hızı düştükçe geriye prematürelik, konjenital hastalıklıklar gibi kontrol edilmesi daha
çetin olan ölüm nedenleri kalır. Bu hastalıkları önleyebilmek
için göreceli olarak pahalı, teknik yatırım ve bilgi gerektiren, uzun süre alan önlemleri devreye sokmak gerekir. Bu
önlemler arasında yenidoğan servislerinin yaygınlaştırılması,
akraba evliliklerinin önlenmesi, erken tanı hizmetlerinin yürütülmesi, hastane bakımı hizmetlerinin verilmesi sayılabilir.
Bu nedenlerle, bebek ölüm hızının özellikle binde 20’nin altındaki ülkelerde ve zamanlarda bebek ölüm hızının düşüş
hızı yavaşlar.
Bir diğer husus da şudur: Bebek ölüm hızı düşerken yenidoğan sonrası dönemdeki (doğumdan sonraki 4-52 hafta
arası) ölümler daha hızlı düşer. Yani, yenidoğan sonrası ölüm
hızı bebek ölüm hızı içinde en erken ve en hızla düşürülebilen parçadır. Çünkü önlenmesi kolay olan ölüm nedenleri bu
dönemde daha fazladır. Bu dönemdeki ölümler halledildikten
sonra geriye neonatal dönemdeki önlenmesi zor ölüm nedenleri kalır. Bu olgular Japonya ve Finlandiya’da bebek ölüm
hızlarının hızlı düşüş eğrisi incelendiğinde anlaşılmaktadır.

Bu sınıflama ile ifade edilmek istenilen şey, bebek ölüm
hızını binde 20’nin altına düşürmenin özellikle gelişmekte
olan ülkeler için bir hedef olması gerektiği idi. Günümüzde
söz konusu hız binde 2 – 3 dolaylarına kadar düşürülebildiği
için bu sınıflama geçerliliğini kaybetmiştir.
Ülkelerin bebek ölüm hızları ne kadar düşükse çocuk
sağlığı düzeylerinin de o kadar iyi olduğu kabul edilir. O nedenle, ülkeler bebek ölüm hızlarını mümkün olduğu kadar
düşürmeyi ve bunu hızla yapmayı amaçlarlar.
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Şekil 1: Finlandiya’da 1936 – 2010
Yılları Arasında Bebek Ölüm Hızı (Binde)

nedenle, ailelerin az ve bakabilecekleri kadar çocuk sahibi
olmaları bebek ölüm hızını azaltır.
3. Adolesan çağda ve 35 yaş sonrasında doğum yapan
annelerin bebekleri risk altındadır. O nedenle, erken ve geç
yaş gebeliklerinin mümkün olduğu kadar engellenmesi bebek
ölüm hızının azalmasına neden olabilir.
4. Yoksulluk ile (daha doğrusu sosyal durum ile) bebek
ölüm hızları arasında paralellik vardır. Ailelerin ülkedeki toplam gelirden aldıkları pay azaldıkça, bebek ölüm hızı artar.
Yani, yoksullarda BÖH yüksek, zengin kesimlerde düşüktür.
Şekil 3: Doğum Aralığına Göre Bebek Ölüm Hızları (2003)

Şekil 2: Japonya’da Bebek Ölüm Hızındaki Hızlı Düşüş

Kaynak: Türkiye Nüfus Sağlık Araştırması-TNSA-2013
Şekil 4: Doğum Sırasına Göre Bebek Ölüm Hızları (2003)

Bebek ölüm hızı konusundaki değerlendirmeleri yaparken bu hızın yüksekliğini etkileyen bazı gerçekleri de gözden
ırak tutmamak gerekir:
1. Kardeşleri arasındaki doğum aralıkları iki yaştan daha
kısa olan bebeklerde ölüm riski yüksektir. Dolayısıyla, doğum aralıklarını açmak (en az iki yaş fark olması) bebek
ölüm hızının düşmesini sağlar.
2. Çok ve sık doğum yapan annelerin bebekleri, doğum
sırası ilerledikçe daha fazla olmak üzere risk altındadır. O

Kaynak: Türkiye Nüfus Sağlık Araştırması-TNSA-2013
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Şekil 5: Annenin Yaşına Göre Bebek Ölüm Hızları (2003)

Perinatal Ölüm Hızı ve Ölüdoğum Hızı: Bir bölgede
canlı doğup yaşamın ilk haftası içinde ölenlerle ölüdoğan bebeklerin toplamını ifade eder. Perinatal bebek ölüm hızının
yüksek olduğu yerlerde gebeler saptanamıyor, uygun biçimde
izlenemiyor, riskli gebeler belirlenip özel bakım verilemiyor,
doğumlar sağlıklı koşulllarda yaptırılamıyor ve yenidoğan
bebekler yeterli bakım göremiyor demektir. Bu hızın yüksek
olduğu yerlerde bebek ölüm hızı da, yenidoğan ölüm hızı da
yüksektir. Kısacası, perinatal ölüm hızı sağlık hizmetlerinin
yetersizliğinin göstergerlerinden birisidir, doğum öncesi bakım hizmetlerinin düzeltilmesi sonucunda azalma eğilimi
gösterir.

Kaynak: Türkiye Nüfus Sağlık Araştırması-TNSA-2013
Şekil 6: Gelirden Pay Alan Gruplara Gör Bebek Ölüm Hızı

Şekil 7: Türkiye’de Bebek Ölüm Hızında Yıllara Göre Düşüş
(Binde)

Kaynak: TNSA, Sağlık Bakanlığı

Özetle, bebek ölüm hızının çok yüksek olması ishal ve
bronkopnömoni gibi ölüm nedenlerinin ön planda olduğuna,
erken yenidoğan ölüm hızının yüksekliği genellikle doğum
travmaları, sarılık, konjenital anomaliler gibi perinatal durumların yüksekliğine işaret eder. Bebek ölümlerinin önlenebilmesi için planlanacak girişimler için çoğu zaman bebek
ölüm hızının bilinmesi ve analizi yeterli olabilir. BÖH’nın
düşürülebilmesi için yapılması gereken çok önemli şey, sosyal ve ekonomik kalkınmanın sağlanmasıdır.

Yaşa Özel Ölüm Hızları: Ölümlerin en fazla hangi
yaş gruplarında olduğunu saptayan ölçütlerdir. Genellikle
0-4, 5-14, 15-44, 45-64, 65 yaş ve daha yaşlı gruplar için
hesaplanır. Normal durumlarda beklenen ölümlerin ileri
yaşlarda daha sık olması, çocukluk dönemlerinde az olmasıdır.
Eğer, çocukluk dönemlerindeki ölüm hızları yüksekse, ya da
bütün ölümlerin yüzde 5’den daha fazlası 0-4 yaş grubunda
görülüyorsa, o bölgede çocuk sağlığı düzeyi düşük demektir.
Şekil 8’de Türkiye’de 2000 yılında il ve ilçe merkezlerinde
ölenlerin yaş gruplarına göre dağılımı görülmektedir. Böyle
bir grafik “J” şeklinde olarak tanımlanır. Görüldüğü gibi 2000
yılında ülkemizde bebeklik dönemlerinde ölümler fazladır,
ergenlik döneminde azalır ve erişkinlik dönemlerinde
yeniden yükselmeye başlayarak yaşlılık dönemlerinde en
yüksek noktaya erişir. Yaşlılık dönemlerinde ölümlerin fazla
olması doğal bir durumdur, fakat bu grafik açıkça erken
çocukluk dönemlerinde sağlık sorunlarının ciddi boyutlarda
olduğunu ve çok sayıda bebeğin ölümüne neden olduğunu
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ifade etmektedir. Böyle bir grafiğe sahip ülkelere doğumda
beklenen yaşam süresinin de göreceli olarak kısa olması
beklenir. Bebek ve çocuk ölümlerinin azaltılması ile yaşam
süresinin uzaması beklenir.
Şekil 8: Türkiye’de İl ve İlçe Ölümlerinin Yaş Gruplarına ve
Cinsiyete Göre Dağılımı (2000)

Toddler Ölüm Hızı: Bir bögede 1-4 yaşları arasındaki
1000 çocuktan (toddler grubu) kaç tanesinin bir yıl içinde
yaşamlarını yitirdiğini ifade eder. Toddler yaş grubu oyun
çağındakilerdir. Bu grupta çeşitli nedenlerle ölümler olmakla
birlikte bu ölümlerin çoğunda temel neden (hazırlayıcı neden)
beslenme yetersizliğidir. Dolayısıyla toddler ölüm hızının
yüksek olduğu bir yerde çocuklarda malnütrüsyon sorunu
olduğunu düşünmek ve araştırmak gerekir.
5 Yaş Altı Ölüm Hızı: İlk bakışta 0-4 yaş grubuna
özel ölüm hızı ile karıştırılabilir. Ancak, 0-4 yaş grubunun
hesaplanmasında söz konusu yaşlar arasındaki nüfus
esas alınır; bu yönüyle gerçek bir hızdır. Yani, hesaplama
formülünde payda (nüfus) pay içinde yer alan ölümleri de
içerir. Oysa 5 yaş altı ölüm hızının formülünde “pay” 5 yaş
altında ölen çocuk sayısını göstermesine karşın “payda” o

yıl içindeki canlı doğan bebek sayısıdır. Yani payda ile pay
uyumsuzdur. Dolayısıyla gerçek anlamda bir hız olarak kabul
edilmemelidir. Buna karşın, 5 yaş altı ölüm hızı özellikle
UNICEF tarafından çocuk sağlığının başta gelen ölçütü
olarak kabul edilmektedir.
Ölüm nedenleri: Çocuk
sağlığı düzeyini yansıtması
açısından ölüm hızların önemli
olduğu kadar ölüm nedenlerini
bilmek de önemlidir. Eğer
ölen çocukların önemli bir
kısmı korunulabilir hastalıklar
nedeni ile ölüyorsa, o ülkede
özellikle bulaşıcı hastalıklarla
mücadele, aşılama, erken
tanı gibi hizmetler aksıyor
demektir.
Eğer,
çocuk
ölümlerinde
konjenital
malformasyonlar ön sıralarda
ise akraba evlilikleinin bir
sorun olduğu düşünülebilir.
Ölüm nedenleri arasında
perinatal nedenler fazla ise
o ülkede doğum öncesi ve
sonrası bakımların uygun
yapılmadığı akla gelmelidir. Kısaca, çocuk ölümlerinin
nedenlerinin bilinmesi çocuk sağlığı düzeyinin iyileştirilmesi
için çok değerli ip uçlarını verir, mücadele stratejilerine ve
yürütülecek programlara ışık tutar. Yapılan hizmetlerin ve
programların başarısı da ölüm nedenlerindeki değişimin
izlenmesi ile yapılabilir.
Bebek, perinatal dönem ve 5 yaş altı ölüm hızları ve nedenlerine ilişkin bilgi edinilmesi, her bebek ölümünün izlenerek nedeninin ortaya çıkarılması ve bir daha aynı nedenlerle
oluşabilecek bebek ölümlerinin önlenmesi amacıyla Sağlık
Bakanlığı tarafından Bebek Ölümleri İzleme Sistemi yürütülmektedir. Sistem kapsamında ölü doğum ve bebek ölümleri
“Perinatal ve Bebek Ölümleri Bilgi Formu” ile sahadan toplanmakta, ayrıca 2013 yılında oluşturulan Ölüm Bildirim Sistemine de (ÖBS) bütün ölümlerin girişi yapılmaktadır. Bebek
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Ölümleri İzleme Sistemi 2014/6 sayılı Genelge kapsamında
yürütülmektedir; buna göre sağlık görevlileri bölgelerindeki
ölü doğum ve bebek ölümlerini Genelge ekinde yer alan
“Perinatal ve Bebek Ölümleri Bilgi Formu” ile İl Sağlık
Müdürlüğüne bildirmelidir.
Tablo 1’de Türkiye’de 1961 ile 2001 yılları arasındaki
40 yıl içinde bebek ölüm nedenlerindeki değişim görülmektedir. 1961 yıulında alt solunum yolu enfeksiyonları birinci
sırada iken 2001 yılında dördüncü sıraya gerilemiştir; ishale
bağlı ölümler 1961 yılında üçüncü sırada iken 2001 yılında
beşinci sıraya gerilemiştir. Buna karşılık, neonatal nedenler
ve konjenital anomaliler ilk iki sıraya yükselmiştir. Bu tabloya bakarak, ülkemizde bulaşıcı hastalıkların kontrol altına
alındığını, bundan sonraki çabanın perinatal ölüm nedenlerine odaklanması gerektiğini ifade etmektedir.
Tablo 1: Türkiye’de 1961 – 2001 Yılları Arasındaki Bebek
Ölüm Nedenleri (Yüzde Dağılım)

o bölgedeki sağlık düzeyini yansıtan ipuçlarıdır. Çocukluk
dönemleri açısından kızamık, boğmaca, tetanos, çocuk felci,
menenjit, hepatit A ve B, tüberküloz, AİDS, bitlenme, ishal,
pnömoni gibi enfeksiyöz hastalıkların görülme sıklığı ve yaygınlığı o bölgedeki çocukların sağlık düzeyi ve bulaşıcı hastalıklarla mücadele hizmetleri hakkında fikir vericidir. Benzer şekilde, prematürelik, konjenital malformasyonlar gibi
durumlar da sağlık düzeyini yansıtabilir. Ancak, bu hastalıklar arasında özellikle beslenme sorunlarını yansıtan zayıf, şişman ya da bodur çocukların sayıları çok önemli göstergelerdir. Özellikle bodurluk, kronik biçimde yetersiz ve dengesiz
beslenmeye bağlı bir durum olması nedeniyle dikkat edilmesi
ve değerlendirilmesi gereken bir durumdur. Bodurluk ve zayıflık durumlarının yaygınlığı o bölgede çocuk izlemlerinin
düzenli yapılamadığının bir göstergesi olabileceği gibi toplumun sosyal ve ekonmik düzeyi hakkında da bilgi verebilir.
Yukarıda belirtilen hastalık ve durumlar arasında prematürelik konusuna özel olarak değinmek gerekir. Çünkü ülkemizde ve birçok başka ülkede prematürelik
sık görülen ve bebeklik dönemindeki ölüm nedenleri arasında giderek artan bir sorundur ve
ülkemizde de ölüm nedenleri içinde ilk sırada
yer almaktadır.

Nüfus İstatistikleri ve Sosyal Durum
Nüfus piramitleri: Bir ülkenin nüfus yapısı
o ülkenin sağlık düzeyi hakkında fikir verebilir. Şekil 9’da bir ülkenin zaman içinde değişen
nüfus piramitleri yer almaktadır. Bu piramitlerin genel anlamda sağlık düzeyi ve özel olarak
çocuk sağlığı düzeyi ile ilgili yorumları şöyle
yapılabilir:

Hastalık Hızları
Bir bölgede sık görülen, çok öldüren ya da sakat bırakan hastalıkların prevelans ve insidans hızlarının yüksekliği

1. İlk nüfus piramidi, tabanı geniş ve giderek daralan şekildedir. Yani bu ülkede çocuk
sayısı fazla (tabandaki nüfus), yaşlı nüfus (tavandaki nüfus) azdır. Bu ülke gelişmekte olan, ekonomik zorlukları bulunan bir ülkedir; genç bir nüfusa sahiptir; doğum
hızı yüksektir; nüfus artış hızı yüksektir; bağımlı nüfus (0-14
yaş ve 65 yaş üzeri nüfusun çalışan nüfusa oranı) yüksektir,
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yani çalışan ve üreten nüfus az, onların bakmakla sorumlu
olduğu nüfus çoktur; bu ülkede aile planlaması uygulamalarının yetersiz, bebek ölüm hızının yüksek, enfeksiyon hastalıklarının sık görüldüğü, özetle genel anlamda sağlık düzeyinin,
özel anlamda çocuk sağlığı düzeyinin göreceli olarak düşük
olduğu söylenebilir.
Şekil 9: Bir ülkede nüfus pramidinin yıllar içindeki değişimi

Çocuk – kadın oranı ve fertilite hızları: Çok ve sık
doğum yapmanın çocukların sağlığını olumsuz etkilediği
bilinmektedir. Bir ülkede (bölgede) toplam fertilite hızı
(doğurganlık dönemi sonunda kadınların sahip olduğu
ortalama çocuk sayısı) ve çocuk – kadın oranı (doğurganlık dönemindeki her 100 kadından kaç tanesinin 5 yaşından küçük çocuğu olduğu), diğer ölçütlerle bir arada o
bölgedeki çocukların sağlık düzeyinin bir göstergesi olarak
değerlendirilebilir.
7 yaşta okula devam: Bir toplumun sağlık düzeyi ile
o ülkedeki eğitim düzeyi arasında yakın ilişki vardır. Özellikle genç kuşakların ve kadınların eğitimli olmaları çocuk
sağlığı düzeyini yükselten faktörlerdendir. Eğitim durumunu
gösteren kriterlerden birisi okula başlama çağına gelmiş olan
çocukların, özellikle kız çocuklarının ne kadarının okula başladığıdır.

Hizmet İstatistikleri
Doğumların olduğu yerler: Doğumların ehil ellerde
yaptırılması çocuk sağlığının temel koşullarındandır. Sağlık
personeli yardımı olmadan dünyaya gelen bebeklerin sayısı
o ülkenin çocuk sağlığı düzeyini yansıtan göstergelerdendir.
Çünkü sağlık personeli olmadan kendi kendine ya da geleneksel ebelerle (ebenine) doğan bebeklerde doğum travması,
yenidoğan enfeksiyonları gibi ölümcül durumlar sık görülür
ve bu bebeklerde ölüm hızları yüksektir.
2. İkinci ve üçüncü piramitlere sahip bir ülkede doğumların ve çocuk nüfusun giderek azaldığı, buna karşılık yaşlı
nüfusun arttığı görülmektedir. Bu durumdaki bir ülkede bebek ölüm hızları düşmüş, doğum kontrolü uygulamaları artış
eğiliminde, bulaşıcı hastalıklar azalma fakat kronik hastalıklar artış eğilimindedir.
3. Dördüncü piramit yaşlı nüfusa sahip (65 yaş üzeri nüfus % 15’den fazla), gelişmiş bir ülkeyi temsil etmektedir.
Doğum hızı hayli azalmış, beklenen ömür uzamış, geriatrik
sorunlar ön plana çıkmıştır. Böyle bir ülkede bebek ölüm hızının çok düşük (binde 3-5 dolaylarında) olması, çocukluk
döneminde enfeksiyon hastalıklarının yok denecek kadar
azalmış olması beklenir.

Çocuk – bebek başına ortalama izlem sayısı: Çocuk
sağlığının korunması ve geliştirilmesi için yalnızca hasta
olanların değil sağlam çocukların düzenli ve periyodik olarak
izlenmeleri, bedensel ve zihinsel gelişmelerinin izlenmesi,
eğer hastalanırlarsa hastalıklarının erken dönemde teşhis ve
tedavi edilmeleri çocuk sağlığı açısından çok temel ve vazgeçilemez hizmetlerdendir. Böylece, aileler çocuk bakımı konusunda eğitilebilir, koruyucu önlemler alınabilir, malnütrüsyon ve bodurluk önlenebilir. Çocukların düzenli ve yeterli
izlenmediği ülkelerde çocuk sağlığı düzeyi olması gerekenin
altındadır.
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Bağışıklık düzeyi: Bağışıklama, bulaşıcı hastalıkların
önlenmesinde birincil koruma yöntemidir, yani hastalıkların
oluşmasını engeller. O nedenle aktif (aşılama) ve pasif bağışıklama hizmetleri her ülkede uygulanan ve her çocuk için
zorunlu hizmetlerdendir. Temel Sağlık Hizmetleri Bildirisinde de (Alma-Ata Bildirisi) “minimal bakım” kavramı içinde
bağışıklama vazgeçilemeyecek hizmetler arasında sayılmıştıur. UNICEF de bağışıklamayı çocuk sağlığının geliştirilmesi
için temel hizmetlerden saymaktadır. Eğer, bu hizmet yerine
getirilmiyor ya da eksik olarak yapılıyorsa, o ülkede ya da
bölgede çocuk sağlığı hizmetleri aksıyor, dolayısıyla çocuk
sağlığı düzeyi düşük düzeylerde kalıyor demektir. Halk sağlığı açısından istenilen düzey, bir toplumda belli bir hastalığa
karşı duyarlı olan nüfusun en az yüzde 95’inin bağışık olmasıdır. Bu düzeye erişilirse söz konusu hastalık kontrol altına
alınabilir. Bu noktada, yaşa göre aşısı tam olmak ile bağışık
olma arasındaki farkı da hatırmak uygun olacaktır. Örneğin,
3 aylık bir bebek iki kez oral polio aşısı almış ise yaşına göre
tam aşılıdır, fakat üçüncü doz aşısı yapılma zamanı gelmediği
için henüz bağışık değildir

Sağlığı Temel Bilgiler, Hacettepe Üniversitesi Yayını, Ankara, 2012,
s.36-95)
• Definition of indicators, UNICEF, https://www.unicef.org/infobycountry/stats_popup9.html
• Fişek NH. Halk Sağlığına Giriş, Hacettepe Üniversitesi – Dünya Sağlık Örgütü Hizmet Araştırma ve Araştırıcı Yetiştirme Merkezi
Yayını No: 8, Ankara, 1983.
• Özcebe H. Çocuk Sağlığı: (Güler Ç., Akın L. Halk Sağlığı Temel
Bilgiler, Hacettepe Üniversitesi Yayını, Ankara, 2012, s.370-439)
• Öztek Z. Halk Sağlığı Sözlüğü, TC Sağlık Bakanlığı Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü, Ankara, 1998.
• Sümbüloğlu K. Epidemiyolji ve Biyoistatistik, Songür Eğitim
Hizmetleri, 2013.
• Tezcan SG. Temel Epidemiyoloji, Hipokrat Yayınevi, Ankara,
2017

Sağlık hizmetine ulaşılabilirlik: Halk sağlığının temel
ilkelerinden birisi eşitliktir. Yani, herkes ihtiyacı olduğu zaman ve ihtiyacı olduğu kadar sağlık hizmeti alabilmelidir.
Bunun için sağlık hizmetleri kişilerin erişebileceği uzaklıkta
onların ve ekonomik sosyal durumlarına uygun olmalıdır. Bu
ilke çocuklar açısından daha da önemlidir. Çünkü özelikle
bebeklerde hastalıklar hızlı biçimde seyreder ve kısa sürede ölümle sonuçlamabilir. Dolayısıyla bebekler başta olmak
üzere çocukların sağlık hizmetlerinden mahrum olmaları çocuk sağlığı düzeyini olumsuz etkiler ve sağlık hizmetlerine
erişimin sağlanamadığı ülkelerde çocuk sağlığı düzeyinin
kötü olduğunu ifade etmek yanlış olmaz. Kısaca, bir bölgedeki çocuk sağlığı düzeyi araştırılırken bu hususun da incelenmesi uygun olur. Bu inceleme yapılırken, yıllık olarak çocuk
başına sağlık kuruluşlarına ve hekime başvuru değerlerini de
dikkate almak gerekir.
Kaynaklar

• 2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması (TNSA 2013), Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, Ankara, 2014.
• Çilingiroğlu N. Demografi ve Sağlık: (Güler Ç., Akın L. Halk
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Çocuk Sağlığının Korunması
Çocuk Sağlığının Korunmasına Yaklaşım
Dünya’da çocuk sağlığı politikaların belirleyicilerinin
başında, temel amacı çocuk haklarının ve sağlığının korunması olan “Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu”
(UNICEF) gelir. UNICEF’in görüşüne göre dünyada, özellikle gelişmekte olan ülkelerde, çocuk ölümlerinin başlıca
nedenleri beslenme bozukluğu, ishal ve aşı ile korunabilen
hastalıklardır. Bu sorunların hızla azaltılması için yapılması gereken başlıca 7 şey vardır. Bu faaliyetlere, her birinin
İngilizce ilk harfleri dikkate alınarak kısaca “GOBI-FFF” denilmektedir:
(G) Gelişmenin izlenmesi (Growth monitoring)
(O) Ağızdan sıvı tedavisi (Oral rehydration therapy)
(B) Emzirme (Breastfeeding)
(I ) Bağışıklama (Immunization)
(F) Aralıklı doğum (Family spacing)
(F) Gıda desteği (Food entitlement)
(F) Kadınların eğitimi (Female education)
Bu faaliyetlerin tümüne UNICEF, “Çocuk Yaşatma Seferberliği”, “Çocuk Yaşatma Paketi” ya da “Minimum Hizmet Paketi” adını vermektedir. UNICEF, sözü edilen programın uygulanması ile her yıl binlerce çocuğun yaşamını
kurtarmanın mümkün olabileceğini savunmaktadır.

Çocukların İzlenmesi
Bir çocuğun sürekli olarak yetersiz beslenmesi ve sık sık
hastalanması sonucu, büyümesi ve gelişmesi haftalar ve aylar
içinde hissedilmeden yavaşlar. Çocuğun düzenli olarak tartılarak izlenmesi bu gidişi gözle görülebilir duruma getirecek
ve gereken önlemler zamanında alınabilecektir. O halde yapılması gereken, özellikle beslenme yönünden tehlike altındaki
0-6 yaş grubu çocukları düzenli olarak tartarak gelişmelerini
bir grafik üzerinde izlemektir. Bu işler annelere öğretilmeli ve
her annenin kendi çocuğunu izlemesi sağlanmalıdır.

Aşağıda yer alan tehlike işaretlerinin bebekte var olması
durumunda derhal hekim tarafından görülmelidir:
• Bebeğin solunum zorluğu varsa, sık, zor ve kesintili
soluk alıyorsa, soluk alırken ses çıkarıyor ya da göğüs kafesinde çekilmeler oluyorsa
• Bebek 6-7 saat uyanmazsa
• Hareketlerinde azalma varsa
• Emzirme güçlüğü çekiliyorsa, morarırsa
• Kasık bölgesinde ağrılı şişlik olursa
• Vücuda yayılmış sarılığı varsa
• Sarılığı doğumdan sonraki üçüncü haftada devam
ediyorsa
• Kol ve bacaklarında kasılmaları oluyorsa
• Bezinin dışına kadar taşan sıvı tarzında dışkılama (günde 3-4 defa) oluyorsa,
• Üst üste fışkırtır tarzda kusuyorsa,
• Göbeğinde akıntı ya da kanama oluyorsa
• Göbek bağı 15 günü geçmesine rağmen düşmemişse
• Vücut ısısı (koltuk altı) 37.5°C’nin üzerindeyse (fazla
ısınmış olabilir, önce üzeri açılmalı, 15 dakika beklenmeli ve
sonra derece ile ölçüm yapılmalı, ateşi hala yüksekse)

Ağızdan Sıvı Tedavisi
Her yıl dünyada 5 milyon çocuk ishale bağlı dehidratasyon nedeniyle ölmektedir. Oysa dehidratasyonun tanısı, tedavisi ve önlenmesi çok kolaydır.
Dehidratasyonun damardan sıvı verilerek tedavisi en uygun yöntem değildir. Aslında, damardan sıvı verilme durumuna gelmiş her vaka, ishal tedavisindeki başarısızlığın bir
kanıtıdır. Önemli olan, hastanın bu duruma kadar gelmesini
önlemektir. Bunun ucuz ve etkili yolu “ağızdan sıvı tedavisi”
(AST) dir.
AST, ishalli hastaya, hastalandığı günden başlayarak belli
oranlarda tuz, şeker, potasyum gibi maddeler içeren su içir-
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mek demektir. Bu maddeleri içeren paketler eczanelerde bulunabilir; bu karışım evlerde suya, meyve suyuna ya da ayrana tuz ve şeker katılarak da hazırlanabilir. Yapılması gereken,
hayat kurtaran bu eriyiğin önemini, hazırlanışını ve kullanılışını ailelere öğretmek olmalıdır.
Ev ortamında hazırlanan sıvı tarifi: 5 su bardağı kaynatılmış soğutulmuş suya 2 çorba kaşığı şeker, 1 çay kaşığı sofra
tuzu ve 1 çay kaşığı karbonat konarak karıştırılır. Her ishal
sonrası mutlaka olmak üzere hastaya içebildiği kadar sık aralarla içirilir.

Ülkemizde sürdürülmekte olan “Annesütünün Teşviki ve
Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları” programında; bebeklerin
doğumdan sonra hemen emzirilmeye başlatılması, ilk 6 ay
“sadece” annesütü verilmesi, 6. aydan sonra ek besinlere başlanmasının yanı sıra emzirmenin en az 2 yaş ve ötesine kadar
devam ettirilmesi ülke politikamızdır.
Doğumdan sonraki ilk ½ -1 saat içinde emzirmeye
başlanmalıdır.
İlk 6 ay bebeklere sadece annesütü verilmelidir. 6 aydan
itibaren bebek için uygun ek besinlere başlanmalıdır.

Öte yandan, ağızdan tedavi yanında çevrenin sağlıklı
duruma getirilmesinin önemi de vurgulanmalıdır.

Annesütü ve Emzirme
Kentleşme, kadınların çalışmaları, mama üreticilerinin
reklamları gibi nedenlerle bebeklerin annesütü yerine biberonla beslenmeleri giderek yaygınlaşmaktadır. Çalışmalar,
bazı ülkelerde emzirme sürelerinin %80 oranında azaldığını
göstermektedir.
Oysa doğada, her türün sütü, kendi yavrusu için fizyolojiktir. İnsan yavrusu için fizyolojik olan besin, annesütüdür.
Anne sütü bebek için en iyi besindir: onu hastalıklardan korur; temizdir, ücretsizdir. Buna ek olarak, emzirme sırasında
salgılanan prolaktin, doğal kontraseptif (gebeliği önleyen)
görevi de görmektedir. Brezilya’da yapılan bir çalışmada biberonla beslenen bebeklerde malnütrüsyon riski emzirilenlerden 4 kat daha fazla bulunmuştur; Şili’de biberonla beslenen
çocukların emzirilen kardeşlerine oranla ölme olasılıkları 3-4
kat daha fazladır; Hindistan’da biberonla beslenen bebeklerin
solunum yolu enfeksiyonlarına yakalanma olasılığı 2 kat, ishal olma olasılığı ise 3 kat daha fazla bulunmuştur.
Bu gerçeklerin ışığı altında yapılması gereken, emzirmeyi teşvik etmek ve bebeklerin ilk 6 ay sadece annesütüyle beslenmelerini sağlamak olmalıdır. Bu yapıldığı takdirde,
yılda bir milyon bebeğin ölmesinin engellenebileceği ileri
sürülmektedir.

Bağışıklama
Kızamık, difteri, tetanos, boğmaca, çocuk felci ve verem
hastalıkları, gelişmekte olan ülkelerde yılda ortalama 5 milyon çocuğun ölümüne neden olmakta ve çocuk ölümlerinin
üçte birini oluşturmaktadır. Yalnız tetanos yılda bir milyon,
boğmaca ise 600.000 çocuğun ölümüne neden olmaktadır.
Bu hastalıklar, çok kolay ve çok ucuz olan aşılama yöntemi
ile denetim altına alınabilir. Fakat gelişmekte olan ülkelerde
her yıl doğan 80 milyon çocuktan 72 milyonuna hiçbir aşı
yapılmamaktadır
Yapılması gereken, bağışıklama hizmetlerinin yaygınlaştırılmasıdır. Ancak, bu hizmetlerin topluma mal edilmesi ve
onların katılımının sağlanması, en az bağışıklığın teknolojisi
kadar önemlidir.

Yenidoğan Taramaları
Son derece yaşamsal olan yenidoğan taramaları ülkemizde Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde yürütülür. Bu programlar şu hastalıkların erken tanı ve
tedavilerini amaçlamaktadır:
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A.
a.
b.
c.

Kalıtsal Metabolik Hastalıklar
Fenilketonüri
Hemoglobinopatiler
Galaktozemi
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d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
B.
a.
b.
c.
d.

MSUD ( Maple Syrup Urine Disease)
Biotinidaz eksikliği
Homosistinüri
Tirozinemi
Konjenital Adrenal Hiperplazi (21 Hidroksilaz
eksikliği)
Kistik Fibrozis
Duchenne Müsküler Distrofi
Hiperkolesterolemi
Orta Zincirli Açil-KoA Dehidrogenaz (MCAD)
eksikliği
Glukoz-6-Fosfat Dehidrogenaz (G-6-PD) eksikliği
α1-Antitripsin eksikliği
Diğer Hastalıklar
Endokrin (Konjenital Hipotiroidi)
Enfeksiyöz (HIV, Toxoplazmosis)
Tümör (Nöroblastoma)
Kurşun Zehirlenmesi

ölümleri arasında ilişki vardır. Doğum aralıklarının uzatılması, çocuk ölümlerinin azaltılmasına katkıda bulunur. Bu
katkının, örneğin, Türkiye’de yüzde 25 dolaylarında olacağı
hesaplanmaktadır. Yani, etkili bir üreme sağlığı hizmeti (aile
planlaması) ile bebek ölüm hızı dörtte bir oranında düşürülebilir.

Gıda Desteği
Eğer bir aile, çocuğu için yeterli miktarda gıda sağlayamıyorsa, çocukta gelişme geriliğinin ortaya çıkması ve sağlığının bozulması kaçınılmazdır. Dünya’da, çocuklarında kötü
beslenme sorunu olan ailelerin üçte biri bu gruba girmektedir;
yani gıdalarını sağlayamayacak kadar yoksuldurlar. Bu sorunun çözümü zor olmakla birlikte ailelerin gelirlerini arttırıcı
girişimler, gıda üretiminde aile işletmeleri, ev konserveciliğinin geliştirilmesi, ailelere toprak sağlama, kredi yardımları ve
gıda yardımları gibi önlemler yararlı olabilir.

İzlem Sıklığı ve Yapılacak İşler

Yenidoğan taramaları hakkında geniş bilgi bu kitabın
“Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Kontrolü Bölümünde yer
almaktadır.

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından yayınlanan
“Bebek, Çocuk ve Ergen İzlem Protokolü” izlemlerin sıklığı ve her izlemde yapılması gerekenlerin neler olduğunu çok
ayrıntılı ve hiçbir tereddüde yer bırakmayacak biçimde açıklamaktadır. Bu protokole göre 0-6 yaşları arasındaki çocukların izlem sıklıkları ve zamanları şöyledir:

Kadının Eğitimi
İnsan yavrusu, uzun yıllar annesinin bakımına muhtaçtır.
Bilgili annelerin, çocuklarına daha iyi bakım sağlayacakları
tartışılamayacak bir gerçektir. O nedenle, kadınlarda okuryazarlık oranının arttırılması, eğitim düzeylerinin yükseltilmesi, özellikle çocuk bakımı konularında bilgilendirilmeleri,
çocukların daha sağlıklı olmalarında önemli bir faktördür. Bu
konudaki her çaba, çocuk sağlığına katkı sağlayacaktır.

Aralıklı Doğum
Ard arda doğan kardeşler arasında 2 yaştan daha az yaş
farkı olduğunda bu çocukların, ölme olasılığı, 4 yıl ya da
daha seyrek aralarla doğan kardeşlere göre iki katı daha fazladır. Bir başka deyişle, doğum aralığının kısalığı ile çocuk
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1. İzlem: Doğumda,
2. İzlem: İlk 48 saat içerisinde,
3. İzlem: 15.günde,
4. İzlem: 41.günde,
5. İzlem: 2.ayda,
6. İzlem: 3.ayda,
7. İzlem: 4.ayda,
8. İzlem: 6.ayda,
9. İzlem: 9.ayda
10. İzlem: 12.ayda,
11. İzlem: 18.ayda,
12. İzlem: 24.ayda,
13. İzlem: 30.ayda,
14. İzlem: 36.ayda,
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15. İzlem: 4 yaşında
16. İzlem: 5 yaşında
17. İzlem: 6 yaşında
İzlemin ilkeleri 4 ana başlık altında toplanmaktadır.
1. Hastalıkların önlenmesi
• Büyüme-gelişmenin izlenmesi
• Yaşa uygun beslenmenin sağlanması
• Aşılama
• Sağlık eğitimi
2. Hastalıkların erken tanı ve tedavisi
• Öykü
• Fizik muayene
• Taramalar
3. Çocuğun sağlıklı yetişmesi konusunda aileye destek
• Sağlık eğitimi
• Çocuk yetiştirilmesi konusunda danışmanlık
• Aile planlaması konusunda danışmanlıklar
4. Bakımın sürekli olmasının sağlanması
Her izlemde,

• Anne - babanın sorularını yanıtlamaya ve endişeleri-

ni gidermeye zaman ayırmalıdır;
• Özellikle beslenme, genel bakım ve çocuğa yaklaşım
konularında eğitim yapılmalıdır;
• Her izlemde büyüme-gelişme, görme ve işitme
işlevleri değerlendirilmelidir;
• Öykü ve fizik muayene ile patolojik bulgu varlığı
araştırılmalıdır;
• Aşı takvimine uygun aşı uygulamaları da izlemlerin
bir parçasıdır;
• O yaşa özgü sağlık sorunları ve bakım ilkeleri konusunda aile bilgilendirilmelidir;
• Aileye yaklaşımda sosyoekonomik durum, yaşam
koşulları, ailenin, çocuğun yaşam öyküleri değerlendirilerek riskli/risksiz ayırımı yapılmalıdır;
• Yaşına uygun tarama testlerinin yapılıp yapılmadığı
sorgulanmalıdır;
• Riskli çocuklar daha sık aralıklarla ve daha özenle
izlenmelidir;

1 ve 2. izlemler
Yeni Doğmuş Bebeğin Değerlendirilmesi: Ülkemizde
bütün doğumların hastanelerde yapılması politikası uygulanmaktadır. Bununla birlikte sayısı giderek azalsa da bazı
doğumların hastaneler dışında ve çoğunun bir sağlık personelinin yardımı ile yapıldığı bilinmektedir. Hastanede doğan
bebeklerin gerek doğumdan hemen sonraki, gerekse ilk 48
saat içindeki kontrolleri hastanedeki uzmanlar tarafından
yapılır. Hastane dışında doğan bebeklerin ise bu kontrolleri
doğumlara yardım eden sağlıkçılar (sağlık evi çalışanı gibi)
tarafından yapılması gerekir. Sağlık evi sorumlusu birlikte çalıştığı aile hekiminin bilgisi içinde olmak kaydıyla söz
konusu bebekleri ziyaret ederek kontrollerini yaparlar ya da
aile hekiminin yaptığı kontrollere eşlik ederler. Dolayısıyla,
kırsal bölgede çalışan sağlıkçıların yenidoğan dönemindeki
bebeklerin izlemlerinin nasıl yapılması gerektiğini bilme zorunlulukları vardır.
Doğum Anı ve Doğumun Hemen Sonrası: Doğumdan
sonraki 1 ve 5. dakikalarda APGAR skoru değerlendirmesi
yapılır (Bkz Tablo 2). Apgar skoru 7-10 arası olan bebek normaldir; 4-6 arası puan alan bebeklerde hayati fonksiyonların
normale dönmesini sağlamak için bazı tedavilerin uygulanması gerekir; 3 ve altında puan alan bebekler ise acilen müdahale edilip tedavi altına alınmalıdır. Eğer, bebekte canlılık
belirtileri yoksa derhal canlandırma işlemine geçilmelidir.
MELEK
Annesi dün Zeynebe “melek yavrum” diyordu.
İşitince bu sözü kız merak etti, sordu
“Melek yavrum” ne demek? Doğrusu anlamadım.
Melek kanatlı olur; Hani benim kanadım?
Cevap verdi annesi:
Üç yavrum daha vardı,
Onlar kanatlanarak elimden uçmuşlardı.
Hepsi yalnız bıraktı, bu talihsiz kadını,
Bari sen uçma diye kopardım kanadını!
Faruk Nafiz Çamlıbel
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Tablo 2: APGAR Değerlendirmesi
Bulgu

0 puan

1 puan

2 puan

Cilt rengi

Tümüyle mavi- mor Kollar ve bacaklar mor, diğer bölgeler pembe Tüm vücut pembe

Nabız (Kalp atım sayısı)

Yok

Dakikada 100’ün altında

Dakikada 100 ve üzeri

Refleks (Uyaranlara cevap)

Yok

Yüz buruşturma (zayıf cevap)

Hapşırma, öksürme, uyaranı elle itme

Kas tonusu (Aktivite)

Gevşek, pelte gibi

Kollar ve bacaklar bükülü

Aktif, hareketli

Solunum

Yok

Yavaş ve düzensiz

Düzenli ağlıyor

Bebek stabilize olduktan sonra,
• Bebeğin göbek ve göz bakımını yapın;
• Bebeğin baş çevresini ölçün, tartın, boyunu ölçün
(<37 hafta veya daha küçük ise prematüredir, mutlaka aile
hekimi ya da uzman tarafından izlenmelidir);
• Bebekte doğuştan anomali olup olmadığına bakın
(Özellikle doğuştan kalça çıkığı);
• Solunumu değerlendirin; sık soluma (takipne) (solunum 18 - 24/dk olmalı), düzensiz soluma, apne (sulumanın
kesilmesi), inleme, burun kanadı solunumu ve kaburgalar
arasında çekilme (retraksiyon) olup olmadığına bakın;
• Cildi gözden geçirin; sarılık, solukluk, morluk, şişlik,
ödem ve döküntü açısından değerlendirin;
• Hareketlerini ve tonusunu değerlendirin; normal ve
simetrik olup olmadığını kontrol edin;
• Yenidoğan reflekslerini değerlendirin (Sıçrama,
emme, yakalama, basma ve otomatik yürüme);
• Bebeğin gebelik haftasını değerlendirin; gebelik haftasına göre küçük ya da büyük olup olmadığını değerlendirin
( gebelik süresinden önce mi doğmuş /preterm mi?);
• Annede diabet olup olmadığını soruşturun (Bebek iri
ise – 4.500 gr üzeri ya da titremeleri oluyorsa annede diyabet olduğundan kuşkulanmalıdır. Böyle bebeklere “diyabetik
anne çocuğu” denir ve tedavileri gerekir);
• Bebek soğuk ya da sıcak hissediliyorsa vücut ısısını
ölçün. Bebeğin ısısını kaybetmesini önlemek için bebeği giydirin;
• Mümkün olan en kısa sürede annesütü alması için anneyle tensel temasını ve emzirilmesini sağlayın.

Bebeği doğumdan sonraki ilk izlemenizde (ilk 2 gün
içinde) şunları değerlendirin:
• Bebeğin vital (yaşamsal) bulgularının normal sınırlarda ve stabil olup olmadığını değerlendirin (Koltuk altı vücut
ısısı için bebek açık yatakta ve giyinik iken 36,5-37,4 ˚C;
solunum 18 - 24 /dk arasında, kalp atışları 90 – 140 arasında
olmalı);
• Bebeğin düzenli olarak idrar yaptığı ve en az bir mekonyum (ilk ve koyu renkli dışkı) çıkışının olduğu gözlenmiş
olmalı;
• Bebeğin emme-yutma ve nefes alma koordinasyonunu sağlayabildiğinin gözlenmesi ve en az 2 ardışık başarılı
emzirme yapılmış olması gerekir;
• Annenin risk faktörleri değerlendirilmiş olmalı, özellikle sepsis (kanda mikroorganizma) riski olmamalı, annede
risk mevcutsa aile hekimine yönlendirilmeli;
• Yenidoğan Tarama Programı (NTP) için kanı alınmış
olmalı, alınmamışsa hastaneye yönlendirilmeli;
• Hepatit B aşısı yapılmış olmalı, yapılmamışsa aile hekimine yönlendirilmeli;
• Bebekte sarılık gözleniyorsa aile hekimine yönlendirilmeli;
• İşitme taraması yapılmamış ise aile hekimine yönlendirilmeli;
• Bebeğin görmesi değerlendirilmemiş ise aile hekimine yönlendirilmeli;
• Doğuştan kalça çıkığı araştırılmalı, tarama amacıyla
aile hekimine yönlendirilmeli;
• Anneye emzirme, annesütünün önemi, göbek ve bebek bakımı, sarılık, önemli hastalık bulguları ve bebek güvenliği, üreme sağlığı ile ilgili eğitim yapılmalı.
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o
o
o
o

3 , 4 ve 5. izlemler (15. - 41. gün ve 2. ay
izlemleri)
Doğumdan Sonraki İlk Hafta İçinde Yenidoğanın İzlemi
Anneye sorarak şu bilgileri alın:
• Emzirmenin nasıl gittiği
• Bebeğin doğar doğmaz Hepatit B aşısının yapılıp yapılmadığı
• Yenidoğan taraması için topuğundan kan alınıp alınmadığı
• Yenidoğan işitme taraması yapılıp yapılmadığı
• Bebekte hastalık belirtileri olup olmadığı (Havale,
yüksek ateş, çok ağlama, ishal, kusma, sararma, vb)
• Annede hastalık belirtileri olup olmadığı (Yüksek
ateş, ağrı, kanama, memede iltihap, vb)
Muayene edin
• Muayene başlamadan önce ellerinizi yıkayın
• Baş çevresini ölçün, bebeği tartın ve boyunu ölçerek
bulgularınızı büyüme grafiğine işaretleyin
• Fontonel büyüklüklerini kaydedin (arka fontanel ilk
6-8 haftada kapanır)
• Bebeğin genel görünümüne bakın (Hareketli mi?
Canlı bir sesle ağlıyor mu?) (Yanıtınız “hayır” ise aile hekimine yönlendirin)
• Doğuştan bir anomalisi olup olmadığını değerlendirin (Varsa aile hekimine yönlendirin)
• Hekime yönlendirilmesi gereken durumlar (Herhangi bir hastalık belirtisi)
o İyi emmeme
o Yüksek ateş
o Dalgınlık, uykuya eğilim
o Hırıltılı solunum, inleme
o Solunum sayısı 60 /dk dan fazla
o Göğüs kafesinde çekilmeler
o İshal / Kusma
o İşeme güçlüğü

Havale
Başta şişlik
Herhangi bir anomali
Vücut ağırlığı 2500 gr altında

Annenin lohusa izlemeni yapın
Anneye/ aileye özellikle şu konularda eğitim yapın:

•
•
•

Emzirme, bebek beslenmesi
Göbek bakımı
Bebek bakımı (bezleme, besleme, gaz çıkarma, giyim, uyku vb)
• Bebekle iletişim
• El yıkama
• Kazalardan korunma
• Üreme sağlığı
• Hekime başvurulması gereken durumlar

6 ve 7. izlemler (3. – 4. ay izlemleri)
Anneye sorarak şu bilgileri alın:

•
•
•
•
•

Emzirmenin nasıl gittiği
Aşırı ağlaması olup olmadığı
Hangi aşılarının yapıldığı
D vitamini kullanıp kullanmadığı
Bebekte hastalık belirtileri olup olmadığı (Havale,
yüksek ateş, çok ağlama, ishal, kusma vb)
• Annede hastalık belirtileri olup olmadığı (Yüksek
ateş, ağrı, memede iltihap, vb)
Muayene edin
• Muayene başlamadan önce ellerinizi yıkayın
• Baş çevresini ölçün, bebeği tartın ve boyunu ölçerek
bulgularınızı büyüme grafiğine işaretleyin
• Fontonel büyüklüklerini kaydedin (arka fontanel ilk
6-8 haftada kapanır)
• Bebeğin genel görünümüne bakın (Hareketli mi?
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Canlı bir sesle ağlıyor mu?) (Yanıtınız “hayır” ise aile hekimine yönlendirin)
• Doğuştan kalça çıkığı - Gelişimsel kalça displazisi
(GKD) olup olmadığını değerlendirin (Varsa aile hekimine
yönlendirin)
o Öyküde, GKD’li kardeş ve akraba olması, ilk doğan
kız bebek olması, makat gelişi ile doğmuş olması,
kundaklanması
o Muayenede, kalça çıkığı belirtilerinin olması (bir
önceki izlemde yapıldığı gibi)

• Hekime yönlendirilmesi gereken durumlar (Herhangi
bir hastalık belirtisi)
o İyi emmeme
o Yüksek ateş
o Dalgınlık, uykuya eğilim
o Hırıltılı solunum, inleme
o Solunum sayısı 60 /dk dan fazla
o Göğüs kafesinde çekilmeler
o İshal / Kusma
o İşeme güçlüğü
o Havale
o Renk solukluğu
o Herhangi bir anomali
o Gelişmesinde gerilik (Baş tutma, oturma vb)
Anneye/ aileye özellikle şu konularda eğitim yapın:
• Emzirme, bebek beslenmesi
• Bebek bakımı (bezleme, besleme, gaz çıkarma, giyim, uyku vb)
• Bebekle iletişim
• El yıkama
• Diş sağlığı
• Kazalardan korunma
• Üreme sağlığı
• Hekime başvurulması gereken durumlar

8, 9 ve 10. izlemler (6, 9. ve 12. ay izlemleri)
Anneye sorarak şu bilgileri alın:
• Emzirmenin nasıl gittiği (En az 6 aylık oluncaya kadar
annesütü almalıdır)
• Aşırı ağlaması olup olmadığı
• Hangi aşılarının yapıldığı
• D vitamini kullanıp kullanmadığı
• Demir kullanıp kullanmadığı
• Bebekte hastalık belirtileri olup olmadığı (Havale,
yüksek ateş, çok ağlama, ishal, kusma vb)
• Annede hastalık belirtileri olup olmadığı (Yüksek
ateş, ağrı, memede iltihap, diyabet, ağızdan kan gelmesi, öksürük, kronik bir hastalık vb)
Muayene edin
• Muayene başlamadan önce ellerinizi yıkayın
• Baş çevresini ölçün, bebeği tartın ve boyunu ölçerek
bulgularınızı büyüme grafiğine işaretleyin
• Fontonel büyüklüklerini kaydedin (arka fontanel ilk
6-8 haftada kapanır)
• Bebeğin genel görünümüne bakın (Hareketli mi? Canlı bir sesle ağlıyor mu?) (Yanıtınız “hayır” ise aile hekimine
yönlendirin)
• Doğuştan kalça çıkığı - Gelişimsel kalça displazisi
(GKD) olup olmadığını değerlendirin (Varsa aile hekimine
yönlendirin)
• Hekime yönlendirilmesi gereken durumlar (Herhangi
bir hastalık belirtisi)
o İyi emmeme
o Yüksek ateş
o Dalgınlık, uykuya eğilim
o Hırıltılı solunum, inleme
o Solunum sayısı 60 /dk dan fazla
o Göğüs kafesinde çekilmeler
o İshal / Kusma
o İşeme güçlüğü
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o Havale
o Renk solukluğu
o Herhangi bir anomali
o Gelişmesinde gerilik (oturma, emekleme vb)
Anneye/ aileye özellikle şu konularda eğitim yapın:
• Bebek beslenmesi, ek gıdalara başlama
• Bebek bakımı
• Bebekle iletişim
• El yıkama
• Diş sağlığı
• Kazalardan korunma
• Üreme sağlığı
• Hekime başvurulması gereken durumlar

11, 12, 13 ve 14. izlemler (13 -36 ay arası
izlemler)
Anneye sorarak şu bilgileri alın
• Beslenmenin nasıl gittiği,
• Yaşına uygun beslenip beslenmediği
• Aşırı ağlaması olup olmadığı
• Hangi aşılarının yapıldığı
• İşitme testi yapılıp yapılmadığı
• Görme testi yapılıp yapılmadığı
• D vitamini kullanıp kullanmadığı
• Demir kullanıp kullanmadığı
• Bebekte hastalık belirtileri olup olmadığı (Havale,
yüksek ateş, çok ağlama, ishal, kusma vb)
• Annede hastalık belirtileri olup olmadığı (öksürük,
yüksek ateş, ağızdan kan gelmesi, diyabet, kronik bir hastalık, ilaç kullanıp kullanmadığı)
Muayene edin
• Muayene başlamadan önce ellerinizi yıkayın
• Bebeğin genel görünümüne bakın (Hareketli mi? Sizinle anlamlı biçimde göz teması kurabiliyor mu?) (Yanıtınız

“hayır” ise aile hekimine yönlendirin)
• Baş çevresini ölçün, bebeği tartın ve boyunu ölçerek
bulgularınızı büyüme grafiğine işaretleyin
• Fontonel büyüklüklerini kaydedin (ön fontanel ilk 18
aya kadar kapanabilir)
• Doğuştan kalça çıkığı - Gelişimsel kalça displazisi
(GKD) olup olmadığını değerlendirin (Varsa aile hekimine
yönlendirin)
• Hekime yönlendirilmesi gereken durumlar (Herhangi
bir hastalık belirtisi)
o Yüksek ateş
o Dalgınlık, uykuya eğilim
o Hırıltılı solunum, inleme
o Göğüs kafesinde çekilmeler
o İshal / Kusma
o İşeme güçlüğü
o Havale
o Renk solukluğu
o Herhangi bir anomali
o Gelişmesinde gerilik (Emekleme, tay tay durma,
yürüme, konuşma vb)
Anneye/ aileye özellikle şu konularda eğitim yapın:
• Bebek beslenmesi, ek gıdalara başlama
• Çocuk bakımı
• Tuvalet eğitimi
• Çocukla iletişim
• El yıkama
• Diş sağlığı
• Kazalardan korunma
• Üreme sağlığı
• Hekime başvurulması gereken durumlar

15, 16 ve 17. izlemler (4- 6 yaş izlemler)
Anneye sorarak şu bilgileri alın:
• Beslenmenin nasıl gittiği,
• Hangi aşılarının yapıldığı, aşı tekrarlarının (rapel) yapılıp yapılmadığı,
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• Bebekte hastalık belirtileri olup olmadığı (Yüksek
ateş, havale, ishal, kusma, zekâ düzeyi, öğrenme kapasitesi,
konuşma bozukluğu, kekemelik, görme bozukluğu, işitme
bozukluğu, çevre ile uyumu vb)
• Annede hastalık belirtileri olup olmadığı (öksürük,
yüksek ateş, ağızdan kan gelmesi, diyabet, kronik bir hastalık, ilaç kullanıp kullanmadığı)
Muayene edin
• Muayene başlamadan önce ellerinizi yıkayın
• Çocuğun genel görünümüne bakın (Canlı ve aktif mi?
Konuşuyor mu? Söylenenleri anlıyor ve kavrıyor mu, Yürüme sorunu var mı? Rengi normal mi? (Yanıtınız “hayır” ise
aile hekimine yönlendirin)
• Baş çevresini ölçün, bebeği tartın ve boyunu ölçerek
bulgularınızı büyüme grafiğine işaretleyin
• Hekime yönlendirilmesi gereken durumlar (Herhangi
bir hastalık belirtisi)
o Yüksek ateş
o Dalgınlık, uykuya eğilim
o Hırıltılı solunum, inleme
o Göğüs kafesinde çekilmeler
o İshal / Kusma
o İşeme güçlüğü
o Havale
o Renk solukluğu
o Herhangi bir anomali
o Gelişmesinde gerilik (Yürüme, konuşma, anlama
vb)
Anneye/ aileye özellikle şu konularda eğitim yapın
• Yaşa uygun beslenme
• Çocukla iletişim
• El yıkama
• Diş sağlığı
• Fiziksel aktivite
• Okul öncesi eğitim
• Kazalardan korunma
• Üreme sağlığı
• Hekime başvurulması gereken durumlar

Büyüme Grafiği ve Kullanılışı
Doğumdan sonraki ilk üç ay içinde bebekler, hızla büyüyüp gelişirler. Büyüme ve gelişmenin normal olup olmadığını
anlamak için bebek tartılmalı, boyu ve baş çevresi ölçülmelidir.
Ağırlık artışı bir çocuğun büyümesinin en önemli göstergelerinden biridir. Değişik kitaplardaki büyüme - gelişme
cetvelleri birbirinden az da olsa değişiklikler gösterebilir.
Çünkü son yıllara kadar her ülkenin ya da her ırkın kendine ait gelişme standartları ve cetvelleri olması gerektiğine
inanılmıştır. (Örneğin; Japonlar kısa boylu, İsveçliler uzun
boylu olur. O halde Japonların ve İsveçlilerin uzamaları aynı
şekilde olmaz sanılırdı.)
Ancak, görülmüştür ki, örneğin, Amerika Birleşik Devletlerinde yaşayan Japonlar, Japonya’da yaşayan Japonlardan
daha uzundurlar. O halde, büyümeyi etkileyen ırk faktöründen çok beslenme gibi çevre faktörleridir. Demek ki, bütün
dünyada herkes eşit çevre koşullarında yetiştirildiklerinde
büyüme yönünden birbirlerinden çok farklılık göstermemeleri gerekir. İşte bu nedenle her ülke için ayrı ayrı gelişme
cetvelleri yerine bütün dünya çocukları için tek bir gelişme
cetveli kullanılması daha uygun olacaktır.
İzlemler sırasında çocukların tartılmaları ve boylarının ölçülmesi ile görev tamamlanmış olmaz. Önemli olan
gelişmesi normalin altında olan çocukların bulunup, bunların
bir hekim tarafından muayene edilmelerini sağlamaktır.
Ayrıca bu çocuklar daha sık izlenip aileleri beslenme ve
bu çocukların karşı karşıya oldukları tehlikeler yönünden
eğitilmelidirler.
Sağlık Bakanlığı’na bağlı kuruluşlarda çocukların gelişmelerini değerlendirmek amacıyla kullanılan grafikler bulunmaktadır.
0-5 yaşları arasındaki çocukların yaş ve cinsiyetlerine göre
ağırlıklarının ve boylarının ne kadar olması gerektiği Tablo 3,
4, 5 ve 6’da gösterilmiştir. Dünya Sağlık Örgütü tarafından
belirlenen bu tablolarda çocuğun olması gereken ortalama
ağırlık ve boylar gösterilmiştir. Ortalamaların solunda ve
sağındaki kolonlarda yer alan değerler ise 1 SD (1 standart
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sapma) değerleridir. Yani, eğer çocuk soldaki 1 SD(-) değerin
altında ise büyümesi geri olabilir (malnütrüsyon, bodurluk),
sağdaki 1 SD (+) değerin üzerinde ise şişmanlığa yaklaşıyor
olabilir. O nedenle her iki durumdaki çocukların ayrıntılı
olarak incelenmek üzere aile hekimine yönlendirilmesi
uygun olur.
Kitabın Ekler Bölümünde, Dünya Sağlık Örgütü
tarafından belirlenen 0-5 yaş grubundaki çocukların Beden
Kitle Endeksi (BKE) standartları verilmiştir. Çocuğun beden
kitle endeksi hesaplanarak bu tablolarda yer alan değerlerle
karşılaştırılması çocuktaki özellikle malnütrüsyon ve
bodurluk durumlarını belirlemede yardımcı olabilir.
Büyüme grafiğinin kullanılışı şöyledir (Şekil 10) :

10. Ağırlık artış eğrisi üstteki çizginin üzerindeki bölgede başlayıp aynı bölgede devam ediyorsa (Şekil 10, sağ üst
grafik) çocuk normal gelişiyor demektir. Eğri, üstteki ve alttaki çizgiler arasındaki bölgede başlayıp aynı bölgede devam
ediyorsa çocukta gelişme geriliği ya da bir hastalık olabilir.
Bu durumda kesinlikle aile hekimine danışınız ya da aileleyi
aile hekimine yönlendiriniz.
11. Ağırlık eğrisi üstteki çizginin üzerindeki bölgede başlayıp üstteki ya da alttaki eğrilerin altındaki bölgede devam
ediyorsa (Şekil 10, sağ alt grafik), çocuk giderek zayıflıyor
demektir. Eğri, alttaki çizginin altındaki bölgede başlayıp bu
çizginin ya da üstteki çizginin üzerindeki bölgeye uzanıyorsa
(Şekil 10, sol alt grafik), çocuk giderek düzeliyor demektir.
Şekil 10: Gelişme Grafininin Kullanılışı

1. Çocuğun net ağırlığını tartabilmek için üzerindeki elbiselerini çıkartın. Her tartıda çocuk aynı derecede soyunuk
olursa ağırlık artışını daha doğru anlayabilirsiniz.
2. Eğer bir bebek baskülü kullanıyorsanız, bebeği usulüne göre tartınız.
3. Eğer bebek baskülünüz yok ise ve büyüklerin tartılabileceği bir baskülünüz (yer baskülü gibi) varsa, önce, çocuğu
kucağınıza alarak birlikte tartılın. Sonra, tek başınıza tartılın.
İki tartı arasındaki fark çocuğun ağırlığıdır.
4. Çocuğun yaşını olabildiğince kesin olarak hesaplayınız.
5. Çizelgenin alt tarafında “yaş (ay)” yazan yerde çocuğun yaşını bulunuz ve buradan yukarıya doğru bir çizgi çiziniz.
6. Çizelgenin solunda belirtilen bölümde çocuğun ağırlığına denk gelen rakamı bulunuz ve sağa doğru bir çizgi çiziniz.
7. Aşağıdan yukarıya ve soldan sağa çizdiğiniz iki çizginin kesiştiği (karşılaştığı) yeri nokta ile işaretleyiniz. (Şekil
10, sol üst grafik)
8. Üstteki çizgi, yaşa göre ortalama değeri gösterir. Elde
edilen nokta işareti üstteki çizginin (eğrinin) üzerinde ya da
alttaki ile üstteki çizginin arasında ise çocuğun ağırlığı yaşına
göre normal demektir. Nokta alttaki eğrinin altında ise çocuk
yaşına göre zayıf demektir.
9. Birkaç ziyaretinizdeki ölçümden sonra noktaları birleştirin. Böylece çocuğun ağırlık artış eğrisini bulun
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Şekil 11 (a): Çocuk İzlem Fişi (Ön yüz )
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Şekil 11 (b): Çocuk İzlem Fişi (Arka yüz )
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Tablo 3: 0 – 5 Yaş İçin Ağırlık Cetveli ( Erkek) (Kg)
Yaş /Ay
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

1 SD (-)
2.9
3.9
4.9
5.7
6.2
6.7
7.1
7.4
7.7
8.0
8.2
8.4
8.6
8.8
9.0
9.2
9.4
9.6
9.8
10.0
10.1
10.3
10.5
10.7
10.8
11.0
11.2
11.3
11.5
11.7
11.8

Ortalama
3.3
4.5
5.6
6.4
7.0
7.5
7.9
8.3
8.6
8.9
9.2
9.4
9.6
9.9
10.1
10.3
10.5
10.7
10.9
11.1
11.3
11.5
11.8
12.0
12.2
12.4
12.5
12.7
12.9
13.1
13.3

1 SD (+)
3.9
5.1
6.3
7.2
7.8
8.4
8.8
9.2
9.6
9.9
10.2
10.5
10.8
11.0
11.3
11.5
11.7
12.0
12.2
12.5
12.7
12.9
13.2
13.4
13.6
13.9
14.1
14.3
14.5
14.8
15.0

Yaş /Ay
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

1 SD (-)
12.0
12.1
12.3
12.4
12.6
12.7
12.9
13.0
13.1
13.3
13.4
13.6
13.7
13.8
14.0
14.1
14.3
14.4
14.5
14.7
14.8
15.0
15.1
15.2
15.4
15.5
15.6
15.8
15.9
16.0

Ortalama
13.5
13.7
13.8
14.0
14.2
14.3
14.5
14.7
14.8
15.0
15.2
15.3
15.5
15.7
15.8
16.0
16.2
16.3
16.5
16.7
16.8
17.0
17.2
17.3
17.5
17.7
17.8
18.0
18.2
18.3

1 SD (+)
15.2
15.4
15.6
15.8
16.0
16.2
16.4
16.6
16.8
17.0
17.2
17.4
17.6
17.8
18.0
18.2
18.4
18.6
18.8
19.0
19.2
19.4
19.6
19.8
20.0
20.2
20.4
20.6
20.8
21.0

(Kaynak: DSÖ - http://www.who.int/childgrowth/standards/wfa_boys_0_5_zscores.txt)
Not: 1 SD (-) kolonunda belirtilen değerden daha düşük ağırlıkta olan çocuklarda gelişme geriliği ve
beslenme yetersizliği olduğu düşünülmelidir.
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Tablo 4: 0 – 5 Yaş İçin Ağırlık Cetveli ( Kız) (kg)
(Kaynak: DSÖ - http://www.who.int/childgrowth/standards/wfa_girls_0_5_zscores.txt)
Yaş /Ay
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

1 SD (-)
2.8
3.6
4.5
5.2
5.7
6.1
6.5
6.8
7.0
7.3
7.5
7.7
7.9
8.1
8.3
8.5
8.7
8.9
9.1
9.2
9.4
9.6
9.8
10.0
10.2
10.3
11.2
10.7
10.9
11.1
10.5

Ortalama
3.2
4.2
5.1
5.8
6.4
6.9
7.3
7.6
7.9
8.2
8.5
8.7
8.9
9.2
9.4
9.6
9.8
10.0
10.2
10.4
10.6
10.7
11.1
11.3
11.5
11.7
11.9
12.1
12.3
12.5
12.9

1 SD (+)
3.7
4.8
5.8
6.6
7.3
7.8
8.2
8.6
9.0
9.3
9.6
9.9
10.1
10.4
10.6
11.1
11.2
11.4
11.6
11.8
11.9
12.3
12.5
12.8
13.0
13.3
13.5
13.7
14.0
14.2
14.4

Yaş /Ay
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

1 SD (-)
11.4
11.6
11.7
11.9
12.0
12.2
12.4
12.5
12.7
12.8
13.0
13.1
13.3
13.4
13.6
13.7
13.9
14.0
14.2
14.3
14.5
14.6
14.8
14.9
15.1
15.2
15.3
15.5
15.6
15.8

Ortalama
12.9
13.1
13.3
13.5
13.7
13.9
14.0
14.2
14.4
14.6
14.8
15.0
15.2
15.3
15.4
15.7
15.9
16.1
16.3
16.4
16.6
16.8
17.0
17.2
17.3
17.5
17.7
17.9
18.2
18.0

1 SD (+)
14.7
14.9
15.2
15.4
15.6
15.8
16.0
16.3
16.5
16.7
16.9
17.2
17.4
17.6
17.8
18.1
18.3
18.5
18.8
19.0
19.2
19.4
19.7
19.9
20.1
20.3
20.6
20.8
21.0
21.2

Not: 1 SD (-) kolonunda belirtilen değerden daha düşük ağırlıkta olan çocuklarda gelişme geriliği ve
beslenme yetersizliği olduğu düşünülmelidir.
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Tablo 5: 0 – 5 Yaş İçin Boy Cetveli ( Erkek) (cm)
(Kaynak: DSÖ - http://www.who.int/childgrowth/standards/lhfa_boys_0_2_zscores.txt)
Yaş /Ay
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

1 SD (-)
48.0
52.8
56.4
59.4
61.8
63.8
65.5
67.0
68.4
69.7
71.0
72.2
73.4
74.5
75.6
76.6
77.6
78.6
79.6
80.5
81.4
82.3
83.1
83.9
84.8
84.9
85.6
86.4
87.1
87.8
88.5

Ortalama
49.9
54.7
58.4
61.4
63.9
65.9
67.6
69.2
70.6
72.0
73.3
74.5
75.7
76.9
78.0
79.1
80.2
81.2
82.3
83.2
84.2
85.1
86.0
86.9
87.8
88.0
88.8
89.6
90.4
91.2
91.9

1 SD (+)
51.8
56.7
60.4
63.5
66.0
68.0
69.8
71.3
72.8
74.2
75.6
76.9
78.1
79.3
80.5
81.7
82.8
83.9
85.0
86.0
87.0
88.0
89.0
89.9
90.9
91.1
92.0
92.9
93.7
94.5
95.3

Yaş /Ay
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

1 SD (-)
89.2
89.9
90.5
91.1
91.8
92.4
93.0
93.6
94.2
94.7
95.3
95.9
96.4
97.0
97.5
98.1
98.6
99.1
99.7
100.2
100.7
101.2
101.7
102.3
102.8
103.3
103.8
104.3
104.8
105.3

Ortalama
92.7
93.4
94.1
94.8
95.4
96.1
96.7
97.4
98.0
98.6
99.2
99.9
100.4
101.0
101.6
102.2
102.8
103.3
103.9
104.4
105.0
105.6
106.1
106.7
107.2
107.8
108.3
108.9
109.4
110.0

1 SD (+)
96.1
96.9
97.6
98.4
99.1
99.8
100.5
101.2
101.8
102.5
103.2
103.8
104.5
105.1
105.7
106.3
106.9
107.5
108.1
108.7
109.3
109.9
110.4
110.5
111.1
111.7
112.3
112.8
113.4
114.0

Not: 1 SD (-) kolonunda belirtilen değerden daha kısa olan çocuklarda gelişme geriliği (bodurluk)
ve beslenme yetersizliği olduğu düşünülmelidir.
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Tablo 6: 0 – 5 Yaş İçin Boy Cetveli ( Kız) (cm.)
(Kaynak: DSÖ - http://www.who.int/childgrowth/standards/lhfa_girls_0_2_zscores.txt)
Yaş /Ay
0

1 SD (-)
47.3

Ortalama
49.1

1 SD (+)
51.0

Yaş /Ay
31

1 SD (-)
87.9

Ortalama
91.4

1 SD (+)
95.0

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

51.7
55.0
57.7
59.9
61.8
63.5
65.0
66.4
67.7
69.0
70.3
71.4
72.6
73.7
74.8
75.8
76.8
77.8
78.8
79.7
80.6
81.5
82.3
83.2
83.3
84.1
84.9
85.7
86.4
87.1

53.7
57.1
59.8
62.1
64.0
65.7
67.3
68.7
70.1
71.5
72.8
74.0
75.2
76.4
77.5
78.6
79.7
80.4
80.7
81.7
82.7
83.7
84.6
85.5
86.6
87.4
88.3
89.1
89.9
90.7

55.6
59.1
61.9
64.3
66.2
68.0
69.6
71.1
72.6
73.9
75.3
76.6
77.8
79.1
80.2
81.4
82.5
83.6
84.7
85.7
86.7
87.7
88.7
89.6
89.9
90.8
91.7
92.5
93.4
94.2

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

88.6
89.3
89.9
90.6
91.2
91.9
92.5
93.1
93.8
94.4
95.0
95.6
96.2
96.7
97.3
97.9
98.4
99.0
99.5
100.1
100.6
101.1
101.6
102.2
102.7
103.2
103.7
104.2
104.7

92.2
92.9
93.6
94.4
95.1
95.7
96.4
97.1
97.7
98.4
99.0
99.7
100.3
100.9
101.5
102.1
102.7
103.3
103.9
104.5
105.0
105.6
106.2
106.7
107.3
107.8
108.4
108.9
109.4

95.8
96.6
97.4
98.1
98.9
99.6
100.3
101.0
101.7
102.4
103.1
103.8
104.5
105.1
105.8
106.4
107.0
107.7
108.3
108.9
109.5
110.1
110.7
111.3
111.9
112.5
114.2
113.6
113.0

Not: 1 SD (-) kolonunda belirtilen değerden daha kısa olan çocuklarda gelişme geriliği (bodurluk)
ve beslenme yetersizliği olduğu düşünülmelidir.
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Çocuk Gelişmesinde Risk Faktörleri
(Bu bölüm şu eserden özetlenmiştir: Öztek Z. Risk Faktörlerine Yaklaşım: Yalaz K. – Ed.- Temel Gelşimsel Çocuk
Nörolojisi, Pelikan Yayıncılık, 2015, Ankara, s. 93-120 )
Gelişme geriliği koruyucu-önleyici yaklaşımların büyük
önem taşıdığı bir alandır. Bunun nedeni, çocuğun mental-motor gelişiminde gecikme oluştuktan ve belirginleştikten sonra, tedavi için sarfedilecek çabanın daha fazla, alınacak sonucun daha az olmasıdır. Bu hastalıkları erken dönemlerinde
teşhis ederek zararlarını en aza indirmek ve hastaların yaşam
standartlarının iyileştirilmesi için çaba göstermek her kademedeki sağlık görevlisinin ve özellikle birinci basamakta görev yapan personelin ve çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanlarının sorumluluğudur. Bu konularda başarılı olabilmek için
her şeyden önce, gelişme geriliğini hazırlayan faktörleri, yani
risk olasılıklarını ve o risk faktörlerinin nasıl kontrol edilebileceğini bilmek gerekir. (Not: Çocuğun gelişmesi kavramı,
büyümeden farklı olarak daha çok mental-motor gelişmeyi
tanımladığından, burada çocuk gelişmesi yerine nörolojik gelişme terimi tercih edilmiştir.)

Risk Kavramı
Risk, bir etkenin ya da etken grubunun yol açtığı olumsuz sonuç (hastalanma, yaralanma, zarara uğrama) olasılığıdır. Bir olayın istenilmeyen olası sonuçlarının gerçekleşmesi olarak da tanımlanabilir. Olayın olma olasılığı ve ortaya
çıkan zararın boyutu riskin derecesini ifade eder. Bazı risk
faktörleri kesinlikle (% 100) zarar verici olurlar, bazılarının
zarar verebilme olasılıkları ise daha azdır. Zarar verebilecek
etkinin kaynağına ise, “tehlike” denir. Örneğin, doğum travması bir risk, sağlık personeli yardımı olmaksızın doğum yapılması bir tehlikedir. Ancak, bu iki kavramı ayırmak çoğu
zaman zordur ve günlük terminolojide risk ve tehlike terimleri eşanlamlı olarak kullanılmaktadır.
Sağlıkla ilgili olaylardaki risklerin önlenmesinde sağlık
personelinden çok, ailelere, ana-babalara ve hastalara sorumluluk düşmektedir. Bu konuda güçlükler vardır. Çünkü
gerçekte risk değişmemekle birlikte riskin taraflarca algılan-

ması aynı olmayabilir. Bir sağlıkçının riski algılaması ile bir
ailenin ya da hastanın riski algılaması farklıdır. Bu farklılık,
gerek sağlıkçıların, gerekse diğer yetkililerin riskin kontrolü
için yapacağı girişimleri de zorlaştırmaktadır. Örneğin, intrauterin olarak bir genetik tanı konulması durumunda ana ve
babanın gebeliğin sonlandırılmasına bakışı birbirlerinden ve
hekimden farklı olabilir; akraba evliliklerinin önlenmesinde
kültürel engeller vardır; zihinsel sorunlu bir çocuğa sahip
ailenin planladıkları ikinci bebeğin ne kadar risk taşıdığının
kavranması her zaman kolay olmaz.
Bazı riskler nörolojik gelişmeyi doğrudan, bazıları ise
dolaylı olarak etkiler. Bu risklerin bir kısmının önlenmesinde sağlıkçılar (özellikle hekimler) önemli rol oynarken, bazı
risklerin üstesinden ancak başka meslek mensupları gelebilir.
A. Doğrudan riskler (Direkt risk / Birincil risk / Primer risk): Çocuk gelişmesini doğrudan olumsuz etkileyen
risk faktörleridir: Fenilketonüri, Down Sendromu, menenjit
gibi. Bu tür risk faktörlerinin saptanması, önlenmesi ve tedavi edilmesi genellikle doğrudan hekimin (aile hekimi, kadın-doğum uzmanı, çocuk hekimi, çocuk nöroloğu) alanına
girer.
B. Dolaylı riskler (Indirekt risk; İkincil risk / Sekonder risk): Gelişmeyi olumsuz etkilemesi muhtemel olan;
doğrudan etkilememekle birlikte ara nedenlere yol açarak ve
görülme sıklıklarını artırarak rol oynayan risk faktörleridir:
ekonomik yetersizlik, eğitimsizlik, çevre koşullarının bozuklukları gibi. Bu tür risk faktörlerini saptamak hekimlerin
ve diğer sağlık görevlilerinin sorumluluğu olmakla birlikte,
bunların önlenmesi ve ortadan kaldırılması genellikle sağlık
sektörü dışındaki çalışma gruplarının başarabileceği işlerdir.
Sağlıkçılar bu konularda danışmanlık ve deneticilik görevi
yaparlar.
Risk yaklaşımı ile ilgili olarak “rölatif risk”, “atfedilen
risk” ve “korunulabilirlik hızı” kavramlarını da bilmek gerekir.)
C. Rölatif risk (RR): Etkenle karşılaşanların etkenle
karşılaşmayanlara göre hastalanma riskini ifade eder. Araştır-
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malardan ya da sağlıkla ilgili kayıtlardan elde edilen verilerle
rölatif risk şöyle hesaplanır:
Etken ( + ) insidans
Rölatif Risk = ------------------------------------Etken ( - ) insidans
Yukarıdaki formüle göre hesaplanan rölatif risk “1” (bir)
değerinden büyükse söz konusu risk ile söz konusu durum
(hastalık) arasında neden-sonuç ilişkisi var demektir.
D. Atfedilen Risk (AR): Etkenin ortadan kalkması halinde insidanstaki (yeni vaka görülmesi) azalmanın ne olacağını ifade eder. Başka bir deyişle, etkenden kaynaklanan
insidansı gösterir. Etkenin varlığında saptanan insidans ile
etkenin yokluğundaki insidansın farkı olarak hesaplanır.

Aşağıdaki açıklamalar bu görüşten hareketle, çocukta gelişme geriliklerine yol açan başlıca risklerin (faktörlerin) neler
olduğunu, hangi faktörlerin kontrol edilmesinin hastalıkların
ya da sağlık sorunlarının görülme sıklığını azaltabileceğini ve
bu konuda sağlıkçıların rol ve sorumluluklarının neler olabileceğini irdelemektedir.
Çocuğun nörolojik gelişimi hakkında oldukça geniş
bir bilgi birikimimizin olmasına karşın bildiklerimizin halâ
yetersiz olduğu, özellikle nörolojik hastalıkların nedenleri
ve tedavileri konusunda daha fazla araştırma yapılması
gerektiği de bir gerçektir. Örneğin, intrauterin (doğum öncesi
dönem) gelişme geriliklerinin en az yarısının (% 50) nedenini
bilmemekteyiz. Ayrıca bugün doğru olarak bildiklerimizin
gelecekte yanlışlığının ya da eksikliğinin kanıtlanabileceğini
de akılda tutmak gerekir. Tıp ve biyoloji bilimleri son derece
dinamik ve değişkendir.

Hastalıklardan Korunma

Atfedilen Risk = Etken ( + ) insidans - Etken ( - ) insidans
E. Korunabilirlik Hızı: Etkenin ortadan kalkması halinde etkenle karşılaşanlardan ne kadarının hastalıktan korunabileceğini gösterir.
Atfedilen risk
Korunulabilirlik hızı = -------------------------------- x 100
Etken ( + ) insidans
Yukarıda açıklanan kavramlar şunu ifade eder: Bir etmenin (faktörün, riskin) bir hastalığa ya da duruma neden olup
olmadığını söyleyebilmek her zaman kolay değildir. Bazı
hastalıklar tek nedenlidir. Örneğin, hemofili, Down sendromu
gibi hastalıklar tek gen bozukluğuna (monogenik) bağlıdır.
Ama birçok hastalığın yalnızca bir nedene bağlı olmadığı,
söz konusu hastalığın oluşmasında birçok faktörün birlikte
rol oynadığı bir gerçektir. Önemli olan, bu faktörlerin her
birinin hastalığın oluşmasında hangi oranda rol oynadığını
ve faktörler arasında ağırlıklı olarak hangisinin öne çıktığını
bilebilmektir. Bu durum bilindiğinde, o faktör ya da faktörlerin kontrolü ile söz konusu hastalığın görülmesi önlenebilir.

Çocuk gelişimini engelleyen hastalık ve durumlardan
korunmak esastır. Ancak, buradaki korunma kavramını sınırlı
bir çerçeveye sıkıştırmamak gerekir. Korunma kavramı geniş
bir yelpazedeki eylemleri içerir. Hastalıklardan korunma
denildiğinde başlıca dört kavram akla gelir:
A.Temel korunma (primordial prevention) : Toplumda hastalık risklerinin artmasına neden olan etmenlerden kaçınmak amacıyla önlemler alınmasıdır. Yasal düzenlemeler
yapmak, genel sağlık düzeyini yükseltmek, yaşam ve sağlık
koşullarını iyileştirmek, hastalıklara neden olan yaşam tarzlarını değiştirmek, gelir dağılımının dengeli olmasını sağlamak gibi önlemler bunlardandır. Birinci derece akrabaların
evlenmelerine yasal düzenlemeler getirilmesi, doğum öncesi
(antenatal) bakım hizmetlerinin iyi şekilde verilmesi, niteliksiz kişilerce uygun olmayan koşullarda yaptırılan doğumların
engellenmesi gibi önlemler bunun örnekleridir.
B. Birincil korunma (primary prevention) : Hastalıklar başlamadan oluşmasını önlemek için yapılan girişimlerdir. Örneğin, birinci derece akrabaların evlenmemeleri, gebeye tetanos aşısı yapılması, gebenin hiç sigara içmemesi, ilaç
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kullanmaması, radyasyona maruz kalmaması gibi önlemler
fötüste ya da bebekte ortaya çıkması muhtemel hastalıklarının oluşmasını peşinen engeller.
C. İkincil korunma (secondary prevention) : Hastalığın oluşmasını önlemek mümkün değilse, yapılması gereken şey, o hastalığı asemptomatik (belirtisiz) dönemde
ya da semptomlar ortaya çıkmış bile olsa, olabildiğince
erken dönemde teşhis ederek tedavi etmektir. Erken tanı
ve tedavinin amacı, hastalığı önlemek değil, hastalığın yol
açması kuvvetle muhtemel olan prognozu, yani kötü sonuçları
önlemektir. Her yenidoğanda fenilketonürü arayarak böyle
hastaları erken teşhis edip tedavilerine erken başlamak ikincil
korumaya örnektir.
D. Üçüncül koruma (tertiary prevention) : Oluşmuş
bir hastalığın yol açacağı komplikasyonları, sakatlıkları, yaşamı güçleştiren belirtilerini azaltmak, hastaların başka kişilerin yakın desteğine muhtaç olmadan kendi kendilerine
yetecek biçimde yaşayabilmeleri ve yaşamlarının kalitesini
arttırmak için alınan önlemlerdir. Bu eylemler tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerini içerir. Örneğin, spastik hastalara uygulanan fiziksel tıp tedavisi, epilepsi kontrolü, zekâ düzeyleri
düşük çocuklara uygulanan özel eğitim gibi eylemler üçüncül
korumaya örneklerdir.
Özetle, birincil koruma sağlam kişiyi hastalıktan, ikincil
korunma hastayı kötü prognozdan, üçüncül koruma ise
engelliyi başkasına bağımlı olmaktan korur.

Risk faktörleri ve kontrol yöntemleri
Gebelik, doğum ve yenidoğan döneminde karşılaşılan
pek çok çevresel ve biyolojik etmen bebeğin santral sinir sistemini ve sonuçta nöromotor gelişimini olumsuz etkileyebilir.
Bütün risk etmenleri göz önüne alındığında yenidoğanların
%60-70’inde en az bir risk etmeni bulunduğu bildirilmektedir. Buna karşın risk etmenleri ile psikomotor gerilik arasında
doğrudan bir ilişki saptanmamıştır. Risk etmeni taşıyan bebekler bütün alanlarda tamamen normal bir gelişim gösterebildikleri gibi kalıcı nörolojik defekt ve hareket bozuklukları
da gösterebilirler.

Risklerin Sınıflandırılması
Nörolojik gelişmeyi etkileyebilecek risk faktörlerinin
gruplandırılması konusunda genel olarak kabul edilmiş standard bir yaklaşım yoktur. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından yayımlanan ve yenidoğan yoğun bakım birimlerinden
taburcu edildikten sonra riskli bebeklerin nasıl izlenmeleri
gerektiğini açıklayan “Yüksek Riskli Bebek İzlem Rehberi”nde riskler yüksek, orta ve hafif olarak sınıflandırılmıştır.
Bu sınıflama nörolojik risk faktörlerini de içeren, ama genel
olarak bütün riskleri ele alan oldukça kapsamlı bir sınıflama
olup, bebeklerin izlenmeleri açısından sağlıkçıları yönlendiricidir. Ancak, nörolojik gelişmeyi etkileyebilecek faktörleri
daha geniş bir yelpaze içinde sınıflandırma gereği vardır. Bu
riskleri doğum öncesinden başlayarak yenidoğan ve çocukluk
dönemlerini içerecek şekilde yaşlara göre gruplandırmak, söz
konusu risklerin önlenmesi ve kontrol edilebilmesi açısından
daha anlaşılır ve sistematik bir yaklaşım olacaktır. Böylece,
gebelik öncesinden çocukluk döneminin sonuna kadar olan
süreçteki risklerin neler olduğunu, bu risklerle mücadelenin
nasıl ve kimler tarafından yapılabileceğini anlamak kolaylaşacaktır. Bu anlayıştan hareketle, nörolojik gelişmeyi etkileyebilecek riskler (a) Gebelik öncesi riskler; (b) Gebelik dönemindeki riskler; (c) Doğum dönemindeki riskler; (d) Doğum
sonrası riskler; (e) Çocukluk ve ergenlik dönemindeki riskler,
şeklinde gruplanabilir.

Gebelik öncesi riskler
Anne adayının, gebe kalmadan önce karşı karşıya olduğu riskler bilinirse, doğacak bebekte oluşabilecek birçok
olumsuz durum ve nörolojik gelişme gerilikleri önlenebilir.
Bu risklerin bazıları yalnızca bebek için değil, anne için de
geçerli olan risklerdir. Bu risklerin önlenmesinde temel rol
yasa koyuculara, siyasetçilere, yöneticilere, eğitimcilere, sosyologlara düşer. Sağlık hizmetleri içinde ise özellikle birinci
basamakta görev yapan hekimlere (aile hekimleri), aile sağlığı elemanlarına (ebeler, hemşireler) önemli görevler düşmektedir. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanları ile çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanlarının da gebelik öncesi dönemdeki
risklerin kontrol edilmesinde katkıları çok değerlidir.
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Bu riskler üç alt grupta ele alınabilir:
A. Sosyal riskler: Nörolojik gelişmeyi dolaylı olarak etkilemekle birlikte çok önemli yer tutarlar. Özellikle ekonomik
yetersizlik, eğitim düzeyinin düşüklüğü, yaşam koşullarının
kötülüğü gibi faktörler istenmeyen gebeliklerin oluşmasına,
gebenin yetersiz beslenmesine, kendisinin ve bebeğinin sağlığına değer verme bilincinde olmamasına yol açar. Böyle olunca, gebenin sağlık hizmetlerine erişememesi, uygun ve yeterli
sağlık hizmeti alamaması, doğacak bebeğinin sağlığı hakkında bilgi sahibi olamaması, kendisini ve dolayısıyla bebeğini
hastalıklardan koruyamaması gibi sakıncalı durumlar ortaya
çıkar. Akrabalar arasındaki evlenmenin sakıncalarını bilmeyen kişiler, gebelikten nasıl korunabileceğini bilmeyen çiftler,
gebelik, doğum ve çocuk bakımı hakkında hiç bir fikri olmayan deneyimsiz anneler bebeklerinin sağlıkları ve gelişmeleri
için çok önemli risk faktörüdür. (Bkz. Tablo 7)
Ülkemizde kadınların eğitim düzeyleri ile hem
doğurganlık hem de aile planlaması uygulamaları arasında
paralellik vardır. Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırmasına
göre (TSNA, 2008) Türkiye’de lise üzerinde eğitimi olan
kadınlarda toplam doğurganlık hızı (doğurganlık çağı boyunca doğurduğu çocuk sayısı) 1.5 iken eğitimi olmayan ya da ilkokulu bitirmemiş olanlarda 2.6 dır. Aynı araştırmaya göre ülkemizde lise ve üzerinde eğitimi olan kadınların yüzde 55.3’ü
modern bir aile planlaması yöntemi uygularken ilkokul mezunu olmayan kadınlarda bu oran yüzde 35.3’dür. Yani, eğitimi
düşük olanlarda daha fazla çocuk sahibi olma eğilimi belirgin
derecede yüksektir. Çok çocuğu olan ailelerde bebek ölümlerinin yüksek, çocuk gelişmesinin göreceli olarak geri olduğu
bilinen bir gerçektir. Ülkemizde yapılan bir araştırmada, annenin yaptığı doğum sayısının ve bebekerlinin ölüm riskinin
birbirine paralel olarak arttığı görülmüştür. Annenin doğum
sayısının bir artışına paralel olarak bebek ölüm riski 1,78 kat
artmış bulunmaktadır (Özkan S. 2009). Bu gruptaki ailelerin
aynı zamanda gelirden en az payı alan alt sosyal gruplarda yer
aldıkları da dikkate alındığında, böyle ailelerdeki çocukların
genel ve nörolojik olarak gelişmelerinin olumsuz olarak etkileneceği açıktır.
Ülkemiz açısından önemli bir sorun da akraba evliliklerinin
yüzde 29 gibi yüksek bir oranda olmasıdır. Bu oran kentlerde

yüzde 17 iken, kırsal bölgelerde yüzde 36 gibi oldukça yüksek
düzeylere çıkmaktadır. Akraba evliliği yapmayanlarda engelli
çocuk doğum oranı yüzde 5 iken akraba evliliği yapanlarda
bu oran yüzde 9’a kadar çıkar. O halde, akraba evliliklerine
bağlı nörolojik ve genetik hastalıkların kırsal bölgelerde daha
sık görülmesi beklenir. Genetik hastalıkların önlenmesi için
yapılacak çalışmaların başında, akraba evliliklerinin en aza
indirilmesi gelir.
B. Anneye (gebeye) ait bireysel riskler: Ülkemizde
evlenme yaşının düşüklüğü ve çocuk gelinlerin fazlalığı
önemli bir sosyal sorundur. Uluslararası belgelere göre, on
sekiz yaşın altında yapılan her evliliğe “çocuk evliliği” ve
evlenen kadına “çocuk gelin” denilmektedir. Araştırmalar,
Türkiye’de, her üç evli kadından birinin çocuk evliliği yaptığını göstermektedir. Oysa gelişmiş ülkelerde bu oran yüzde
0.5 ile yüzde 3 arasındadır. Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırmaları’na göre, Türkiye’de kadınlarda evlenme yaşı 12’ye kadar düşmektedir.
Çocuk yaşta evlenmenin gerek sosyal ve psikolojik,
gerekse tıbbi sakıncaları vardır. Sosyologlara göre, 14-19 yaş
grubundaki nüfus, toplumsal olarak olgunlaşmamış bireyler
olarak tanımlanmaktadır. Bu yaş aralığındaki bireylerin,
gerekli toplumsal rollere uyum sağlayamadıkları kabul
edilmektedir. Dolayısıyla bu yaş aralığında evlenen kızlarda,
evlilik sonrasında, arkadaşlarından kopma, özgüven eksikliği,
toplumsal faaliyetlere katılımdan uzaklaşma gibi durumlar
gözlemlenebilmektedir. Bu yaş aralığı, üreme sisteminin
olgunlaşma süreci sayılmaktadır. Dolayısıyla 18 yaşından
önce evlenen kızlarda, evlilik sonrasında, gebe kalamama
ya da prematüre doğum sorunları görülebilmektedir. Cinsel
ilişkiye girmeye biyolojik olarak hazır olmayan kızların çocuk
evliliği yaparak kendilerini cinsel eylem içinde bulmaları,
genital bir dizi hastalığa davet çıkarmanın yanı sıra kalıcı
psikolojik hastalıkların oluşmasına da neden olmaktadır.
Henüz genital ve pelvik gelişmenin tamamlanmadığı bu yaş
grubunda doğum travmaları daha sık görülebilir. Ayrıca, çocuk
yaştaki annenin, içinde bulunduğu ruhsal sıkıntılar da dikkate
alındığında, bebeğine yeterli ve özenli bakım veremeyeceği,
bebeklerinde sağlık sorunlarının daha sık olacağı açıktır. Hele,
söz konusu bebek evlilik dışı olmuş ise, bu tür sorunlar daha
ciddi boyutlarda görülebilir.
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Çocukların nörolojik gelişmelerini etkileyebilecek
risklerden birisi de kadınların ileri yaşlarda gebe kalmalarıdır.
Genellikle 35 yaşından sonraki gebelikler ileri yaş gebeliği
olarak kabul edilir. Çağımızda, sosyal değişimler nedeniyle
başta gelişmiş ülkelerde olmak üzere kadınlarda evlenme ve
ilk gebelik yaşı ileri yaşlara kaymaktadır. Yaşlı annelerden
doğacak bebeklerde görülebilecek en önemli durum Down
sendromlu bebek doğurma olasılığının artışıdır. Genel olarak
750 doğumda bir görülen Down sendromunun anne yaşı ile
ilişkili olduğu bilinen bir gerçektir. Bu hastalık 20 yaşından
küçük annelerde 1700 doğumda bir görülürken, bu oran 3540 yaş grubunda 250 doğumda bire, 45 yaş üzerindeki doğumlarda ise 16 doğumda bire kadar inmektedir.
Yaş ilerledikçe hipertansiyon, diyabet ve kronik organ
hastalıklarının ortaya çıkma olasılıklarının arttığı bilinir. Örneğin, ileri yaş gebelerde hipertansiyon ve dolayısıyla pre-eklampsi ve eklampsi görülme sıklığı 2-4 kat, diyabet 2-3 kat artar. Bütün bu durumlar sonucunda intrauterin gelişme geriliği
genç annelere göre 2-3 kat, erken doğum olasılığı 4 kat daha
fazladır. İntrauterin gelişme geriliği, diyabet, pre-eklampsi
gibi durumların fetal distresten yenidoğan asfiksisine kadar
bir dizi sağlık sorununa ve nörolojik sekellere neden olacağı
bilinmektedir.
İleri yaştaki gebeler genellikle grandmultipar (dörtten çok
gebe kalan) annelerdir. Yaşlı ve 4 ve daha fazla çocuğa sahip
kadınlarda genç annelere göre çoğul gebelik riski 3 kat daha
fazladır. Çoğul gebeliklerde de düşük doğum ağırlığı, sezaryenle doğum, doğum travması, prematüre bebek doğumları
daha sık görülür. Bunlar, bebeklerin nörolojik gelişmeleri
açısından bir risk oluşturur. Grandmultipar annelerden doğan
bebeklerde doğumdan sonraki 1. ve 5. dakikalardaki Apgar
değerlerinin diğer bebeklere göre anlamlı ölçüde düşük olduğu gözlenmiştir.
C. Annede hastalık öyküsü: Anne adayında olan bazı
hastalıklar ve durumlar, kadının gebe kalması durumunda
hem annenin hem de bebeğin sağlığını olumsuz etkileyebilir
(Bkz. Tablo 1). Bu durumların gebeliğin oluşmasından önce
bilinmesi olumsuz sonuçları engelleyebilir. Eğer, söz konusu
durum ya da hastalık gebe kalındıktan sonra anlaşılırsa bu gebeler risk durumunun ciddiyetine göre daha sık izlenmeli ve
gerekli önlemlerin erken dönemde alınmasına çalışılmalıdır.

Bu durumlardan birisi annede görülen tiroid hastalıkları, özellikle iyot eksikliğidir. Fetüsün tiroid işlevleri anneden
bağımsızdır; ama fetüste tiroid hormonlarının üretimi için gerekli olan iyot, plasenta yoluyla anneden fetüse geçer. İyotun
fetüse az geçmesi bebekte tiroid hormon üretimini azaltacağından gerek fetüste, gerekse yenidoğandaazçalışan tiroid (hipotiroidi) ya da guatr gelişebilir.
Tiroid hormonu beyin gelişimi için çok önemlidir. Doğumsal hipotiroidinin en önemli özelliği tedavi edilmediği
takdirde kalıcı beyin zedelenmesine yol açmasıdır. Beyin gelişiminin yüzde 95’i ilk 3 yaşta tamamlanır. Bu nedenle tiroid
hormonu eksik olan bebeklerde değişik oranlarda zekâ ve gelişim geriliği görülebilir. Gebe annenin tiroid fonksiyonlarının
erken gebelik döneminde değerlendirilmesi önemlidir. Prospektif çalışmalarda, ilk trimesterde annenin kanında tiroksin
düşük olduğunda bebeğin erken yaşlarda ve okul çağında
mental ve motor gelişiminin olumsuz yönde etkilendiği gösterilmiştir. Bunun yanısıra tiroid anormalliklerinin, gebelik
hipertansiyonu (preeklampsi, eklampsi, gebelikte indüklenen
hipertansiyon) ve buna bağlı düşük doğum ağırlıklı bebek ve
prematüre doğum riskini arttırdığını gösteren çalışmalar mevcuttur.
Anne adayında diyabet de önemli bir risk faktörüdür. Diabetes mellitus hem annenin hem de fetusun metabolizmasını
etkileyen bir hastalıktır. Diyabet, genel kadın popülasyonunda
yüzde 6-10 ve bütün gebeliklerde yüzde 2-4 oranında görülmektedir. Buna göre Türkiye’de her yıl 25.000 – 35.000 dolayındaki gebenin diyabetli olduğu söylenebilir. Böyle annelerden doğan iri bebeklerde ortaya çıkabilecek doğum travmaları
bir yana, yenidoğan döneminde kan şekeri düşebilir ve fark
edilmeyebilir. Ayrıca, özellikle tip 1 diyabeti olan annelerden
doğan bebeklerin bir kısmında diyabet geliştiği de bilinmektedir. Bu durumlar iyi kontrol edilmediği zaman gelişim geriliklerine neden olabilir. Günümüzde gebelikte diyabet izlemi
perinatoloji uzmanı veya riskli gebeliklerde uzman hekim, diyabet hemşiresi ve diyetisyenden oluşan ekip tarafından yürütüldüğünden perinatal morbidite ve mortalite oranları oldukça
azalmıştır.
Çocuk açısından önemli durumlardan bir diğeri anne
adayının zekâ sorunu, ya da psikoz ve benzeri başka ciddi
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ruhsal sorunlarının olmasıdır. Bu annelerden doğan bebeklerin
bakım kalitelerinin düşük, anne-bebek ilişkilerinin bozuk
ve aile ortamının sorunlu olması nedeniyle, çocuğun hem
nörolojik, hem de ruhsal gelişmesi sağlıklı olmayacaktır. Zekâ,
temelde doğuştan gelir ve büyük ölçüde kalıtımın etkisiyle
belirlenir. Yapılan çalışmalarda çocuğun zekâsı ile ana-babanın
zekâsı arasında yüksek düzeyde ilişki saptanmıştır. Çocuğun
zekâ gücü anasıyla babasının zekâ gücü ortalamasına yakındır.
Bu nedenle anne ya da babada zekâ genlerinin düşük olması
çocuğun zekâsı için de bir risk etmeni oluşturur.
Fenilketonüri hastalığı olan, fakat erişkin dönemde diyet
almayan anne adaylarındaki yüksek fenilalanin düzeyi fetus
üzerinde doğrudan toksik etki yaparak “maternal fenilketonüri
sendromu” na yol açabilir. Bu sendromda intrauterin gelişme
geriliği, mikrosefali, zekâ geriliği ve konjenital kalp defektleri görülür. Maternal fenilketonrinin tedavisi gebelik süresince
fenilalaninden kısıtlı diyetle beslenmek olmakla birlikte asıl
olan anne adayının gebelikten önceki dönemde diyete başlamasıdır.
Ağır derecede zihinsel sorunu olanların evlenmesi birçok
sosyal sorunların ortaya çıkmasına neden olur. Anne ya da babanın zihinsel sorunu kalıtsal bir nedene bağlıysa, bu çiftten
doğacak çocuklarda da benzer sorun bulunması büyük olasılıktır. Ayrıca bu ebeveyn gebelikten korunmayı da bilmedikleri ya da uygulayamadıkları için çok çocuk yapma eğiliminde
olabilecek ve çocuklarına uygun bakım veremeyebilecekledir.
Bu nedenlerle, ağır derecede zekâ sorunluların evlenmeye
yönlendirilmemesi, evleneceklerse, ebeveynden birinin normale yakın zekâlı olmasının sağlanması uygun olur. Böyle
çiftlerin doğum kontrolü konusunda yakın desteğe ve eğitime
ihtiyaçları vardır.
Bebeklerinin zihinsel gelişmelerini etkileyen bir faktör de,
annede madde bağımlılığıdır. Araştırmalar, kokain kullanan
annelerin çocuklarında bilişsel fonksiyonların geri olduğunu
ve bu durumun yaşamın ilk iki yılında iki kat daha sık gelişimsel gerilik görülmesine neden olduğunu ortaya koymuştur.
Anne adayında hipertansiyon, kronik kalp ya da böbrek
hastalığı gibi sistemik etkileri olan bir hastalığın bulunması
doğrudan bebeğin santral sinir sistemini etkileyen bir durum
değildir. Ancak, böyle annelerin gebeliklerinin sorunlu geçme-

si, bebeğin anne karnında gelişememesi, erken doğum olasılığının yüksek olması, annenin doğum sonrasında kendi sağlık
bozukluğu nedeniyle bebeğe yeterli bakımı verememesi gibi
dolaylı etkiler bebeklerinin gelişmesini olumsuz etkileyebilir.
Anne adayında risk oluşturan bir hastalık ya da durum
belirlendiğinde yapılması gerekenlerden ilki, anneyi ve babayı gebelik durumunda ortaya çıkabilecek olumsuzluklar
konusunda bilgilendirmek ve uyarmak olmalıdır. Hastalığın
tedavisi için yapılacak girişimlerin yanısıra, eğer aile karar
verirse, gebeliğin tedavi sonrasına kadar ertelenmesi için tıbbi
yardımda bulunmak, tedavi ve doğum kontrolü hizmetlerini
alabilmeleri konusunda rehberlik yapmaktır.
D. Önceki gebeliklerin öyküsü: Risk faktörleri ile ilgili
önemli ipuçları anne adayının önceki gebeliklerinin öyküsünde saklıdır. Eğer, söz konusu gebelik anne adayının ilk gebeliği değilse, gebe ile yapılacak ilk görüşmede mutlaka önceki
gebeliklerinin öyküsü soruşturulmalı ve halen sürmekte olan
gebeliği açısından risk olasılığı olup olmadığı değerlendirilmelidir. Çoğu zaman, önceki gebeliklerinde sorun yaşamış
aileler, gelecekteki gebeliklerinde benzer sorunlar ile karşılaşıp karşılaşmayacaklarını danışmak üzere bir sağlıkçıya başvururlar. Bu sağlıkçının başvuran aileyi pediatrist, pediatrik
nörolog, kardiyolog ya da genetik uzmanına sevk etmesinde
yarar vardır.
Gebelik öyküsü alınırken, özellikle kadının geçmişte düşük, ölüdoğum, anomalili bebek, erken doğum, zor doğum,
çoğul gebelik, eklampsi, bebekte uzamış sarılık gibi durumlar
araştırılmalıdır. Çünkü önceki gebeliklerinde böyle durumlarla karşılaşmış olan kadınların, daha sonraki gebeliklerinde de
benzer durumlarla karşılaşma olasılıkları yüksektir. Bu risklerin bilinmesi, gerek annenin, gerekse bebeğin sağlığı için alınacak önlemleri planlamak açısından yaşamsaldır.
Bu önlemler, intrauterin tanı yöntemlerinin uygulanması,
anne-babada ve daha önceki çocuklarında genetik incelemeler
dahil bazı testlerin yapılması, doğumun zamanının ve yerinin
planlanması, ailenin bilgilendirilmesi ve karşılaşabilecekleri
olumsuzluklara hazırlanması gibi şeyler olabilir. Hatta, riskin
yüksek olduğu durumlarda gebeliğin sonlandırılmasına kadar
varan önlemler düşünülebilir.
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Tablo 7: Gebelik Öncesi Risklere Yaklaşım
Risk faktörü
Anneye ait bireysel riskler
•

Gebenin 18 yaşından küçük olması

•

Gebenin 35 yaşından büyük olması

•

Gebenin 155 sm.’den kısa olması

Önlemler/Yaklaşım
Evlenme yaşının ertelenmesi; doğum
kontrolü yöntemleriyle gebeliklerin
önlenmesi ya da geciktirilmesi; etkili prenatal gebe izlemesi; intrauterin
tanı; aile ve genetik danışmanlığı hizmetleri.

Gebenin “beden kitle endeksi”nin 16‘dan az
olması
Annede kronik hastalık
Hastalık ya da durumun kesin tanısının
konulması; ailenin riskler konusunda
•
Genetik hastalıklar
bilgilendirilmesi; anne adayının tedavisi; aile kabul ederse aileye gebeliğin
•
Maternal fenilketonemi / fenilketonüri
tedavi sonuna ertelenmesi konusunda
•
Hipotiroidi
rehberlik yapılması; gebe kalınırsa,
kesinlikle bir uzman hekimin yakın
•
Epilepsi
denetiminin sağlanması.
•
Diyabet
•

•

Hipertansiyon

•

Kalp hastalığı

•

Böbrek hastalığı

•

Frengi

•

AİDS

•

İdrar yollarında
vermeyen)

•

Zekâ geriliği

•

Psikolojik sorunlar

•

Madde bağımlılığı

•

Alkol bağımlılığı

bakteri

(belirti

veren/
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Sorumluluk-Görev
Anne-baba adayları, kadın hastalıkları
ve doğum uzmanları, çocuk hekimleri, çocuk nörolojisi uzmanları, genetik
uzmanları, aile hekimleri, hekimdışı
sağlık personeli, aile danışmanları,
toplum bilgilendirme araçları, kitle iletişim araçları.
Aile hekimi, hastalıkla ilgili klinik uzman ile kadın hastalıkları ve doğum
uzmanı bir ekip olarak aileye destek
vermelidir.
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Önceki gebelik öyküsünde
•

Intrauterin fetal ölüm / Ölüdoğum

•

Yenidoğan ölümü

•

Prematürite / intrauterin büyüme geriliği

•

Konjenital malformasyonlar

•

Serviks yetersizliği

•

Kan grubu uyuşmazlığı, yenidoğan sarılığı

•

Hidrops

•

Yenidoğan trombositopenisi

•

Metabolizma hastalıkları

•

Pre-eklampsi / Eklampsi

•

Tekrarlayan düşükler

•

Çoğul gebelik

•

Zor doğum

•

Sezaryen

•

Erkendoğum

•

İri bebek

•

Anomalili bebek

•
Perinatal ölüm
Sosyal riskler
•

Ekonomik yetersizlik

•

Annenin eğitim yetersizliği

•

Genç, deneyimsiz anne

•

Çok partnerli anne

•

Bekâr anne

•

Akraba evliliği

•

Ev koşullarının yetersizliği

Ayrıntılı gebelik öyküsünün risk açından değerlendirmesi, prenatal (intrauterin) tanı; ailenin bilgilendirilmesi;
doğum yeri, şekli ve zamanının planlanması; muhtemel sorun ile ilgili tıbbi
hazırlıkların yapılması; gerekirse gebeliğin sonlandırılması ve aile danışmanlığı.

Anne-baba adayları, aile hekimi, kadın
hastalıkları ve doğum uzmanı, çocuk
hekimi, genetik danışman, çocuk nörologu ve diğer yan dal uzmanları.

Bu faktörler sosyal ve ekonomik kal- Bu faktörlerin kontrolü bütün sektörlekınma ile kontrol edilebilir.
rin işbirliği ile ve toplumsal programlarla başarılabilir. Sağlık personeli danışmanlık ve halkın sağlık eğitiminde
rol alabilir.
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Gebelik (doğum öncesi - prenatal) dönemindeki
riskler

düzeylerini olumsuz etkilediğini göstermektedir.

Sağlık hizmetlerinin sunumundaki temel ilkelerden biri,
“yaşamın doğum öncesi dönemden ölüme kadar bir bütün”
olarak ele alınmasıdır. Yani, yaşamın temelleri intrauterin
dönemde atılır; fetal gelişme yaşamın sonraki dönemlerinin
temelidir. İntrauterin dönemde fetusun başına gelenler ve fetal gelişme, yaşamın her dönemini etkiler. Önemli ve olumlu olan şey, fetusun başına gelebilecek birçok olumsuzluğun
önlenebilir olmasıdır. Gebenin uygun beslenmesi sağlanabilir, sigara ya da alkol kullanması engellenebilir, bazı ilaçlardan kaçınması, X ışınlarından korunması sağlanabilir, bazı
malformasyonlarda ve genetik hastalıklarda intrauterin tanı
yöntemleri uygulanabilir, düzenli prenatal izlemelerle doğum
sırasında ortaya çıkabilecek sorunlar önceden tahmin edilip
doğumlar uygun merkezlerde yaptırılabilir ise, doğan bebek
yaşamının ilk dönemlerinde karşılaşacağı sorunları uygun bir
sağlık kurumunda atlatabilir ve birçok gelişimsel bozukluk
önlenebilir.
Fetusun gelişmesini etkileyen faktörlerin başında gebenin ve dolayısıyla fetusun beslenmesi gelir. Çocuğun intrauterin olarak uygun beslenmesi, beyin dahil bütün organlarının
yeterli şekilde kanlanması ve yeterli oksijen alması gerekir.
Fetus, bütün besin ve mineral gereksinimini annesinden alır.
Bu mineraller (demir, kalsiyum ve diğerleri) annenin kanında
yeteri kadar yoksa fetusa gereken mineralin kandaki miktarını çoğaltabilmek için annenin mineral depoları boşalır. Her
gebelik döneminde anne fetusa mineral verdiğinden, sık gebe
kalan kadınlarda bir süre sonra mineral yetersizliği (ör: demir
eksikliği anemisi, osteoporoz) ortaya çıkar. Bir sonraki gebeliğe hazırlanması gereken annenin boşalan mineral depolarının dolması en az iki yıl alacağından, ard arda doğan bebeklerin arasında en az iki yaş, daha iyisi 3-5 yaş fark olması
önerilir. Sık gebe kalan kadınların son gebeliklerinden doğan
bebeklerinde mineral yetersizlikleri daha sık görülen bir durumdur. Ayrıca, doğum aralıkları kısa olan kardeşler arasında
sonraki gebeliklerden doğan çocukların okul başarılarının,
yani zekâ durumlarının, daha geri olduğuna dair ipuçları vardır. Bütün bu bulgular, sık doğumların ve iki yıldan daha kısa
aralıklarla doğum yapmanın çocukların gelişmelerini ve zekâ

İntrauterin gelişme geriliği pek çok nedene bağlı olabilir.
Bazı yazarlar büyümesi 10 ile 20. persantil arasında olan
fetusları büyümesi azalmış olarak ve komplikasyonlar
açısından orta riskli olarak tanımlamaktadırlar. Bu durumun
gebeliklerin yüzde 5-10 unda görüldüğüne dair yayınlar
vardır.
Bu önemli konunun temel çözümü, doğum aralıklarının
açılması için aile planlaması hizmetlerinin etkili biçimde
verilmesi, gebelerin düzenli aralıklarla izlenmeleri, gebelik
döneminde beslenme konusunda eğitilmeleri ve gereken durumlarda ailelere besin desteğinin sağlanabilmesidir.
İntrauterin gelişme geriliklerinin en az yarısının nedeni
bilinmemektedir. Kötü beslenmeden başka gebede görülen
hipertansiyon, ilaç ve alkol kullanımı, sigara içme, dolantin,
kumarin, propronanol ve steroid kullanımları, inflamatuvar
bağırsak hastalığı, gebenin 50 kg’den zayıf olması, hemoglabinopati, siyanotik kalp hastalığı, çoğul gebelik, radyasyona
maruz kalma gibi faktörlerin fetusun gelişmesini gerilettiği
kabul edilmektedir. Ayrıca plasentada fibrozis, kronik enfeksiyon, plasenta previa, parsiyel ablasyo ya da enfarkt gibi
hastalık ve anomaliler, fetusteki konjenital anomalilerin ve
enfeksiyonların da fetal geriliğe neden olduğu bilinmektedir.
Söz konusu faktörler arasında tütün kullanımı üzerinde
özellikle durmak gerekir. Fetusun oksijen gereksinimi göz
önünde tutulduğunda bir tek sigaranın yarattığı hipoksi ve
hipertansiyon bile bebeğe daha az kan ve daha az oksijen gitmesine neden olabilir. Bu durumun günde bir paket sigara
içen bir anne adayında 20 kez tekrarlaması, fetusun ilerleyici bir şekilde oksijensiz kalmasına ve olumsuz değişiklikler
meydana gelmesine neden olabilir. Gebelikte sigara kullanımı plasental ağırlığı ve doğum ağırlığını da etkilemektedir.
Alkol, santral sinir sistemi (SSS) dahil birçok sistemi etkilediği bilinen önemli bir teratojendir(Gebeden plasenta yoluyla fetusa geçip malformasyonlara neden olan maddeler).
Gebelikte alkol kullanan annelerin çocuklarında fiziksel, zihinsel ve davranış sorunlarının yanı sıra mental retardasyon,
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mikrosefali, ve yüzde belirli şekil bozuklukları görülebilir.
Buna “fetal alkol sendromu” (FAS) denir. Bu bebekler düşük
ağırlıklı olarak doğarlar; büyüdüklerinde sıklıkla dikkat, öğrenme ve hafıza sorunları ile karşılaşırlar; konuşma ve işitme
güçlükleri yaşayabilirler. Bugüne kadar, Fetal Alkol Sendromu’nun yalnızca anneleri alkolik olan çocukları etkilediği biliniyordu. Ancak yeni araştırmalar küçük miktarlarda alınan
alkolün bile, gelişmekte olan fetüse zarar verebildiğini ortaya
koymuştur.
Tıpkı tütün ve alkol gibi, bazı ilaçlar da teratojenik etki
yapabilir ve fetal dönemde nörolojik gelişme geriliklerine yol
açabilir. Örneğin, antikoagulan olarak warfarin kullanıldığında “fetal warfarin sendromu” oluşabilir. Bu senromda beyin,
sinir, kemik gelişim bozukluğu ve zihinsel gerilik görülebilir.
Warfarin kullanmak durumunda kalan gebelerde intrauterin
fetal gelişme geriliğinin 1.7 kat daha fazla olduğu da araştırmalarla kanıtlanmıştır. Bu nedenle pıhtılaşma bozukluğu olan
annelerde heparin kullanılmaktadır.
Epilepsi ilaçları (antikonvulzan ilaçlar) fetus üzerine
doğrudan etkilidir ve ilaç sayısı arttıkça risk de artar. En sık
görülen malformasyonlar arasında nöral tüp defektleri (spina
bifida, meningosel, myelosel gibi)vardır. Ayrıca gebeler zaman zaman ilacın bebeğine zarar verebileceğini düşünerek
kontrolsüz olarak ilaç dozunu azaltmakta, hatta ilaç alımını
tamamen kesmektedir. Böyle durumlarda gebe kadın nöbet
geçirebilir ve bu durum bebeğe en az ilaçlar kadar zarar verebilir.
Folik asit (folat), DNA ve RNA sentezinde rolü olduğu için fetüsün sağlıklı büyüyebilmesi için gereklidir.
Yetersizliği durumunda nöral tüp defektleri görülebilir.
Gebelikte folik asit ihtiyacı artar. O nedenle, gebelere folik
asit takviyesi yapılmalıdır. Eğer, gebelik planlı ise, anne
adayının gebelikten bir ay öncesinden başlayarak folit asit
alması önerilir.

birçok gelişmeler olmuştur. In vitro fertilizasyon uygulamalarının (tüp bebek) arttığı günümüzde genetik analizler ovumun uterus içine yerleştirilmesinden önce bile (preimplanter
genetik tanı) yapılabilmektedir. Preimplantar genetik tanı ile
bebeğin doğumdan itibaren veya ileride çıkabilecek hastalıklardan dolayı kaybedilmesi önlenebilmekte, bazı genetik,
metabolik ve kalıtsal hastalık genlerini taşıyan aileler sağlıklı
çocuk sahibi olabilmektedir.
Doğum sonrası dönemde gözlemlenen fetal oksijen sıkıntısı da gebelik dönemindeki olumsuzlukların sonucu olabilir. Fetal solunum plasentada gerçekleşir. Plasentada meydana gelen kan akımındaki bozukluk, fetüste oksijen ve besin
yetmezliğine neden olur. Böylece fetüse oksijen, glukoz ve
diğer besin maddeleri taşınamaz ve metabolizma atıkları da
annenin dolaşımına verilemez. Fetusda oksijen azaldığında
enerji elde etmek güçleştiği için karaciğerde glikojen yıkımı
ve yağ yıkımı artar, oluşan metabolik artıkların (pirüvik asit
ve laktik asit) birikimi ile metabolik asidoz gelişir. Giderek
artan metabolik asidoz ve hipoksi nedeni ile fetüste meydana
gelen bu değişikliğe “fetal distres” adı verilir. Bu durum yenidoğan döneminde yaşamı ve nörolojik faaliyetleri olumsuz
etkileyen önemli bir durumdur.

Anne Ne Yaptın?
Anne sana kim dedi yavrunu doğurmayı?Sanki karnında
fazla yaramazlık mı ettim?Senden istemiyordum ne tacı ne
sarayıKarnında yaşıyordum kâfiydi saadetim.Bir kere doğurdunsa sonra niçin büyüttün?Kundakta beşikte de bir zahmetim mi vardı?Koynundan niçin attın yavrunu bütün bütün.
Bilmiyor muydun ki o yalnızlıktan korkardı?Sütünden tatlı
mıdır anne sanki bu hayat?Bana sorsana anne yaşamak bir
hüner mi?El aç yalvar gündüze geceye boyun uzatBu uğurda
bir ömür çürütmeye değer mi?Cahit Sıtkı Tarancı

Gebelik dönemindeki yaşamsal uygulamalardan biri de
özellikle konjenital malformasyonları ya da riskleri ortaya
koyabilmek amacıyla yapılan intrauterin genetik analizlerdir.
Son yıllarda genetik hastalıkların tanı ve tedavisi alanında
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Tablo 8: Gebelik Dönemindeki Risklere Yaklaşım
Risk faktörü
Gebelik kararı ve prenatal bakım
•

Son doğum ile şimdiki doğum arasındaki
sürenin 2 yıldan kısa oluşu

•

İstemeden gebe kalma

•
Yetersiz prenatal bakım
Annenin kullandığı ilaçlar
•

Plasentadan geçişi bozanlar

•

Anti-hipertansifler

•

Aspirin

•

Antibiyotikler

•
Gebeliğin ilk üç ayı içinde teratojenik ilaç
Gebenin alışkanlıkları
•

Önlemler / Yaklaşım
Düzenli prenatal izlem; riskli gebelerin daha sık izlenmesi; doğumların
aralarında en 2 yıl olması için kontraseptif kullanımı.

Sorumluluk-Görev
Anne-baba adayları; Aile hekimi, aile
sağlığı elemanı, kadın hastalıkları ve
doğum uzmanı; toplumu bilgilendirme araçları, kitle iletişim araçları.

Akılcı ilaç kullanımı; halkın ilaç kullanımı konusunda eğitimi; reçetesiz
ilaç satışlarının engellenmesi

Bütün hekimler ve eczacılar

Gebelerin ve yakınlarının eğitimi

Anne-baba adayları. Bütün sağlık
personeli; medya; eğitim kurumları

Düzenli prenatal izlemeler; gerekirse
amniyotik genetik analizler ve gebeliğin sonlandırılması, doğumların
uygun kuruluşlarda ve ehil kişilerce
yaptırılmasının sağlanması.

Aile hekimi, kadın hastalıkları ve
doğum uzmanı, genetik uzmanı.

Sigara - tütün

•
Alkol (fetal alkol sendromu)
Gebelik dönemi sorunları
•

Çoğul gebelik

•

Pre-eklampsi-Eklampsi

•

Ağır anemi (Hemoglobin <5 gr)

•

Polihidramnios (karında su fazalığı)

•

Vajinal kanama

•

Prezantasyon bozukluğu (ters geliş)

•

Çocuk kalp seslerinin dakikada 120’den az ya
da 160’dan çok olması

•

Cerrahi girişim gerektiren akut hastalık

•

Kan pıhtılaşma bozukluğu

•

Rh uygunsuzluğu
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Gebenin ağırlığı ve beslenmesi
•

Aşırı şişmanlık

•

Aşırı kilo alma

•

Yetersiz kilo alma

•
Yetersiz ve dengesiz beslenme
Enfeksiyon
•

AİDS

•

Frengi

•

Rubella (kızamıkçık)

•

Varisella zoster (suçiçeği)

•

Tetanosa karşı aşılanmamış olma

Gebe ve aile eğitimi; gıda desteği

Aile hekimi; aile sağlığı elemanı;
kadın hastalıkları ve doğum uzmanı;
diğer klinik uzmanlar

Doğum öncesi düzenli izlem, erken
tanı ve tedavi, gerekirse gebeliğin
sonlandırılması

Aile hekimi, kadın hastalıkları ve
doğum uzmanı, ilgili klinik uzman.

Doğum dönemi (natal dönem) riskleri
Doğum sırasında bebek açısından ortaya çıkabilecek en
önemli risk doğum travmasıdır. Doğum travmasına yol açabilecek faktörlerin bazıları gebelerin izlenmesi sırasında anlaşılabilir ve bebeğin travmaya uğramadan doğması sağlanabilir.
Örneğin, çoğul gebelik, iri bebek, baş- pelvis uyuşmazlığı
gibi durumlar doğumdan önceki dönemde gerek gebenin fizik muayenesi, gerekse diğer yöntemlerle kolayca anlaşılabilir ve doğumun uygun bir kuruluşta ve ehil ellerde yapılması
sağlanabilir. Böylece, doğum travması ve bebekte ileride olabilecek arazlar peşinen önlenebilir.
Güç ve uzamış doğum eylemi sırasında travmalar olabilir. Doğum ağırlığı 4 kg üzerinde olan iri bebeklerde, makat
gelişi olan bebeklerde ve annenin doğum kanalının dar olduğu durumlarda travma riski daha yüksektir. Böyle durumlarda forseps ya da vakum kullanılması da travmaya yol açabilir.
Doğum travmalarının çoğu tamamen iyileşmesine rağmen bir
kısmı ciddi, hatta ölümcül olabilir.
Doğum travmaları sinir zedelenmelerine, kafa kemiklerinde kırıklara ya da beyin kanamalarına da neden olabilir. İri
bebeklerde, baş doğduktan sonra omuzlar takılabilir ve omuzların çıkarılması sırasında kollara giden sinirler aşırı gerilirse
sinir kökleri zedelenebilir. Böyle bir bebek kolunu vücuduna

yakın tutar ve oynatmaz. Vakaların çoğu (%95) 3-4 ay içinde
düzelir. Düzelmeyen olgulara cerrahi tedavi gerekebilir. Forseps yardımıyla yapılan doğumlarda yüz felci gelişebilir. Bu
durum kendiliğinden 1-3 hafta içinde düzelir. Doğum travmalarında en korkulan durum kafa içi kanamalarıdır. Doğum
travmaları serebral palsinin (SP) de risk faktörlerindendir.
Yenidoğanın risk altında olup olmadığının göstergelerinden birisi de APGAR (Activity, Pulse, Grimace, Appearance,
Respiration) skorudur. APGAR skoru bebeğin doğum eylemi
sırasındaki durumunu öngörmede kolay ve hızlı bir yöntemdir. Fetusun sıkıntılı olup olmadığını ve solunum müdahalesi
yapılması gereken yenidoğanları saptamaya yardımcı olur.
Neonatal değerlendirmede kullanılan APGAR skoru 1. ve 5.
dakika skorlarıdır. Her ne kadar, son yayınlarda APGAR skoru eskisi kadar önemsenmese de değerli bir gösterge olarak
kullanılmaya devam edilmektedir.
APGAR skoru, erken doğmuş bebeklerde, anneye anestezi verilmesinde, bebeğin kalp-damar hastalıklarının ya da
yapısal anomalilerinin bulunması halinde de bozulur. Birçok
faktörden etkilendiği için fetusun uzun süreli nörolojik gelişimiyle ilgili korelasyon göstermediği ileri sürülmektedir.
Herşeye karşın, APGAR skorunun beş dakikadan uzun süre
0-3 arasında kalması oksijensizliğin (hipoksik-iskemik ensefalopati, HIE) tanı ölçütlerinden birisidir.
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Hipoksik – iskemik ensefalopati bebeğin beynine yeterli
kan ve oksijen gitmemesi sonucu bebekte kalıcı beyin zedelenmesi oluşmasıdır. Genel olarak 100 doğumda bir görülmekle birlikte 36. haftadan önce doğanlarda yüzde 9 oranına
kadar çıkabilir. Nedenleri çeşitlidir. Annede hipertansiyon,
toksemi, ağır anemi ve kalp-akciğer hastalıkları gibi nedenlere bağlı olabilir. Prematüre doğum, çoğul gebelik, konjenital kalp hastalığı gibi bebeğe ait nedenler de hipoksi nedeni
olabilir. Nedenler arasında en önemlileri kordon dolanması,
makat gelişi gibi zor doğumlardır. Hipoksik-iskemik ense-

falopati gibi çok önemli bir durumun önlenmesinde doğum
öncesi izlemlerin ve doğumların ehil ellerde yaptırılmasının
önemi açıktır.
Yukarıda açıklanan durumlar dikkate alındığında bütün
doğumlarda, yenidoğanın doğar doğmaz muayenesi, durumunun değerlendirilmesi, sorunlarının erken tanısının ne
kadar önemli olduğu anlaşılabilir. Bu basit önlem bile, ileride görülebilecek birçok nörolojik geriliğin önlenmesi için
yaşamsal önemdedir.

Tablo 9: Doğum Dönemindeki Risklere Yaklaşım
Risk faktörü
Doğum eylemi ile ilgili
•
•
•
•
•

Önlemler / Yaklaşım
Riskli gebelerin doğum öncesi izlemler sırasında belirlenerek doğumKendi kendine doğum (sağlık personeli ollarının uygun sağlık kuruluşlarında
maksızın)
yapmalarının sağlanması, bu sağlık
Erken doğum eylemi
kuruluşunun riskin türüne göre sezarSuyun erken gelmesi (erken membran rüptürü) yen, yenidoğan ünitesi, uzman hekim
gibi olanakların olduğu yerler olmasıErken (37 haftadan önce) doğum
nın sağlanması.
Uzamış gebelik -Postmatüre (42 haftadan
/294 günden sonra doğum)

•

Birinci ve ikinci derece ağrı zaafı

•

Kordon sarkması

•

Plesenta previa

•

Parsiyel ablasyo plesenta

•

Baş-pelvis uygunsuzluğu

•

Makat gelişi, mekonyumla boyalı amniyon
sıvısı

•

Yüz gelişi

•

Yan geliş

•

Forsepsle doğum

•
Sezaryen doğumu
Yenidoğanla ilgili
•

Fetal distres

•

Apgar skorunun birinci dakikada <4 olması

•

Doğumda canlandırma uygulaması

Sorumluluk- Görev
Gebe izlemlerini yapmak üzere aile
hekimi, kadın hastalıkları ve doğum
uzmanı, genetik uzmanı; doğumların uygun biçimde yapılmasından
sorumlu kadın hastalıkları ve doğum
uzmanı; yenidoğanı muayene ve tedavi etmek üzere çocuk ve gerektiğinde
yenidoğan uzmanı

Yenidoğanın doğum öncesinden baş- Çocuk ve gerektiğinde yenidoğan
layarak izlenmesi, doğum sonu hemen uzmanı
muayenesi, varsa sağlık sorununun
(fenilketonüri dahil) erken tanısı ve
hızla tedavisi.
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Doğum sonrası (postnatal dönem) riskler
Doğum sonrası dönemde, özellikle erken yenidoğan (ilk
7 gün) döneminde ortaya çıkan sorunların çoğu doğum öncesi dönemde karşılaşılan risklerin bir sonucudur, diğer bazıları
ise yeni gelişen risklerden kaynaklanabilir. Önemli olan husus, doğum sonrasında teşhis edilen sorunların hızla değerlendirilip tedavi edilmeleridir.
Nörolojik gelişme açısından bu dönemde özellikle dikkat
edilmesi ve önem verilmesi gereken iki hastalık fenilketonüri
ve konjenital hipotiroididir. Çünkü ciddi nörolojik gelişme
geriliğine neden olan bu hastalıkların erken tanıları kolayca
yapılabilir ve böylece yol açacakları nötolojik etkiler önlenebilir. Türkiye’de 3000-4000 yenidoğanda bir oranında feniketonüri hastalığı görüldüğü kabul edilirse ülkemizde her yıl
350-400 yeni fenilketonürili bebek doğmaktadır. Konjenital
hipotiroidizm görülme sıklığı da bu değere yakındır. Dünyada 3500-4000 doğumda bir görülen bu hastalık 1991-1992
yılında yapılan bir çalışmada 2736 doğumda bir olarak saptanmıştır. Buna göre ülkemizde yılda yaklaşık olarak 450 –
500 kadar bebeğin hipotiroidi riski ile doğduğu söylenebilir.
Doğum sonrası dönemde nörolojik gelişme açısından
kuşkusuz çok önemli bir sorun “serebral palsi” (SP) olarak
tanımlanan durumdur. SP, doğum öncesinde, doğum sırasında ya da doğumdan sonra santral sinir sisteminin hareket işlev alanlarının hasar görmesinden dolayı oluşan bir tablodur.
Genellikle “beynin oksijensiz kalması” sonucu olduğu söylenmekteyse de SP’nin en sık nedenleri erken doğum, düşük
doğum ağırlığı ve intrauterin çevredeki enfeksiyonlardır.
Birçok ülkede SP görülme sıklığı 1000 canlı doğumda
ortalama 2 olarak gösterilmiştir; Türkiye’de ise 1000 canlı
doğumda 4 olarak bulunmuştur. Bu sıklık kabul edildiğinde
ülkemizde her yıl yaklaşık 1.300.000 canlı doğum olduğu
göz önüne alındığında yılda 5000 kadar bebeğin SP’liler havuzuna eklendiği söylenebilir. Bu rakam oldukça yüksektir
ve SP’nin ülkemiz için ne kadar büyük bir sorun olduğunu
gösterir. En akılcı yaklaşım SP’ye neden olabilecek risk faktörlerinin kontrolü ve SP oluşmasının önlenmesidir.

Yenidoğan dönemindeki risklerden biri de bebeğin doğum ağırlığıdır. Gebeliğin 37. haftasından önce doğum erken
(prematüre) doğum olarak adlandırılır. Gebeliğin 38 ile 42.
haftası arasında doğanlar ‘term’ ya da ‘miadında dogan’, 42.
haftadan sonra (294 günden büyük) doğan bebek ise postterm
(postmatür) olarak kabul edilir. Norveç’te 1967 – 2001 yılları
arasındaki kayıtlar esas alınak yapılan ve 1 682 441 bebeği
kapsayan bir kohort araştırmasında gebelik süresi 37-38 hafta
ile 42 haftadan daha uzun olan gebelikler sonunda doğan bebeklerde SP görülme olasılığının miyadında doğan bebeklere
kıyasla istatistiksel olarak anlamlı derecede daha sık görüldüğünü ortaya çıkartmıştır. Başka bir deyişle gebelik süresin
kısa ya da uzun olması SP görülmesinde öenemli bir etken
olarak görülmektedir (Moster et al 2010). Buna karşılık,
gelişimsel geriliği olan çocukların yüzde 60 – 70 kadarının
bilinen risk faktörlerini taşımayan term bebekleri olduğu da
bir gerçektir.
Gebelik yaşını hesaplamak her zaman kolay değildir. O
nedenle, bebeklerin intrauterin gelişmelerini ifade ederken
‘doğum ağırlığı’ na da yer verilir. Pratikte, gebelik süresine
bakılmaksızın 2500 gr altında doğan bütün bebeklerin prematüre oldukları düşünülür. Düşük doğum ağırlıklı (doğumda
ağırlığı <2500 gr) olan yenidoğanlar üç gruba ayrılabilir:
1. Ağırlığı gebelik yaşına uygun olarak erken doğanlar
(prematüre bebekler)
2. Erken doğan, aynı zamanda doğum ağırlığı gebelik yaşına göre düşük olanlar (preterm SGA – small for gestational
age- veya preterm intrauterin büyüme geriliği olan bebekler)
3. Zamanında doğan, ancak doğum ağırlığı < 2500 g
olanlar (term SGA veya term intrauterin büyüme geriliği)
Doğum sonrası dönemde bebeğin nörolojik gelişmesini
olumsuz olarak etkileyebilecek önemli sorunlardan birisi de
beyin zedelenmesi oluşturabilmesi nedeniyle sarılık (hiperbilirubinemi)dır. Özellikle anne sütü ile beslenenlerde daha sık
olmak üzere miadında doğan yenidoğanların yüzde 60’ında
ilk haftada sarılık görülür. Bu sarılıklarının çoğu fizyolojiktir.
Ancak, fizyolojik dahi olsa ciddiye alınmalı ve izlenmelidir.
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Çünkü kan bilirubin düzeyinin çok yüksek olması ve uzun
sürmesi “kernikterus” olarak bilinen ve geri dönüşü olmayan
beyin zedelenmesine yol açabilir.
Kernikterus kolayca önlenebilen bir yenidoğan dönemi
beyin zedelenmesidir. Kernikterus artık “asla görülmemesi
gereken bir olay” olarak ele alınmalıdır. Bunu gerçekleşti-

rebilmek için kernikterusa yol açan sarılığın nedenlerini de
bilmek gerekir. Bu nedenler çeşitlidir. Aslında ciddi hiperbilirubinemilerin yaklaşık yarısının nedeni bilinmemektedir.
Bilinen nedenler arasında, ABO (kan grupları) uyuşmazlığı,
Rh uyuşmazlığı, sepsis, prematürelik, idrar yolu enfeksiyonu,
G6PD eksikliği, hipotiroidi sayılabilir.

Tablo 10: Doğum Sonrası Risklere Yaklaşım
Risk faktörü
Fenilketonüri

Önlemler / Yaklaşım
Ülke düzeyinde tarama, erken tanı ve
tedavi
Hipotiroidizm
Yenidoğan döneminde kordon kanı
dahil TSH, T3, T4 ölçerek erken tanı
ve tedavi
Gebelik yaşına göre düşük / yüksek doğum ağırlığı
Prenatal izlemlerinin düzenli ve uygun yapılması, doğumların uygun
•
Doğum ağırlığı <1000 g ve gebelik haftası
merkezlerde olmasının sağlanması,
<29 hafta bebekler (ciddi risk)
yenidoğan servislerinde uygun bakım,
•
Doğum ağırlığı 1000-1500 g ve gebelik haftaailenin prematüre bakımı konusunda
sı 29 – 34 hafta olan bebekler (orta risk)
eğitimi
•
Doğum ağırlığı 1500 g- 2500 g ve gebelik
haftası >34 hafta olan bebekler (hafif risk)
•
Doğum ağırlığı>4000 gr (iri bebek)
Hiperbilirubinemi
•
•
•
•

Bütün yenidoğanların sarılık yönünden izlenmesi; annenin önceki
Doğduğu gün bebekte sarılığın ortaya çıkması
doğumlarında sarılık öyküsü varsa
Kan değişimi gerektiren (yüksek risk)
bebeklerin daha yakından izlenmesi;
gerekenlerde kan değişimi dahil tedaYenidoğanın bilirubin ensefalopatisi (yüksek
vi uygulaması.
risk)

Sorumluluk/ Görev
Anne-babalar, hekimler, Sağlık
Bakanlığı
Anne-babalar, hekimler, Sağlık
Bakanlığı
Aile hekimleri, aile sağlığı elemanları,
kadın hastalıkları ve doğum uzmanları, çocuk hekimleri, yenidoğan
uzmanları

Çocuk hekimleri, yenidoğan uzmanları; aile hekimleri

Ciddi hiperbilirubinemi (orta risk)

Fototerapi gerektiren hiperbilirubinemi (hafif
risk)
Hipokalsemi
•

Hipoglisemi
•

Uzamış (yenidoğan tetanisi) (yüsek risk)

•

Hipoglisemi, kan şekeri <25 mg/dl (>3 gün
süreyle) (orta risk)

•

Geçici hipoglisemi (hafif risk)

Erken tanı ve uygun tedavi; aile eğitimi
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Yenidoğan sorunları
•

Kasılma

•

Solunum zorluğu

•

Canlandırma gerektiren apne

•

Emme yetersizliği

•

Doğum travması

•

Solunum desteğine uzun süre gereksinim

•

Ciddi beslenme sorunları / sonda ile beslenme
zorunluluğu

Ciddi akciğer, kalp ve diğer organ bozuklukları
Beyinle ilgili durumlar

Erken tanı ve uygun tedavi; aile eğitimi

Çocuk hekimleri, yenidoğan
uzmanları

•

•

Doğumsal (gelişimsel) anomali

•

Kafa travmaları

•

Ventriküllerde genişleme ve/veya kistik periventriküler lökomalazi (40. haftada)

•

Evre 2 hipoksik iskemik ensefalopati (orta
risk)

Evre 1 hipoksik iskemik ensefalopati (hafif
risk)
Kafa içi kanama

Doğumların uygun koşullardayapılAile ve toplum, Kadın hastalıkları ve
masını sağlayarak doğum travmaları- doğum uzmanları; Çocuk hekimleri,
nın önlenmesi; erken tanı ve tedavi; K Yenidoğan uzmanları
avitaminozunun önlenmesi

•

•

Evre 3-4 (yüksek risk)

•

Evre 2 (orta risk)

•

Evre 1 (hafif risk)

•

İntraventriküler kanama ve / veya
periventriküler lökomalazi

Doğumların uygun koşullardayapılmasını sağlayarak doğum travmalarının önlenmesi; erken tanı ve tedavi.
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Çocukluk ve ergenlik dönemindeki riskler
Nörolojik gelişme geriliği nedenlerinin çoğu doğum öncesi ya da doğum dönemindeki risklerdir. Bu risklere bağlı
hastalıklar genel olarak bebeklik dönemlerinde ortaya çıkmakla birlikte daha sonraki yaşlarda da ortaya çıkabilir. Diğer
yandan, nörolojik gelişmeyi etkileyen bazı durumlar önceden
var olmayan, çocukluk ya da ergenlik döneminde gelişen durumlardır. Bunlar arasında menenjit, ensefalit gibi enfeksiyon
hastalıkları, kaza ya da şiddete bağlı kafa, omurilik ya da sinir
travmaları, bazı sosyal riskler, sigara, alkol ve madde bağımlılıkları sayılabilir.
Çocukluk çağının ciddi hastalıklarından biri olan
otizm belirtileri bazen bebeklik döneminde fark edilse de
genellikle 18-30 aylar arasında saptanır. Otizm yaygın
gelişimsel bozukluklar (YGB) başlığı altında sınıflanmıştır
ve uygulamada YGB yerine ‘otizm spektrumu’ terimi de
kullanılmaktadır. YGB bir şemsiye kavramdır. Otizm ve bu
yelpazede yer alan bozukluklar 130 doğumda 1 oranında
görülür.
Dikkat eksikliği ve hiperaktivite de çocukluk çağında görülen ve nörolojik gelişmeyi etkileyen durumlardandır. Olguların çoğunda neden bilinmez. Ancak, Gebenin alkol, sigara,
ya da madde bağımlılığı, bazı toksik kimyasallarla karşılaşma
gibi faktörler, çocuğun doğumdan sonra kurşun, poliklorinize
bifeniller (örn. DDT gibi organoklor grubu ensektisitler) gibi
çevresel zehirlere maruz kalması hiperaktivitenin nedenleri
arasında gösterilmektedir.
Özellikle ülkemiz için önemli durumlardan biri de
kaza ya da şiddete bağlı travmalar sonucu oluşan hasarlar
ve nörolojik gelişme bozukluklarıdır. Kafa içi yapılar ve
omurilik aslında anatomik olarak çok iyi korunmaktadır.
Ancak, dokunun korunamadığı durumlarda (ateşli silah, ezici
veya kesici-ezici alet yaralanmaları, trafik kazası, yüksekten
düşme, şiddetli travmalara bağlı kafatası ve omurga kırıkları
v.b) kalıcı nörolojik hasar olasılığı yüksektir.
Hasar gören beyin dokusundaki kimyasal değişiklikler
bilinç, uyanıklık, davranış ve kişilik bozukluklarına zemin
hazırlar. Travmatik beyin hasarlı hastaların 20/100.000 ile

45/100.000’i şiddetli ya da orta şiddetli fiziksel, bilişsel ya da
davranışsal sorunlar oluşur. Lezyonun yeri ve ağırlığına bağlı
olarak kafa travmalı hastalarda motor, idrar ve dışkı kontrolü,
bilişsel işlevler gibi alanlarda bozulma, kişilik değişimleri,
epilepsi gibi kalıcı nörolojik hasar ortaya çıkabilir.
Beyin gelişmesi ergenlik (adolesans) döneminde de
devam ettiğinden bu dönemdeki bazı riskler ve özellikle
adolesanın yaşam tarzı nörolojik gelişmeyi etkileyebilir.
Sigara alışkanlığı ve madde bağımlılığı bu risklerin başında
gelir. Psikoaktif maddeler (tiner gibi uçucu maddeler dahil) aşırı derecede toksiktirler ve kalp, böbrek, akciğer gibi
organların yanısıra beyinde ciddi zedelenme yaratırlar. Uçucu maddeler beyin kimyasını değiştirir ve beyin ve santral
sinir sisteminde kalıcı zarara, zihinde değişikliklere yol açar.

Ergenin Uyum Sorunları
Çocuğun dünyası gerçekle düş arasındadır. Buna karşılık ergen dünyaya doğrudan bağlıdır. Ama ergenin çözmesi
gereken sorunları vardır: a. Çocukluğundaki güçlü ana-baba
imajını yıkmaya çabalar; bağımsız olma isteği vardır; b. Toplumdaki değerlere uygun olarak davranmaya çalışırken bazen
bunalıma girebilir; c. Toplumun ondan beklediği cinsiyet rolünü oynamayı öğrenmek ister; d. Gelecekteki öğrenimini ve
mesleğini seçmek zorundadır.
Bu sorunları çözmesi gerektiğini bilen ergen, rol kararsızlığı içindedir; karamsarlık içine girip bazen bağımlılık
göstererek gerilerken, bazen de bağımsız davranarak bunu
yıkıcılığa kadar vardırabilir; aileden topluma geçiş işini tek
başına, kendisi gerçekleştirmek zorundadır neye yönelmesi
gerektiğini tam olarak kararlaştıramayan ergenler kendilerine düşman, bağımlı bir kişilik yapısı geliştirebilir; ergenin en
büyük sorunu ailesinin denetiminden ve kendi içindeki bağımlılık duygusundan kurtulmaktır; kendisinin engellendiğini düşünür ve ailesine karşı düşmanca tavırlar içine girebilir;
içine kapanabilir; sonuçta intiharlara varan durumlar ortaya
çıkabilir.
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Tablo 11: Çocukluk Ve Ergenlik Dönemindeki Risklere Yaklaşım
Risk faktörü
Sosyal riskler
•

Eğitim yetersizliği

•

Beslenme yetersizliği

•

Ekonomik yetersizlik

•

Yetersiz konut koşulları

•

Hava kirliliği

•
Anne yoksunluğu
Yaşam tarzı
•

Sigara ve alkol kullanımı

•

Pasif sigara içiciliği

•
Madde kullanımı
Kafada zedelenmeler
•

Kaza, yaralanma, şiddet

•

Kafa içi enfeksiyonlar, menenjit

•
İlaç yan etkileri
Genetik / Ailevi faktörler
•

Otizm

•
Dikkat eksikliği ve hiperaktivite
Toksik kimyasallar
•

Önlemler / Yaklaşım
Sorumluluk / Görev
Toplumsal kalkınma, sosyal hizmetler Aileler, hükümetler ve bütün sektörler

Toplumsal kalkınma, halk eğitimi,
yasal önlemler, sigara –alkol - madde
bağımlığının tedavisi

klinik uzmanları, sivil toplum kuruluşları, sosyal hizmet uzmanları

Kaza ve şiddet ile mücadele, akılcı
Bütün sektörler, klinik uzmanlar, sivil
ilaç kullanımı, etkili sağlık hizmetleri, toplum kuruluşları, fizyoterapistler,
halk eğitimi
sosyal hizmet uzmanları

Doğum öncesi izlemler, aile danışmanlığı, erken tanı ve tedavi

Aile hekimleri, genetik uzmanları,
çocuk ruh sağlığı uzmanları, psikologlar, Milli Eğitim Bakanlığı

Çevrenin iyileştirilmesi

Çevre Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı,
çevre uzmanları, halk sağlığı
uzmanları, klinik uzmanlar

Herkese ulaşan sağlık hizmeti

Sağlık Bakanlığı

Kurşun

•
Poliklorinize bifeniller
Yönetsel faktörler (Hizmet alamama vb)

Bütün sektörler, Sağlık Bakanlığı,

Nörolojik Gelişme Açısından İzlem ve Erken
Tanı Hizmetleri
Türkiye’de Sağlık Bakanlığı mevzuatına göre bütün
gebelerin, 0-6 yaş grubu ve çocukların ve 15-49 yaşları arasındaki doğurgan çağdaki bütün evli ya da bekâr kadınların
düzenli aralıklarla izlenmeleri, ilgili sağlık personelinin görev ve sorumluluğudur. Bu izlemler Dünya Sağlık Örgütü ve

UNICEF (Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım
Fonu) tarafından kabul edilen ve açıklanan ilkelere uygun
olarak şekillendirilmiştir.
Bu izlemlerdeki temel anlayış şudur: (a) Doğurgan çağdaki kadınlar, gebeler, bebekler ve özellikle 6 yaşına kadarki
çocuklar sağlık yönünden risklidir; (b) Bu gruptaki kişilerin
kendi sağlıklarından sorumlu olmaları ve kontrol için sağlık
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•
•
•
•
•

kuruluşlarına kendilerinin başvurması esastır; ancak, kendi
sağlığından sorumlu olma bilincine sahip olmayanların da
bir şekilde izlem programına alınması gerekir; (c) İzlemlerin
temel sağlık hizmetleri kademesinde (birinci basamak) yapılması zorunludur; kişiler hastane ya da uzmanlara başvurmakta serbesttir; (d) İzlemlerin başlıca amacı riskli kişileri saptamak, sorunlarını erken tanımak ve risk altındakileri saptayıp
çözüm için uygun merkezlere yönlendirmektir.

•

Gebelerin izlenmesi

Mevcut Gebelik
• Tanı konulmuş ya da şüpheli çoğul gebelik
• 18 yaşından genç
• 35 yaş ve üzeri
• Mevcut ya da önceki gebeliklerde Rh uygunsuzluğu
• Vajinal kanama
• Pelvik kitle
• Diyastolik kan basıncı 90 mm/Hg üstünde
• Anemi

Dünyada her bir dakikada 380 kadın gebe kalmakta, 190
kadın istemeden gebe kalmakta, 110 kadın gebelikle ilgili
komplikasyon yaşamakta, 40 kadın tehlikeli düşük yapmakta, bir kadın ölmektedir. Ülkemizde, 2008 Türkiye Nüfus ve
Sağlık Araştırması’na (TNSA -2008) göre bütün gebelerin
yüzde 35’i risklidir. Bu rakamlar, gebelik döneminin ne kadar
önemli ve riskli bir dönem olduğunun kanıtıdır.
TC Sağlık Bakanlığı, her gebenin gebeliği süresince en
az 4 kez izlenmesi koşulunu getirmiştir. Bu izlemler aile hekimi ya da onun yanında görev yapan aile sağlığı elemanı
tarafından yapılacaktır. Sağlık Bakanlığı ‘Doğum Öncesi
Bakım Yönetim Rehberi’ne göre (Sağlık Bakanlığı 2014) izlemlerin gebelik haftalarına göre yapılması gereken zamanları şöyle olmalıdır:

1.
2.
3.
4.

Genel Tıbbi Öykü
• İnsuline bağımlı diyabet hastası
• Böbrek hastalığı
• Kalp-damar hastalığı
• Tiroid hastalığı
• Talasemi taşıyıcılığı
• Sigara, alkol ya da diğer madde bağımlılığı
• Diğer ciddi tıbbi hastalık ya da durum

izlem: ilk 14 hafta içinde
izlem: 18 – 24. hafta arasında
izlem: 30 – 32. hafta arasında
izlem: 36 – 38. hafta arasında

Bu izlemlerde aşağıdaki listede belirtilen “Risk Değerlendirme Listesi”ndeki risklerden herhangi birinin bulunması
durumunda gebe bir uzman hekime sevk edilmelidir:
Risk Değerlendirme Listesi
Gebelik Öyküsü
• Önceki gebeliklerde ölü doğum ya da yenidoğan
kaybı
• Üç ya da daha fazla ardarda spontan düşük

Erken doğum (22 – 37 hafta arası)
Anomalili bebek doğurma
Son bebeğin doğum ağırlığı < 2500 gr
Son bebeğin doğum ağırlığı > 4500 gr
Son gebelik sırasında yüksek tansiyon ya da preeklampsi nedeniyle hastaneye yatış
Üreme organlarına yönelik ameliyat geçirilmiş
olması (Sezaryen dahil)

Bebek ve çocukların izlenmesi
TC Sağlık Bakanlığı’nın 2008 tarihli “Bebek ve Çocuk
İzlem Protokolü Genelgesi”nde bebek ve çocukların en az
hangi sıklıkta izlenmeleri gerektiği ve bu izlemlerde nelerin
yapılacağı ayrıntılarıyla açıklanmıştır. Bu izlemlerin temel
amacı, çocukların gerek fiziksel ve ruhsal, gerekse nörolojik
gelişmelerini düzenli olarak izlemek ve olabilecek sorunları
mümkün olduğu kadar erken saptayıp tedavi edebilmektir.
Bu yönergeye göre izlem sıklıkları şöyledir:
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Doğumdan hemen sonra
Bebeğin durumu kontrol altına alındıktan sonra (sta
bilize olduğunda)
Bebek ve anne kurumdan ayrılmadan önce
15 - 41. günler arasında
2 aylık
3 – 4 ay arası
6 aylık
9 aylık
12 aylık
13 – 36 ay arasında 6 ayda bir
4 – 6 yaş arası yılda bir

İlgili genelgede, her izlemde hangi muayenelerin
yapılacağı, hangi laboratuvar incelemelerinin ve taramaların
yapılacağı, aşılama şeması, aile eğitimi ve saptanan
anormalliklerde ne gibi işlemlerin yapılacağı akış şemaları
biçiminde adım-adım açıklanmıştır. Bu işlemler arasında
özellikle kan muayenesi ile fenilketonüri, konjenital
hipotiroidi ve biotinidaz eksikliği taramaları ile görme ve
işitme testlerini belirtmek gerekir.
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Ergenlik Döneminde Sağlık ve Sosyal Sorunlar
Sümer tabletlerinde “Bu gençlik nereye gidiyor” yazısını gördüğümden beri, gençleri sorgulamıyorum.
Muazzez İlmiye Çığ
Dünya nüfusunun beşte biri (1,3 milyar), Türkiye nüfusunun yüzde 21’i ergendir. Ergenlerin yüzde 80’i gelişmekte
olan ülkelerde yaşamaktadır.

Ergenlik Döneminin Özellikleri
Ergenlik döneminde büyüme hızlanır; cinsel olgunlaşma
belirtileri ortaya çıkar; bedensel yapılarında önemli değişikler oluşur; zihinsel gelişim hızlanır; soyut ve mantıklı düşünme yeteneği gelişir: duygusal hayat karmaşıktır.
Ergenliğin ilerleyen dönemlerinde (lise yıllarında) her iki
cinsiyet de yetişkin görünümü kazanır ve yetişkinliğe geçiş
sarsıntısını yaşarlar; kendini tanıma, bağımsızlık duygusu
geliştirme, akran gruplarıyla uyum içinde olma davranışları
gösterirler; başkaldırı, itaatsizlik gibi duyguların yoğun
olduğu dönemdir; yeni arayışlar içindedirler (Ben kimim?
Neyim?); hayranı olduğu insanlar ve çeşitli tutkuları vardır.
Bu dönem inişli-çıkışlı, fırtınalı ve çetindir. Kimlik arayışı ve
rol kargaşası içindedir.
Ergenlik, çok özel fiziksel, ruhsal ve sosyal sorunları
olan, çocukluktan erişkinliğe geçiş dönemidir. Ergenlik
döneminin yaşamın en sağlıklı dönemi olduğu kanısı vardır.
Oysa ergenlerde kalıcı izler bırakabilecek yoğun sağlık sorunları görülür.

Ergenlikte Sağlık Sorunları
Gelişmekte olan ülkelerdeki ölümlerin yüzde 40, gelişmiş ülkelerdeki ölümlerin yüzde 70-80 kadarı ergenlik
döneminde edinilen davranışlara ait olduğu düşünülmektedir.
Dünya genelindeki hastalık yükünün yaklaşık yüzde 10’u ergenlik dönemindedir.

malde adet kanamaları (menstrüasyon) 25-30 günde bir olur
ve 3-7 gün sürer. Menstrüasyonun başladığı dönemlerde bu
kanamalar her ay aynı aynı aralılarla ve aynı miktarda olmayabilir. Adet kanamaları vücut ağırlığı, diyet, heyecan, stres,
egzersiz ve hastalıklardan etkilenerek düzensizleşebilir. İlk
1–2 yıl düzensiz adet görülmesi normaldir. Ancak, bu durumun kabullenilmesi ve uyum sağlanması bazı ergenlerde
sorun yaratabilir.

Cilt sorunları
Ergenlik döneminde kalçalar yuvarlaklaşmaya başlar,
cinsel organ bölgelerinde ve koltuk altında tüyler belirir.
Bu dönemde hormonların etkisi ile ciltte yağlanma artar ve
ergenlerin yüzde 80 kadarında özellikle yüzde ergenlik adı
verilen sivilceler görülür; bütün vücutta, ama özellikle koltuk
altlarında terleme artar; cinsel bölgelerde ve kıoltuk altlarında kıllanma başlar. Bu fizyolojik gelişmeler, özellikle eğer
ergen bu konular hakkında bilgi sahibi değilse rahatsızlık duyabilir, toplum içinden kaçabilir.

Meme sorunları ve hastalıkları
Ergenlik dönemindeki bir değişiklik de göğüslerin
belirginleşmesidir (telarj). Telarj, genelde meme uçlarının bir
ya da her iki memede küçük ve hassas bir kabarıklık meydana
gelmesi ile fark edilir. Bu kabarıklık birkaç yıl içinde giderek
büyür. Başlangıçta bir göğüs diğerinden daha büyük olabilir
ve bu durum bazen göğüsler son şeklini alıncaya kadar
sürebilir. Memelerde büyüme (jinekomasti) erkeklerde de
sıklıkla görülen (erkek ergenlerin üçte birinde) bir durumdur.
Her ne kadar fizyolojik ve geçici olmakla birlikte jinekomasti
erkelerde ruhsal sorunlara, toplundan kaçmalara neden
olabilir.

Erkeklerde cinsel organlardaki sorunlar

Kızlarda adet döngüsü sorunları
Menarş (ilk adet) 9 – 16 yaşları arasında görülür. Nor-

Erkeklerde ergenlik döneminde 11 – 12 yaşlarında testisler büyümeye başlar; bundan bir yıl kadar sonra penis bü-
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yümeye ve cinsel bölgede kıllanma başlar; testis, spermatik
kord ve skrotal sorunlar. Testislerin büyümesiyle birlikte testesteron salgılanması artar. Testesteronun yüzde 95’i testislerden, gerikalan yüzde 5’i ise sürrenal bezinden salgılanır.
İşte bu değişiklikler sırasında testislerde ağrı ve şişlikler olabilir. Bu belirtiler epididimit, epididimoorşit, testis tümörü,
varikosel, travmaya bağlı kanama, testis torsiyonu, kasık fıtığı gibi sorunları akla getirmelidir.

Ortopedik sorunlar
Ergenlik döneminde boyun ve ağırlığın hızlı artışı
bazı ortopedik sorunlara yol açabilir; diz, sırt ve bel ağrısı,
omurga eğiriliği (kifoz, skolyoz), aksayarak yürüme gibi
yakınmalar görülebilir. Bu dönemde sportif aktivitelerin
artması nedeniyle kemik ve kas ağrıları görülebilir. Ayrıca,
kemiklerin uzadığı dönemlerde kemeik ağrılarının da
olabileceği unutulmamalıdır.

Kansızlık
Ergenlik döneminde özellikle kızlarda anemi görülebilir.
Bunun başlıca nedeni adet kanamalarının aşırı olması ya da
bu dönemdeki beslenme biçimlerine bağlı olabilir.

Guatr
Özellikle ergenlik dönemindeki kızlarda sık rastlanan bir
sorundur. Halsizlik, yorgunluk, sinirlilik, hırçınlık, uykuya
eğilim gibi yakınmalara yol açar.

Boy kısalığı
Ergenlik döneminde cinsel gelişmenin erken ya da geç
başlamasına, beslenme bozukluklarına ve diğer bazı metabolik nedenlere bağlı olarak boy kısalığı görülebilir. Bu durum
ihmal edilmemesi gereken bir durumdur ve tedavi edilebilir.

Beslenme ile ilgili sorunlar
Ergenlik döneminde fizksel görünüm kaygılarıyla ya da
bazı psikoljik nedenlerle yetersiz beslenmeya da tam tesine
aşırı beslenme görülebilir. Bunların sonucunda şişmanlık ya
da aşırı zayıflık sorunları yaşanabilir. Her iki durum da ciddi
sağlık sorunlarına yol açabilir ve olabildiğince erken teşhis
edilip tedaviye başlanması gerekir. Obez olan ergenlerin en

az yarısı erişkin yaşamlarını da obez olarak sürdürürler, koroner hastalıklar, hipertansiyon, diyabet, solunum yaşayabilirler.

Güvensiz yaşam tarzı
Ergenlik dönemi kişinin kendini sınadığı, gelecekte ne
olacağı, nasıl bir yaşam süreceği, nasıl davranacağı konularında arayışlar içinde olduğu ve kişiliğin şekillendiği bir dönemdir. Bu dönemde ergen, arkaşlarının ve çeşitli faktörlerin
etkisiyle sigara, alkol, uyuşturucu gibi sağlığa zararlı maddeleri deneyebilir, sağlıksız cinsel ilişkilerde bulunabilir, uyku
düzensikleri yaşayabilir. Bu dönemde kendisini olumlu şekilde yönlendirecek aile ve arkadaş çevresi yoksa bu davranışlar
kalıcı hale gelebilir.

Cinsel yolla bulaşan hastalıklar
Yapılan çalışmalar ergenlerin yarısının sağlık yönünden
riskli davranışlarda bulunduğunu göstermiştir. Dünyadaki
340 milyon olarak tahmin edilen cinsel yolla bulaşan enfeksiyonların (CYBE) üçte biri ergenlerde görülmektedir; her
gün 4 bin gencin HIV/AİDS ile temas ettiği ve her gün 20
gençten biri bu hastalıklara yakalanmaktadır. En sık görülen
CBYE klamidia ve trikomonas enfeksiyonları, gonore, sifiliz
ve HIV/AİDS dir.
Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonların kontrolü için DSÖ,
UNICEF ve UNFPA şu hususları belitmektedir:

• Gençlerin doğru kararlar verebilmeleri için doğru bilgilerle ve davranışlarlarla donatılması;
• Erken yaşta evlenmelerin ertelenmesi için gençlerin
eğitim ve gelir getirici iş fırsatlarına erişmeleri;
• Genç dost sağlık hizmetlerinin oluşturulması (üreme
sağlığı konularını da içeren erişilebilir, karşılanabilir, yargılayıcı olmayan hizmetler);
• Üreme sağlığı hizmetlerinin birinci basamak
hizmetlere entegre edilmesi;
• Aile içinde, toplumsal gruplarda, okullarda, akran
grupları arasında, kurumlarda ve medyada cinsel davranış
ve üreme sağlığı konularında destekleyici ve eğitici çabalar
gösterilmesi;
• Ergenlere verilen hizmetlerde disiplinler ve sektörler
arası işbirliğinin arttırılması.
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Psikolojik sorunlar ve hastalıklar
Bir kimlik arayışı içinde olan ergen içine kapanabilir,
sosyal ilişkilerinde sorunlar yaşayabilir, okulunda başarısız
olabilir. Bu dönemde ergenlerin bir kısmı değişik derecelerde psikolojik sorunlar yaşayabilir. Bunların hepsi önemli olmakla birlikte bazıları ergeni intihara kadar sürükleyen ciddi
bozukluklar olabilir.
Depresyon: Çocuklukta depresyon çok az görülmesine
karşın ergenlik döneminde olumsuz yaşam koşulları, aile içi
sorunlar, okul başarısızlığı, kimlik arayışları gibi nedenlerle
artmaktadır. Öte yandan ergenlik dönemindeki depresyonların çoğu kısa sürelidir ve çoğu zaman müdahale gerktirmez.
Ama gerçek depresyon ortaya çıktığında kendini suçlama,
umutsuzluk, öfke, hırçınlık ve intiharı düşünme gibi ciddi
belirtiler görğlebilir. Depresyon 15 günden daha uzun sürüyorsa, psikiyatrik destek ve tedavi gerekebilir.
Davranış bozuklukları: Davranış bozukluğu ergenlik
döneminde sık görülen bir durumdur. Bu durumdaki ergen
toplumsal kuralları sürekli ihlal eder ve başkalarına zarar
verir. Davranış bozukluğu görülme sıklığı 18 yaşın altındaki erkeklede yüzde 6-16, kızlarda yüzde 2-9 olarak bildirilmektedir. Ülkemizdeki sıklığı hakkında yeterli bilgi mevcut
değildir. Davranış bozukluğu daha çok düşük sosyoekonomik düzeyden gelen, aile içinde alkol ve madde bağımlılığı olan ve parçalanmış ailelerin çocuklarında görülür. Yapılan çalışmalar içki içmeye 15 yaş ve altında başlamış olan
gençlerin ileride alkolik olma olasılığı 21 yaş ve sonrasında
başlayanlara göre dört kat daha fazla bulunmuştur. Davranış
bozukluğunun genetik geçişli olduğuna ilişkin görüşler varsa
da yalnızca genetik temeli değil genetik fakförlerle çevresel
etmenlerin birlikte rol oynadığı görüşü kabul görmektedir.
Davranış bozukluğunun tedavisi oldukça zordur ve çok yönlü
yaklaşım gerektirir.
Karşı olmak ya da karşıt gelme bozukluğu: Bu durumdaki ergenler sık hiddetlenir, ana-baba ve büyükleri ile
tartışmaya girer ve onların isteklerine karşı gelir ve bunları
reddederler; başkalarını suçlar ve kızdırırlar; başkalarına karşı gücenik bir tavır sergilerler, kin ve intikam isteği ile doludurlar. Bu davranışların en az dördünü altı aydır gösteren

ergenlerin bu bozukluğa sahip olduğu kabul edilebilir. Söz
konusu sorun ergenlik öncesinde erkeklerde daha sık iken ergenlik sırasında erkeklerde ve kızlarda eşit derecede görülür.
Sıklığı yüzde 2-16 kadardır.
Anoreksiya nevroza: Dramatik bir psikiyatrik bozukluktur. Bu kişiler, kilo almaktan aşırı derecede korkarlar,
ağırlıklarının artmaması için zorlu egzersizler yaparlar, sıkı
diyet uygularlar; bir deri bir kemik haline geldiği halde kendini hala şişman olarak değerlendirirler, yemek sonrası kusarak yediklerini çıkartırlar, laksatif ve diüretik kullanabilirler.
Anoreksiya 10-30 yaşları arasında yaygındır; sıklıkla 12-18
yaşları arasında görülür, görülme sıklığı kadınlarda erkeklere
göre yüzde 95 fazladır. Depresyon, obsesif kompulsif bozukluk, histrionik özellikler, anksiyete ve hipokondriyazis, anoreksiya nervozaya sıklıkla eşlik eden ruhsal bozukluklardır.
Orta ve yüksek sosyo-ekonomik sınıflarda daha sık görülür.
Hastaların yüzde 40’ı tamamen, yüzde 30’u kısmen düzelmekte, yüzde 30’u kronikleşmektedir. Mortalite oranı yüzde
22, kronik vakalarda intihar oranı yüzde 2-5 olarak bildirilmiştir.
Blumia nevroza (kusma hastalığı): Fazla yedikten sonra, kişinin istemediği kalorilerden kurtulmak için isteyerek
kustuğu bir rusal hastalıktır. Bu kişiler fazla kalorilerden kurtulmak için laksatif ya da zayıflama hapları kullanabilir, aşırı
egzersiz yaparlar. Blumiyalı hastalar kendilerini güvenli bir
ortamda yaşamadıklarına inanırlar, yemek, bu kişilerin onlar
için tek güven kaynağıdır. Bulumiyalı hastalar pek zayıflamazlar. Anoreksiya nevrozade olduğu gibi, bulumiya da ergenlik döneminde başlar, 15-30 yaşları arasında görülür ve
kadınlarda erkeklere göre on ketı fazla rastlanır.
Ergenlerde Şiddet ve Saldırganlık, eylemde bulunan
kişinin karşısındakine zarar vermek, yaralamak, öldürmek
niyetiyle giriştiği davranışlardır. Ergenlik döneminde şiddetten hoşlanma ve saldırganca davranma sıklığında artış
görülebilir. Erkek ergenlerde saldırganlık kızlara göre daha
sıktır. Bazı bilim insanları, saldırganlığa genetik ve beyindeki
organik nedenlerin yol açabileceğini savunurlar. Ancak, saldırganlık davranışlarının ortaya çıkmasında aile ortamındaki
sorunlar, arkadaş çevresi, gerçek yaşamda saldırgan davranışların ödüllendirilip özendirilmesi, ergenin çevresinde sal-
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gıngan modellerin zenginliği, TV yayınları gibi çevresel faktörlerin de etkisi yadsınamaz.
İntihar: İntihar, insanın kendisine yönelmiş bir saldırganlık ve yok etme eylemidir. Dünyada, ergenlik döneminde
intiharlar ikinci sıradadır ve her 5 dakika içinde 40 genç insanın intihar girişiminde bulunduğu tahmin edilmektedir. İntihar girişiminde bulunan ergenlerin yüzde 90’ı duygu durum
bozukluğu, alkol ya da madde bağımlılığı gibi bir psikiyatrik
tanı almaktadır. Kızlar erkeklere göre dokuz katı daha sık intihar girişiminde bulunmaktadır. Ancak, ölümle sonuçlanan
intihar girişimleri erkeklerde daha fazladır. Kızlar sıklıkla
aşırı doz ilaç alma ve bilek kesme yöntemlerini, erkekler ise
genellikle silahla kendini vurma yöntemini seçmektedirler.
Ülkemizde yapılan bir çalışmada 15-24 yaşları arasındaki
intihar oranının yüzbinde 33 dolayında olduğu bulunmuştur.
Ergenlerde obsesif-kompulsif bozukluk (Takıntılar):
Obsesyon (saplantı) irade dışı gelen, kişiyi tedirgin eden, bilinçli çabayla kovulamayan, yineleyen düşüncelerdir. Kompulsiyon (zorlantı) ise çoğu kez saplantılı düşünceleri kovmak için yapılan, istenç dışı yinelenen hareketlerdir. Örneğin,
otururken aklına cinsel bir düşünce gelen genç bu düşüncesinden kultulmak için engelleyemediği bir şekilde sürekli
ayağa kalkıp oturur ya da kendisini kirlenmiş olarak kabul
ederek sık sık yıkanır. Yapılan çalışmalar obsesif kompulsif
bozukluğun ergenlerde daha önceleri sanıldığı gibi nadir olmadığını göstermektedir. Yapılan çalışmalarda bu sorunun
ergenlerde yaklaşık onbinde 5 dolayında olduğu bulunmuştur. Obsesif kompulsif bozukluğun en erken başlama yaşı 7,
ortalama başlama yaşı 10 yaştır; erkeklerde kızlardan daha
sık görülmektedir.

Ergenlerde Sosyal Sorunlar
Çalışan çocuklar
Yaşamını kazanmak ya da aile bütçesine katkı sağlamak amacıyla çalışan 18 yaşın altındaki çocuklar “çalışan
çocuklar” olarak tanımlanır. Uluslararası Çalışma Örgütü
(ILO) dünya genelinde yaklaşık 352 milyon çocuk işçi olduğunu ve bunların neredeyse hepsinin yoksul ülkelerde çalıştırıldığını belirtmktedir. Bir çalışmaya göre Türkiye’de çalışan
çocukların sayısı 2 millyona yaklaşmıştır. Çocukların erken

yaşta çalışmak zorunda kalmaları, çocukluklarını yaşamamalarına, eğitimlerinin aksamasına, fiziksel ve ruhsal sağlık
sorunları yaşamalarına neden olmaktadır.
Çocukların çalışmalarının en önemli nedeni kuşkusuz
yoksulluktur. Yoksulluk çocukların hem biyolojik hem de
zihinsel potansiyellerini olumsuz etkiler. Erken yaşta çalışmaya başlayan çocuklar erken yaşlanmakta, dolayısıyla gelecekte çalışmak için güçleri önemli ölçüde azalmaktadır;
gerekli temel eğitimi alamadıklarından, gelecekte niteliksiz
ve düşük ücretli işlerde çalışmak zorunda kalmaktadırlar;
oyunla, kendilerini geliştirmekle ve sosyal aktivitelerle geçirmeleri gereken zamanlarını çalışmakla geçirmektedirler;
yaşlarına göre ağır ve sağlıksız koşullarda çalışmak zorunda
kalmaktadırlar. Bütün bu zorlu yaşam uzun saatler çalışmak
zorunda olmaları çalışan çocuklarda ruhsal sorunlara da yol
açabilmektedir.
Yapılan çalışmalarda çalışan ergenlerde toplumdan yalıtlanma ve aşağılık duygusunun gelişmesi, saldırganve kurallara karşı tutumlar, depresyon ve erken yaşlanma bulguları
saptanmıştır. Manila Üniversitesi tarafından çöp toplayan çocuklarda yapılan bir çalışmada, bu çocukların ortalama zekâ
düzeylerinin 7-13 yaş grubundaki çocuklardan başlayarak ve
yaş ilerledikçe daha da artacak şekilde çalışmayan çocuklara
kıyasla geri olduğunu ortaya çıkartmıştır. Ayrıca, bedensel ve
ruhsal yönden olumsuz koşullardan etkilenen çocuklar mutsuz bir kuşak olarak yetişmektedir.
Kural olarak çocuklar ve gençler ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılmamalıdır. Bununla birlikte çacukların çalışma
koşulların bazen oldukça ağır oldukları, çalışma sürelerinin
uzun olduğu, yeteri kadar dinlenemedikleri bir gerçektir.
Üstelik çalışan çocuklar genellikle emeklerin altında ücret almaktadırlar. Nadiren asgari ücret düzeyinde ücret alabilmektedirler. Ülkemizde yapılan çalışmalarda çalışan çocukların
(çırakların) sık nezle olma, bel ağrısı, göz rahatsızlıklarından
yakındıklarını ortaya koymuştur. Çırakların yüzde 40’ı kendilerini yalnız hissettiklerini belirtmiştir. Utangaçlık, içe kapanıklık ve sinirlilik yaygın yakınmalardır. Anne babası yoksul olan ya da ciddi ekonomik kayıpları olan çocuklarda daha
yüksek oranda depresyon, anksiyete ve antisosyal davranış
bulunduğunu bildirmektedir. Çocuğun yoksunluk karşısın-
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daki doğal tepkisi öfkedir. Çalışan çocuklar kendilerine saklamak zorunda oldukları bu öfkelerini boşaltmadıklarından,
bu enerji onları için için kemirir ve onlara geri dönerek, dış
dünya yerine kendilerinde yıkıma yol açıp depresyona neden
olur.
Entelektüel yönden kısır bir ortamda olmaları, yetersiz beslenme, çeşitli kimyasallardan kaynaklı zehirlenmeler
gibi fiziksel nedenler ve tekdüze çalışmanın çocukları okul
yaşamları boyunca engellediği düşünülmektedir. Çalışan
çocuklarda kendini ifade etme, sorun çözme, yeni bilgileri
kavrama, ortak çalışmaya uyum sorunları da görülür. Bu durum onların okula uyumlarını ve okul başarılarını da olumsuz
etkiler.
Çalışan çocukların zaman zaman aile içi ilişkisinin
gerginleşmesi kaçınılmazdır. Küçük yaşta geçimini
sağlamak zorunda bırakılan çocuk, ailesinin üstlenmediği
temel gereksinimlerini karşılarken, onların kendisine
karşı sorumluluklarını yeteri kadar yerine getirmediklerini
hissedecektir. Bu durum çocuk ile aile arasındaki sorunları
daha da arttıracaktır. Araştırmalar, çalışan çocukların aile içi
şiddete maruz kaldıklarını göstermektedir.
Çocukların çalışma ortamlarındaki sıcak, soğuk,
zararlı metaller, tozlar, boyalar, gübreler, pestisitler, toksik
maddeler, ışınlar, ağır yükler, uzun çalışma saatleri, büyükler
için şekillendirilmiş makineler ve ergonomik olmayan aletler,
kötü beslenme gibi koşullar nedeniyle çalışan çocuklar iş kazaları ve meslek hastalıkları yönünden de risk altındadırlar;
kas iskelet sistemlerinde zedelenme, büyüme ve gelişmelerinde yavaşlama, iş kazaları, yaralanmalar hatta ölümler görülebilir. Ülkemizde iş kazalarının genel iş kazası sıklığının
iki katı dolayındadır. Çocuk işçiler yeterli bilgi ve deneyime
sahip olmadıklarından, daha zayıf bünyeli olduklarıkdan ve
büyük bir bölümü kayıt dışı işlerde çalışmak zorunda kaldıklarından iş kazası ve meslek hastalıklarına yakalanma riskleri de artmaktadır. Dünya genelinde, çalışan çocukların yılda
ortlama 6 milyon iş kazası geçirmekte, bunların 2.5 milyonu
sakat kalmata, 32 bini ölmektedir.
İşyerlerinde olumsuz koşulların çalışan çocuk üzerindeki
etkilerini şöyle sıralanabilir:

1. Çocuğun ruhsal, zihinsel ve duygusal gelişimi
zedelenmektedir.
2. Basit hatalı davranışlrında bile kızılan, horlanan, şiddet gören çocuk, çaresizliği, boyun eğmeyi ve kaderciliği çok
erken yaşta öğrenmektedir.
3. Yetişkin olduğunda kendinden güçsüzlere karşı şiddet
uygulamayı öğrenmektedir.
4. Doyuma erişmemiş ve İçe atılmış özlemler, önce kötümserlik, öfke ve kaygı haline ve giderek depresyona yol
açabilmektedir.
5. Çocuk ya “saldırganlık ve suça eğilimli” ya da “ürkek,
silik sindirilmiş” insan tipine dönüşmektedir.
6. Ayrıca çalışan çocuklarda yüksek oranda baş ağrısı,
yorgunluk, halsizlik, eklem ağrıları, sinirlilik, uyku bozuklukları, kardeşlerine karşı saldırganlık, evden kaçma girişimleri, intihar girişimleri, görülebilmektedir.

Çocuk gelinler – damatlar – çocuk anneler
Oğlunu istediğin zaman, kızını istediği zaman evlendir.
İspanyol Atasözü
Reşit olmamış, yani fiziksel, fizyolojik ve psikolojik olarak evlilik ve çocuk sahibi olma sorumluluğuna hazır olunmayan 18 yaşından önce yapılan evliliklere “çocuk evliliği”
denir. Dünya genelinde erkeklerin yüzde 5 kadarı bu gruptadır. Kadınlarda ise çocuk yaşlarında evlilik yüzdeleri ülkelere
göre yüzde 30-60 gibi çok yüksek oranlardadır. Görüldüğü
gibi çocuk evliliği özellikle kadınlar için ciddi bir sorundur.
Çocuk evliliklerin en çok görüldüğü ülkelerin başında Doğu
ve Batı Afrika ülkeleri (% 60), Güney Asya ülkeleri (% 48),
Latin Amerika ülkeleri (% 29), Yemen ve Filistin (% 50),
Hindistan (% % 40-60), Bangladeş (% 51), Afganistan (%
54) sayılabilir.
Ülkemizde bu konuda değişik rakamlar verilmektedir.
2006 yılında yapılan Aile Yapısı Araştırmasına göre kadınların % 32’si, erkeklerin % 7’si 18 yaş altında evlenmektedir.
Aynı araştırmanın 2011 yılındaki uygulamasında çocuk evlilik oranları genel olarak % 18,2, kadınlarda % 29,2 olarak
bulunmuştur. Bu evliliklerin çoğunun resmi olmayan dini
evlenmeler şeklinde olduğunu belirtmek gerekir. Türk Me-
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deni Kanununda 2002 yılında yapılan bir değişikliğe göre 18
yaşını dolduran kişiler kendi irdeleri ile evlenebilirler. Ancak,
mahkeme kararı ile olağanüstü nedenlerle 16 yaşını doldurmuş erkek ve kadının evlenmesine izin verilebilir. Olağanüstü nedenlerle evlenmelere örnek, evlenecek kadının gebe olması, kimsesiz, bakımsızlık içinde bulunması, erkeğin ölüm
tehlikesi ile karşı karşıya olması verilebilir.
Türk Ceza Kanuna göre 15 yaşını tamamlamamış ya da
tamamlamış olsa bile cinsel ilişkinin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamayan kişilerle cinsel ilişkide bulunmak cin-

sel istismar olarak kabul edilmektedir ve bu kişiler hakkında
şikâyet üzerine altı aydan iki yıla kadar hapis cezası verilebilir.
Yapılan çalışmalara göre çocuk evliliklerinin nedenleri
arasında yoksulluk, kadınlarda eğitim düzeyinin düşüklüğü,
kızların korunmaya muhtaç olmaları, savaş gibi olağanüstü
dönemlerde baskı altında olma sayılabilir. 2006 yılındaki
araştırmada ülkemizde başlık parası verilme oranının % 17,6
olduğu saptanmıştır. Bu bulgu, çocuk evliliklerindeki ekonomik faktörün önemini göstermektedir.

Erken evliliklerin çocuk, aile ve toplum üzerine etkileri
•
•
•

Çocuk
İnsan hakları ihlali (çoğu zaman kendi rızası olmadan)
Çocuk olma ihlali
Çocukluğun, ergenliğin ve kişisel özgürlüklerin yok sayılması

• Beden sağlığı üzerine etkileri
• Fiziksel olarak evliliğe ve çocuk doğurmaya hazır değil
• Doğumda ölmese bile idrar/dışkı kaçırmasıyla sonlanan obstetrik
fistül gibi kronik komplikasyonlar sık
• Cinsel yolla bulaşan hastalıklar açısından riskli
• Erken ve sık gebelikler
• Anne ölüm hızı: Doğum sırasında anne ölüm riski yüksek
• Bebek ölüm hızı: Düşük doğum ağırlıklı bebek
• Eğitim: Eğitim ve sosyal gelişimden yoksunluk, okulu bırakma
• Yoksulluk: Ekonomik olarak bağımlı, işsizlik ve aile gelirine
katkıda bulunamama
• Ruh sağlığı üzerine etkileri:
• Bilişsel ve psikolojik olarak evliliğe ve çocuk doğurmaya hazır
değil
• Aile içi şiddet sık
• Fiziksel ve cinsel şiddete maruziyet
• Sosyal destekten yoksun
• Evde tek başına, mutsuz, kendine güveni olmayan kadın ve anneler

Aile / Toplum
Binyıl hedeflerine engel
• Aşırı yoksulluk ve açlığın yok edilmesi
• Evrensel ilköğretim
• Cinsiyet eşitliği ve kadınların güçlendirilmesi
• Çocuk ölüm oranlarının azaltılması
• Anne sağlığının iyileştirilmesi
• HIV/AIDS, sıtma ve diğer cinsel yolla bulaşan hastalıklar
• Toplum kadınların ve onların çocuklarının entelektüel ve finansal
olarak katkısından yoksun, yoksulluk döngüsünün devamı, daha
çok çocuk ancak gelir yok
• Eğitimsiz, genç annelerin çocukları da daha eğitimsiz oluyor,
kısıtlı imkânlar
• Erkekler üzerine ekonomik sorumluluk yükü, onlar da eğitimden
mahrum
• Cinsiyet eşitsizliği, kadınların tüm özgürlüklerinin elinden alınarak güçsüzleştirilmesi
• Çocuk ölüm oranlarında artış
• Anne sağlığının bozulması
• Cinsel yolla bulaşan hastalıklarda artış

Kaynak: Boran B et al, Çocuk gelinler, Marmara Medical Journal 2013
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Savaştaki çocuklar

Engelli çocuklar (Kaza, şiddet, konjenital nedenli)

Silahlı çatışmalardan en çok etkilenenler çocuklardır;
çatışmalarda ölmeseler ya da yaralanmasalar bile yakınlarını yitirebilirler, psikolojik ve psikososyal sorunlarla karşılaşabilirler; barınma, beslenme, eğitim, sağlık hizmetlerinden
yoksun kalabilirler. Çatışmaların olduğu bölgelerde çocuklar
silahaltına alınabilir ve silah kullanmak zorunda kalabilirler;
silah kullanmasalar bile savaşın içinde her türlü çirkin eylemlerde köle gibi kullanılabilirler, cinsel istismara uğrayabilirler, damgalanabilirler. Savaş sonrasında, fiziksel ve ruhsal
yönden zedelenmiş, sakat kalmış, psikolojik sorunlarla boğuşan, eğitimleri aksamış, yoksullaşmış, ailelerini kaybetmiş
çocuklar sorunlu bir sosyal grup olarak karşımıza çıkar. Dolayısıyla, silahlı çatışmalardaki çocuklar hem çatışma döneminde hem de çatışma sonrasında bir halk sağlığı sorunudur.
Çocukların silahlı çatışmalardan uzak kalmaları ve korunmaları için yapılması gereken bir dizi iş vardır. Bunların
yapılması başta devleti yöneteler olmak üzere bütün aydınlara ve özellikle halk sağlığı çalışanlarına düşen bir sorumluluktur, çünkü savaş bir halk sağlığı sorunudur. Bu işlerin
başlıcaları şunlardır:

• Çatışma öncesinde ve sonrasında önce çocuklar gözetilmelidir.
• Çocukların silahaltına alınmalarına son verilmelidir.
• Çocuklar için koruyucu ortamlar her düzeyde güçlendirilmelidir.
• Çocukları savaşa sokanlar ve savaş suçu işleyenler
hesap vermelidir.
• Çatışmalar sırasında saptanan çocuk hakları ihlalleri
izlenmeli ve bildirilmelidir.
• Silahsızlandırma ve mayınlardan arınma konularında savunmacılık yapılmalıdır.
• Silahlı çatışmalarda aksayan eğitim çalışmalarına en
kısa sürede başlanmalıdır.
• Her türlü ihtilafın çözümü için çaba harcanmalı ve
silahlı çatışmalar önlenmelidir.

DSÖ verilerine göre (2011), dünyada 0-14 yaşları arasındaki nüfusta özürlü olanların yüzde 0.7 – 5.1 arasında olduğu
tahmin edilmektedir. Bu oranlar ülkeler arasında değişkenlik
gösterir. Örneğin, Namibya’da 5 yaş üzerindeki bireylerin
yüzde 54 kadarında mental, öğrenme, görme, işitme engeli
vardır; Yeni Zelanda 15 yaş altındaki çocukların yüzde 10’u
özürlüdür; Kanada’da 14 yaş altındaki nüfusun yüzde 3.7’si
özürlüdür.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2010 yılında yapılan bir araştırmada 0-6 yaş grubundaki çocukların
yüzde 25 kadarının konuşma özürlü, yüzde 9.6’sının işitme
özürlü, yüzde 7.4’ünün zihinsel özürlü, yüzde 3.7’sinin ortopedik özürlü, yüzde 3.7’sinin çoklu özürlü, yüzde 3.6’sının
kronik hastalıklı, yüzde 2’sinin ruhsal ve duygusal özürlü,
yüzde 1.4’ünün görme özürlü olduğu belirlenmiştir.
Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesinin 23.
maddesinde, bu sözleşmeyi imzayan devletlerin zihinsel ya
da bedensel özürlü çocukların saygınlıklarını güven altına
alma, özgüvenlerini geliştirme, toplumsal yaşama etkili biçimde katılamalarını sağlama sorumlulukları olduğunu belirtir. Aynı maddeye göre devletler özürli çocukların eğitimlerini, sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını, rehabilitasyon
hizmetlerini alarak bir işte çalışabilecek duruma gelmelerini
sağlamakla yükümlü olduklarını ve bütün işleri olanaklar
ölçüsünde ücretsiz olarak sağlamak durumunda olduklarını
belirtmektedir.
Yukarıda sözü edilen yükümlülüklerle ilgili olarak ülkemizde çeşitli yasal düzenlemele vardır. Anayasamızda yer
alan hükümlere dayanılarak çıkartılan 5378 sayılı Özürlüler
Kanunu özürlülüğün önlenmesi, özürlülerin sağlık, eğitim,
rehabilitasyon, istihdam, bakım ve sosyal güvenliklerine ait
düzenlemeler içermektedir.

Parçalanmış aile çocukları
Boşanmanın çocukların bütün yaşamlarını etkileyen
uzun dönemli çok olumsuz etkileri olmaktadır. Anne-babası ayrılmış çocuklarında psikolojik ve sosyal sorunlar daha
fazla görülür. Boşanmış aile çocuklarının okul başarıları dü-

623

HALK SAĞLIĞI Kuramlar ve Uygulamalar

şebilir, davranış bozuklukları ortaya çıkabilir; sosyoekonomik durumları bozulabilir, gelecekte yapacakları evlilikleri
olumsuz yönde etkilenebilir. Bosanmış ailelerin çocuklarında
çocukluk ve ergenlikteki duygusal (emosyonel) davranışlarda
sorunlar, agresif, antisosyal ve suç içeren davranışlar
gelişebilir. Bu etkiler sonucunda boşanmış aile çocuklarını,
düşük kazanç, düşük eğitim, düşük evlilik kalitesi, yüksek
boşanma olasılığı, aile içi bağların zayıflaması gibi bir takım
sonuçlar beklemektedir. Dolayısıyla, boşanma oranının
artması gençler için ve toplumun geleceği açısından bir halk
sağlığı sorunudur.
Cinsel istismar
Çocuk cinsel istismarı küresel bir sorundur. İstismarcılar
çoğunlukla çocuğun tanıdığı, güvendiği, erişkin bir kişidir.
İstismara uğrayan çocuklar olayın tekrarlanacağı endişesi
içindedirler ve sıklıkla olayı açıklamakdan kaçınırlar. O nedenle, cinsel istismar tanımlanması ve tedavi edilmesi zor
olan bir ruhsal travmadır. Cinsel istismar çocuklarda uzun
süreli duygu ve davranış bozukluklarına yol açabilr:

• Korku, depresyon, kızgınlık, düşmanlık, uygunsuz
cinsel davranışlar ortaya çıkabilir.
• Yetişkin dönemlerinde cinsel istismar uygulama konusunda daha riskli bireyler olabilirler.
• Çocuğun yaşının küçüklüğü, istismarın şiddeti, süresi,
tekrarlanması, istismarı yapanın yakınlık derecesi ile ruhsal
etkilenmenin şiddetinin doğru orantılı olarak arttığı bilinmektedir.
• Cinsel istismar tanısının erken konulması, istismarın
durdurulmasını, ruhsal sorunları en aza indirilmesini ve sosyal desteğin hızla devreye girmesini sağlar.
• Cinsel travmalar bir unutma döneminden sonra erişkin yaşta, gecikmiş olarak hatırlanabilir ve ruhsal etkileri ileri
yaşlarda ortaya çıkabilir; cinsellikle ilgili sorunlar, davranış
bozuklukları, alkol ve madde bağımlılığı gelişebilir.
Cinsel istismar ile cinsel oyunu ayormak gerekir. Aynı
yaşlardaki iki çocuk arasında geçen cinsel içerikli zorlamanın
olmadığı davranışlar (cinsel organı gösterme, dokunma gibi)
cinsel oyun olarak kabul edilir. Her iki çocuk da dört yaşın

altındaysa ya da aralarındaki yaş farkı dört yaştan azsa ve çocuklar cinsel eylemnin ne olduğunu tam olarak kavrayamışlarsa bu durum bir oyundur. Cinsel istismar ise, bir çocuğun
tam olarak anlmadığı, gelişimsel olarak hzır olmadığı ve rıza
göstermediği cinsel eylemlere katılmasıdır. Bir çocuğu cinsel
eylemlere teşvik etmek, zorlamak, fahişelik ya da pornografik performans ve materyallerde kullanmak da cinsel istismardır. Cinsel istismar yalnızca, kız ya da erkek çocuklarda
oral, anal ya da vajinal penetrasyon (duhul, giriş) şeklindeki
olayları değil, her türlü cinsel ilişki girişimini, cinsel dokunuş
ve oynaşmaları da kapsar. Cinsel istismar, anne-baba ya da
biyolojik kan bağı olan bir kişi tarafından yapılıyorsa buna
“ensest ilişki” denir. Bu tür istismarların genellikle gizli kaldığı bilinmektedir. Ülkemizdeki ensest tacizde bulunanların
yarısı babalardır.
Cinsel istismar ile ilgili güvenilir verilerin toplanması
güçtür. Ancak, dünyada her dört çocuktan birinin cinsel istismar yaşadığı tahmin edilmektedir. Bunların yalnızca onda
biri bildirilmekte kayıtlara geçmekteir. Bilinen istismarların
yaklaşık içte ikisi kız, üçte biri erkek çocuklardır. Bazı ülkelerde genç kızların yaklaşık yarısında ilk cinsel deneyim
zorla olmaktadır. Türkiye’de her üç kadından birinin (bazı
kaynaklara göre her on kadından üçünün) çocuk yaşta evlilik
yaptığı bilinmektedir. Cinsel istismar bebeklikten başlayarak
görülebilir, ancak, ortalama başlama yaşı ortalam dokuzdur.
Türkiye’de cinsel istismar ile ilgili yasal durum Çocuk
Hakları Sözleşmesi (1989), Türk Ceza Kanunu - TCK (2005)
ve Çocuk Koruma Kanununda (2005) yer almaktadır.
Cinsel istismara uğrayan çocukların muayeleri dikkatle
yapılması gereken duyarlı bir konudur. Çocuğun muayene
edilmesinin ve vücudundan örnek alınmasının gerektiği durumlarda, öncelikle onun rızasının alınması şarttır. Küçük
çocuklar için rıza, kanuni temsilcisi tarafından verilir. Muayene ve yasal süreçler sırasında çocuğun yeniden örseleniği
unutulmamalıır. Tıbbi muayenelerin bu konuda uzmanlaşmış
kuruluşlarda yapılması uygun olur.
Cinsel istismar kuşkusuyla muayene edilen çocukların
yarısından fazlasında herhangi bir fiziksel bulguya rastla-
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nılmamktadır, ancak fiziksel bulguların yokluğu istismar
olmadığı anlamına gelmez. Cinsel ilişki ile bulaşan hastalık
tanısı konulan 2-10 yaş arasındaki çocuklarda cinsel istismar
olabileceği akla gelmelidir. Cinsel istismarın bildirilmesinde
zaman faktörü önemlidir; istismarın son 72 saat içinde olduğu düşünülüyorsa, kanıt materyalinin elde edilmesi, olası
gebelik için önlem alınması için de önemlidir. İstismarın son
72 saatten daha önce olduğu biliniyosa, çocukta duygusal gerilime neden olmaması için muayene ertelenebilir.
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Türkiye’de Çocuk Sağlığı Politikaları
Çocukların sağlıklı ve gürbüz olmaları için yasadıkları bölgenin sağlık şartlarını temin etmek, devlet halinde
bulunan siyasal kuruluşların en birinci görevidir.
Atatürk

Tarihsel Durum
Cumhuriyet öncesi dönemde çocuklara yönelik özel bir
sağlık politikasının varlığından söz edilemez. Osmanlı döneminde Tuna Valisi iken Mithat Paşa tarafından kurulan
“ıslahhaneler”, 1908 yılında kurulan “Darüleytamlar” gibi
kuruluşlar şehit çocuklarına bakma amacını güdüyordu. Bu
kurumların yetersiz kalması nedeniyle yoksul çocukları korumak, muhtaç çocuklara ve ailelere bakım, eğitim ve sağlık
hizmeti vermek amacıyla 1908 yılında Kırklareli’de 1917
yılında İstanbul’da “Himaye-i Etfal Cemiyeti” açıldı. Derneğin kurucularından bazıları Milli Mücadeleye katılmak
üzere Anadolu’ya geçince 1921 yılında Ankara’da yeni bir
Himaye-i Etfal Cemiyeti kuruldu. Bu Cemiyetin kurucuları
arasında Mustafa Kemal de vardı. Cemiyet 1922 yılında muayene, tedavi, para yardımı, koruma hizmetlerini 1923 yılında
da yiyecek yardımlarını başlattı; 1923 yılında İlk “Süt Damlası” İzmir’de açıldı ve sonraki yıl paralı ve parasız olmak
üzere pastörize süt dağıtımı başladı. 1926 yılında doğum
yardımı başlatıldı; 1927 yılında anne ve çocukların ücretsiz
yararlanabileceği “Sıhhi Banyolar” hizmete girdi; 1929’da
diş muayeneleri ve tedavileri başladı. Dernek, “Çocuk
Bakıcı Okulu”’açtı ve o dönemde, kanunla devlet bütçesinden ayrılmış paya sahip bir sivil toplum kurumu haline geldi.
Kurumun adı 1935 yılında “Çocuk Esirgeme Kurumu” olarak
değiştirildi; 1961 yılında Sağlık Bakanlığına (Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı) bağlandı. 1981 yılında dernek statüsüncen çıkartılarak bir devlet kurumu oldu; 1983 yılında ise
“Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu” adı ile önce
Başbakanlığa, 2011 yılında ise Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığıda bağlandı. Bu bakanlığın adı 2018 yılında “Aile,
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı” olarak değiştirildi.
Adı geçen Bakanlık bünyesinde çocuklara yönelik hizmetleri
yürütmek üzere “Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü” bulunmaktadır.

Ebe Kabile Rasiha’nın 1925 yılında yayınladığı “Yirmi
Senelik Ebelik Hayatımda Neler Gördüm” adlı hatıratından
bir alıntı (Kaynak: Gülhan Erkaya Balsoy, Kahraman Doktor
İhtiyar Acuzeye Karşı – Geç Osmanlı Doğumj Politikaları,
Can Yayınları, İstanbul, 2015, s. 57-58)
“Yirmi seneden beri halkın en fakirinden en zenginine,
en okumuşundan en cahiline her kesimle temastayım. Yirmi
sene evveline kadar bütün aileleri kemiren cehalet bugün hududunu daraltmış, zenginler ve okumuşlar bu muharip düşmanın tesiratından oldukça vareste kalmışlardır. Fakat tıbbi
her hadiseyi hâlâ Allah ve kadere havale eden cahil sınıf bu
kahhar düşmanın elinde topsuz ve tüfeksiz bir sürü gibi her
gün ölüm uçurumuna göçmektedirler. Gerek Anadolu’da gerek Rumeli’nde, gerek İstanbul’da gerek gördüğüm bütün
vekayi bizde bilhassa bu cahil sınıf arasında hıfzıssıhha meselesinin, sıhhat telakkilerinin henüz yer bulmadığını göstermiştir. Kadın ve çocuk vefatında en çok rol oynayan amil,
fakrden ve teçhizat fıkdanından ziyade sıhhat telakkilerinin
mevcut olmamasıdır. Bizde kadınların hayatını fen ve tıptan
ziyade cehalet ve ölüm idare eder. Hayatımızda pusu kuran
bu iki büyük düşmanı mağlup etmek için halka hıfzıssıhha
zihniyeti vermek en birinci iştir.”
Ülkemizde çocuk sağlığı konusunda ilk en önemli
düzenlemeler 1930 yılında çıkartılan 1593 Sayılı Umumi
Hıfzıssıhha Kanununda yer almaktadır. Bu yasada çocuklarla
ilgili temel yaklaşım çocuk ölümlerinin azatılmasıdır (Madde
3). Doğum öncesi ve sonrası izlemeler ve doğumların diplomalı ebelerce ve ücretsiz olarak yaptırılması gibi hükümler
yanısıra bulaşıcı hastalıklardan korunma, okul sağlığı, sütanne olabilmenin koşulları, gençlere götürülecek sağlık hizmetlerinden de söz edilmektedir. Yasanın 89’uncu maddesine
göre Türkiye sınırları içinde doğan her çocuğun doğumdan
sonraki ilk dört ay içinde aşılanması zorunludur ve aşıların
yapılması konusunda anne ve babalar sorumludur.
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Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nın Altıncı Babı çocuklara
götürülecek sağlık hizmetleri ile ilgilidir. Bu bölümde yer
alan hükümlerde bazı hususlar dikkat çekicidir:

1593 SAYILI UMUMİ HIFZISSIHHA KANUNU
(Günümüz Türkçesi ile)
(Kaynak: http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=13:umumhifzissihha-kanunu&Itemid=28

• Yasa belediyelere gerek gebe gerekse çocuk sağlığı
hizmetleri konusunda görevler vermektedir. Bu durum, zamanın Sağlık Bakanı Dr. Refik Saydam’ın belediyelerle ilgili
politikalarını yansıtmaktadır.
• Yasada doğum kontrolü ile ilgili yasaklar vardı; bu
hükümler 1965 yılında antinatalist politikaya geçilmesi ile
yürürlükten kaldırılmıştır. Ancak, gebeliğin sonlandırılmasının yalnızca tıbbi zorunluluklar nedeniyle olması hükmü kalmıştır. Öte yandan, 1983 yılında çıkartılan 2827 Sayılı Nüfus
Planlaması Hakkındaki Kanun ile bu hüküm de esnetilmiştir.
• Yasada okullarda yürütülecek sağlık hizmetlerine ait
hükümler içinde özellikle derneklere görevler verilmesi dikkat çekicidir. Ayrıca, yasada orta dereceli okullarda sağlık
konusunda derslerin verilmesinin bir zorunluluk olduğu hükmü yer almaktadır. Böyle olmakla birlikte günümüzde orta
eğitimde sağlık bilgisi dersinin seçmeli hale getirilmiş olması
ilginç bir ayrıntıdır.
• Muhtaç çocukların bakım gördüğü kuruluşların (Çocuk Esirgeme Kurumu) Sağlık Bakanlığına bağlı olduğuna
ilişkin hükümler daha sonra bu kuruşluşların önce Başbakanlığa sonra Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına devredilmesi ile geçersiz kalmıştır.
• Yasada çocuk istismarı ve çocuğa yönelik şiddet husunda ciddi önlemler ve müeyyideler yer almaktadır. Yasanın
yayınlandığı 1930’lu yıllarda öngörülen bu konunun günümüzde hala bir halk sağlığı sorunu olarak devam ettiği bir
gerçektir.
• Yasada emzirmeyi teşvik, sütle beslenme ve sütninelikle ilgili özel hükümler bulunmaktadır. Bu hükümler arasında “süt damlası” adıyla merkezlerin açılması dikkat çeken bir
husustur.
• Yasada yer alan çocukların ruh sağlıklarının korunması ve sporun özendirilmesine ilişkin hükümler günümüzde de
geçerliklerini korumaktadır.

ALTINCI BAP ÇOCUK HIFZISSIHHASI
BİRİNCİ FASIL ÇOCUKLUK VE GENÇLİK
KORUMASI
MADDE 151 - Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti küçük çocuk hıfzıssıhhası ve bunlarda görülen vefiyatın azaltılması için lâzımgelen müesseseler açarak idare eder ve çocuk
hıfzıssıhhası faydalarının halk arasında ihtişar ve tatbikını
teshil edecek tedbirleri ittihaz eyler.
MADDE 152 - (İlkaha mani veya) (*) çocuk düşürmeğe vasıta olup Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletince tâyin
olunacak alât ve levazımın ithal ve satışı memnudur. Bunların
tababette müstemal envaı Sıhha ve İçtimai Muavenet Vekâletinin tâyin edeceği şartlar dairesinde ithal edilir ve eczanelerde reçete ile satılır. (Bu maddede (...) içine alınan kelimeler
1 Nisan 1965 tarih ve 557 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle
kaldırılmıştır.)
MADDE 153 - Devletin resmî müesseselerinde doğum
yardımı meccanidir. Sıhhi ahvali daha fazla kalmayı istilzam
etmeyen vakayide lohusaların doğumdan sonra müesseselerde bir hafta alıkonulması mecburidir.
MADDE 154 - Hükümet ve belediye tabipleri ve ebeleri fakir kadınların doğurmasında meccanen yardıma mecburdurlar.
MADDE 155 - Kendisi ve çocuğunun sıhhati için bir zarar
husule getirmeyeceği bir tabip tarafından tahriren tasdik edilmedikçe kadınların doğumlarından mukaddem üç hafta ve
doğurmasını mütaakip yine üç hafta zarfında fabrika, imalathane ve umumi ve hususi müesseselerde çalışması ve çalıştırılması memnudur.
MADDE 156 - (...) (Madde 156, 1 Nisan 1965 tarih ve
557 sayılı kanunun 8. maddesi hükmü gereğince yürürlükten
kaldırılmıştır.)
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MADDE 157 - Sütninelik edecek kadınlar kendi çocuklarının yedi aylıktan fazla olduğuna dair resmî vesikalar ibraz etmedikleri ve kâfi emzirme kabiliyeti mevcut olmadığı
takdirde sütninelik etmelerine müsaade edilmez. Sütannenin
çocuğu yedi aylıktan küçük olduğu halde bunun başka kadın
tarafından emzirildiği ispat olunmak lâzımdır. Bu vesikalar
sütannelerin 125 inci maddede gösterilen muayenesi esnasında talep edilir.
MADDE 158 - Yedi yaşından aşağı olan metrûk, öksüz
veya babası ve anası hayatta çocukları gerek para ile gerek
parasız kabul ederek bakan resmî ve hususi bütün müesseseler Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletinin murakabe ve
teftişine bağlıdır. Bu tarzdaki müesseselerin küşadı, sahipleri
tarafından Vekâlete ihbar olunur.
MADDE 159 - Nezdine yedi yaşından aşağı çocukları
para mukabilinde bakmak üzere alan eşhasın evvelâ mahallî
belediyesinden müsaadei mahsusa alması mecburidir. Belediye heyeti sıhhiyesince bu işin eşhasın ikametgâhı ve sair
şartları muvafık görüldüğü tasdik edilmeden bu müsaade ita
edilmez. Bu gibi eşhasın ikametgâhları da 158 inci maddede
bahsedilen teftişe tabidir.
MADDE 160 - Kabul ettikleri çocukların sıhhat ve hayatlarını muhafaza için lâzım gelen vasıtalar noksan olur
veya çocukların sıhhat ve hayatını duçarı tehlike eden mahzurlar mevcut bulunursa 158 ve 159 uncu maddelerde zikredilen müesseseler ve şahıslar, sıhhat memurlarının tahriri
ihtarlariyle bu noksanlar ve mahzurları izaleye mecburdurlar.
Bu ihtarları on beş gün zarafında icra ettirmeyenlerin çocukları nezdlerinde bulundurmalarına müsaade edilmez ve müesseseleri kapatılır.
MADDE 161 - Metrûk çocukları altı yaşını ikmal edinceye kadar mahallî belediyeleri, belediye olmayan yerlerde köy
heyeti ihtiyariyeleri himayeye mecburdurlar. Hususi müesseseleri olmayan yerlerde belediyeler bu çocukları icap ederse
bir ücret mukabilinde bakılmak ve büyütülmek üzere aileler
nezdinde verirler. Altı yaşından sonra bu çocukların himayesi
ve tahsil ettirilmesi Maarif Vekâletince deruhde olunur.
Madde 162 - Nüfusu on binden fazla olan mahallerde
belediyeler bir “Süt çocuğu muayene ve müşavere evi” tesis
ederler. Bu müesseselerin vasıf ve şartları ve vazifeleri Sıhhat

Vekâletince tâyin olunur. Nüfusu kırk binden fazla olan mahallerde bunlara merbut olmak üzere bir “Süt damlası” tesis
edilir. Nüfusu yüz binden fazla olan mahallerde bu müesseseler ihtiyaca göre tezyit olunur.
MADDE 163 - Bilûmum mekteplerin bina ve sıhhi şartları ve sâri salgın hastalıklardan vikayeleri hususları Sıhhat
ve İçtimai Muavenet Vekâletinin murakabesi altındadır. Yalnız talebenin şahıslarına ait sıhhi murakabe bu mekteplerin
tabi oldukları makamlar, cemiyetler veya şahıslar tarafından
ifa edilir.
MADDE 164 - Alelûmum mekteplerde muayyen fasılalarla talebelerin beden, ruh ve göz ve kulaklarına ait muayeneler mekteplerin hususi tabipleri tarafından icra ve her
talebeye mahsus ayrı kayıt varakalarına tesbit olunur.
MADDE 165 - On yaşından aşağı çocuğun babası, anası
veya öksüz olanlarda sair hısımları tarafından hayat ve sıhhati ve ahlakını tehlikeye maruz bırakacak fena muameleye,
teşviklere veya cebre duçar olduğu takdirde bunların belediye veya Devlet müesseselerine kabul edilmek üzere nezdinde
bulunduğu kimselerden ayrılması caizdir.
MADDE 166 - On iki yaşından aşağı çocukların yanlarından ebeveyni veya velileri olduğu halde dahi meyhanelere
girmesi ve on sekiz yaşından aşağı gençlere her nevi ispirtolu
içki verilmesi veya satılması memnudur.
MADDE 167 - On iki yaşından aşağı çocukların, sinema
ve tiyatro ve dans salonu ve bar gibi mahallere getirilmesi
ve kabul edilmesi memnudur. Altı yaşından yukarı olanların
gündüzün terbiyevî veya hususi mahiyette olan sinema veya
tiyatrolara getirilmesine müsaade olunabilir.
MADDE 168 - Her şehir ve kasaba belediyeleri o şehir
ve kasabanın vüs’at ve nüfusunun adedine göre icap eden büyüklükte küçük çocukların temiz hava almasına mahsus bir
veya mütaaddit bahçeler ve spor meydanları vücuda getirmeğe mecburdurlar.
MADDE 169 - Kız liselerinde ve orta tahsilli kız mekteplerinde mektep idarelerince münasip görülecek sınıflarda
talebeye fenni çocuk bakımı usulleri nazari ve ameli surette
öğretilmek üzere haftada lâakal bir saatlik mahsus bir ders
küşat olunur.
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Umumi Hıfzıssıhha Kanununda yer alan çocuk sağlığı ile
ilgili hükümler başta hükümet tabiplikleri olmak üzere hastaneler, belediyeler ve Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından
yürütülmüştür. Ancak, zamanın olanakları çerçevesinde bu
hizmetlerin etkisinin göreceli olarak yetersiz kaldığı kabul
edilmelidir.
Çocuk sağlığı hizmetlerinin geliştirilmesi için Dünya
Sağlık Örgütü ile yapılan işbirliği sonucunda 1954 yılında
Ankara’da “Ana ve Çocuk Sağlığı Tekâmül Merkezi” kuruldu. Merkezde üçer aylık kurslarda personel eğitimine başlandı. Aynı yıl içinde UNİCEF tarafından sağlanan maddi destek
ile Ankara Atatürk Orman Çiftliğinde pastorize süt fabrikası
üretime geçti, süt tozu ve diğer gıda maddeleri yardımları
başladı. Ana ve Çocuk Sağlığı Merkezlerinin (AÇS merkezi)
sayısı hızla arttı ve bu merkezler özellikle kent merkezlerinde birinci basamak çocuk sağlığı hizmetlerinin verildiği yerler haline geldi. Daha sonra bu merkezlerde aile planlaması
hizmetleri de verilmeye başlandı merkezlerin adı Ana-Çocuk
Sağlığı ve Aile Planlaması” (AÇS-AP) olarak değiştirildi.
Çocuk sağlığı hizmetlerinin etkili bir biçimde yürütüldüğü dönem 1961 yılında kabul edilen 224 Sayılı Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkındaki Kanun ile başlayan
dönem olmuştur. Bu yasanın ve ona bağlı olarak yayınlanan
“154 Sayılı Sağlık Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönerge”nin temel ilkelerinden birisi ana ve çocuk sağlığına öncelik verilmesi idi. Bu sistemde, sağlık ocaklarında her türlü
sağlık hizmeti ücretsizdi; doğum öncesi sonrası gebe ve lohusa izlemleri ve 0-6 yaşları arasındaki çocukların izlemleri düzenli biçimde yapılırdı; sağlık ocağı yanısıra aileler evlerinde
ebeler tarafından ziyaret edilerek hizmet alırlardı. Çocukların
gelişmelerinin izlenmezi, aşılanmaları, ailelerin çocuk bakımı ve hastalıklardan korunma kokusundaki eğitimleri yapılırdı. Bu çalışmalar sonucunda örneğin ülkemizdeki bebek
ölüm hızı 1963 yılında binde 208 iken iken 2000’li yılların
başlarında binde 20’nin altına kadar indirilebildi.

1930 ve 1940’lı yıllarda Ankara Numune Hastanesinde
çalıştığı dönemde Anadoluyu gezerek incelemeler yapan Dr.
Albert Eckstein’in anılarından (Kaynak: Prof. Dr. Nejat Akar,
Bozkır Çocuklarına Bir Umut Dr. Albert Eckstein, Gürer Yayınları, 2008):
“Bazı bölgelerde ve çok nadir olmak üzere, köylülerin
bebeklerinin idrarlarını toplamak için sübek denilen özel bir
alet kullandıklarını gördük. Tahtadan oyulmuş bir borudan
ibaret bulunan sübek idrarı geldiği yerden alarak beşiğe tespit edilmiş bir kaba nakleder. Sübeklerin temizlenmesi zor
ve hijyen bakımından kullanılmaları mahzurlu olduğu için
sağlık makamları tarafından yapılmaları ve satılmaları yasak
edilmiştir.
Süt çocuğu bakımında diğer bir hususiyeti de, bebeklerin
altlarını temizleme metodu teşkil eder. Köylerde ve şehirli
halkın sosyal durumları iyi bulunmayan sınıfında bazen kundak bezleri içine ince elenmiş, kil ihtiva eden kuru bir toprak
(höllük) konur ve çocuk bu toprağın üzerine yatırılır. Evvelce
fırınlanmış olan bu toprak tamamiyle mikropsuzdur; emme
kuvveti çoktur. Islaklığı çeker, aynı zamanda idrarın ve gaitanın kokusunu da giderir. Bebeklerin altlarını bu şekilde temizleme usulü önceden bana çok itimada şayan görülmemişti. Fakat pek az bir zaman sonra tercih noktaları bulunduğuna
ve iyi kullanıldığı takdirde vazifesini tamamiyle yaptığına
kanaat getirdim…

Günümüzde Çocuk Sağlığı Politikaları
Yirmibirinci yüzyılın başlarında Türkiye’de çocuk sağlığı sorunlarının bir önceki yüzyıla kıyasla çok azaldığı ve
çocuk sağlığı göstergelerinin oldukça yükseldiği söylenebilir.
Geçen yüzyılda sağlık politikalarının iskeleti çocuk ve doğurgan dönemdeki kadaınlara yönelik sağlık hizmetleri iken
giderek yaşlanma ile ilgili sorunların ön plana çıktığı görülmektedir. Ancak, çocuklarla ilgili sağlık sorunlarının azalmakla birliklte önemini koruduğu da bir gerçektir. Kaldı ki,
yaşamın doğumdan ölüme kadar bir bütün olduğu ilkesinden
hareletle, erişkin ve yaşlılık dönemlerindeki sağlık sorunlarının çocukluk dönemlerinde başladığı ve bu sorunların önlenmesi için çocuklara yönelik sağlık programlarının ihmal
edilmeden sürdürülmesi gerektiği bir halk sağlığı anlayışıdır.
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Günümüzde çocuk sağlığı hizmetlerinin yürütüldüğü temel birim aile hekimliği birimleridir. Aile hekimliği uygulamasının 2004 yılında başlamasından sonra sağlık ocakları
giderek kapatıldı ve çocuk sağlığı ile ilgili birinci basamak
hizmetleri tümüyle aile hekimlerine devredildi. Aile hekimliği sisteminin bütün ülkeye yayıldığı 2010 yılından sonra
sağlık ocaklarının tamamı kapatıldı, ancak AÇS-AP merkezleri varlıkları sürdürdü. Ama bu merkezlerin çocuk sağlığı ile
ilgili hizmetleri minumum düzeye indi, yalnızca aile planlaması hizmetlerini veren kuruluşlar haline geldiler.
Günümüzde birinci basamak düzeyinde çocuk sağlığı
hizmetleri aile hekimleri tarafından yürütülmekte, toplum
sağlığı merkezleri (ve ilçe sağlık müdürlükleri) aile himlerine hem aşı vb açılardan lojistik katkılarda bulunmakta, hem
de hastalık taramaları, okul sağlığı, aşı kampanyaları, sağlık
eğitimi gibi hizmetleri aile hekimleri ve diğer ilgili kurumlarla işbirliği içinde sürdürmektedirler. Bu hizmetlerin yürütülmesinde esas strteji UNICEF tarafından savunulan GOBI
+ FFF politikasıdır. Yani, aile hekimleri çocukların gelişmelerini izlerler, ağızdan sıvı tedavileri ile ilgili eğitimler verirler, emzirmeyi teşvik edicidirler, bağışıklama hizmetlerini
yürütürler. Ayrıca, aile hekimleri, toplum sağlığı merkezleri
ve diğer sağlık kuruluşları aile planlaması, gıda desteği ve
kadının toplumdaki statüsünü geliştirici çalışmaları doğrudan
ya da dolaylı olarak yaparlar.
Yürütülen programlar: Çağımızda çocuk sağlığı hizmetlerinin hedefi artık ölümleri önlemek değildir. Sağlık sorunlarının yol açtığı diğer sorunları da önlemek temel hedeflerimizdir. Bu anlayıştan hareketle Türkiye’de çocuklardaki
sağlık sorunlarını saptamaya, tedavi etmeye ve önlemeye yönelik tarama, eğitim ve tedavi programları yürütülmektedir.
Sayıları giderek artan bu programların başlıcaları şunlardır:
 Yenidoğana Temel Yaklaşımın Sağlanması Programı
◦ Yenidoğan canlandırması programı
◦ Yenidoğan temel bakım programı
◦ Yenidoğan yoğun bakım programı

 Yenidoğanlarda K Vitamini Uygulaması
 Bebek ve Çocuk İzlenmeleri Programı
 Yenidoğan Taramaları Programı
◦ Fenilketonüri
◦ Konjenital hipotiroidi
◦ Biyotinidaz
◦ İşitme
 Anne ve Çocuk Beslenmesi Programı
◦ Annesütünün özendirilmesi, sürdürülmesi, desteklenmesi ve bebekdostu sağlık kuruluşları programı
◦ Emzirmenin korunması, özendirilmesi, desteklensi ile demir yetersizliği anemisinin önlenmesi ve
kontrolü programı (Demir gibi Türkiye)
◦ Bebekelerde D vitamini yetersiliğinin önlenmesi
ve kemik sağlığının geliştirilmesi programı
◦ İyot yetersizliğinin önlenmesi ve tuzun iyotlanması programı
◦ 6 – 24 ay bebek ve küçük çocuk beslenmesi programı: Tamamlayıcı beslenme
 Çocuk Enfeksiyonlarını Önleme Progarmı
◦ İshalli hastalıkların konrolü programı
◦ Alt solunum yolu enfeksiyonları n kontrolü programı (ESYE)
◦ Çocuklarda ayaktan sık görülen enfeksiyonlarda
akılcı antibiyotik kullanımı mezuniyet sonrası
eğitim kursu
 Çocukluk Çağı Acil ve Yoğunbakım Eğitim Programı
 Hemoglobinopati kontrol programı
 Genetik Hastalıklardan Korunma Programı (Genetik
Tanı Merkezleri kurulması)
 Genişletilmiş bağışıklama programı,
 Ağız Diş Sağlığını İyileştirmede Florür Kullanımı
Programı,
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•
•
•
•
•
•
•
•

Çocuk Hakları Bidirisi
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu 20 Kasım 1989
yılında “Çocuk Hakları Sözleşmesi”ni kabul etti. (Bkz. Ek
2). ABD ve Somali dışındaki bütün ülkeler bağlayıcı bir BM
kararı olan bu sözlşmeyi imzaladı. Türkiye’de bu ülkeler
arasındadır ve Sözleşmede yer alan hükümler ülkemizin de
uyması gereken hükümleridir. Türkiye’de, Çocuk Hakları
Sözleşmesi 27 Ocak 1995 tarihinde 4058 sayılı yasa ile bir iç
hukuk kuralına dönüştürüldü.

•

Bu sözleşme, yaşam sağlık, eğitim alanlarındaki standartları ve çocukların sahip olduklaru hakları belirlemiştir.
Sözleşmenin bütün maddelerinin uygulanması için dört temel
ilkeye vurgu yapılmıştır:

•
•
•
•
•

• Ayrım gözetmeme (Madde 2): Her çocuğun sahip olduğu haklara, herhangi bir ayrımcılık yapılmadan saygı gösterilmelidir.
• Çocuğun yüksek yararı (Madde 3): çocuğun yüksek
yararı, çocuklarla ilgili bütün işlerde gözetilmesi gereken
başlıca ilkedir.
• Yaşama ve gelişme hakkı (Madde 6): bütün çocukların
yaşam hakkı vardır ve çocukların yaşamaları ve gelişmeleri
‘mümkün olan en üst derecede’ güvence altına alınmalıdır.
• Çocuğun görüşlerine saygı (Madde 12): çocukların
görüşlerini serbestçe dile getirme hakları vardır ve bu görüşler dikkate alınmalıdır.
Sözleşmede yer alan haklar ve başlıca konular şunlardır:
• Ana–babanın rolü ve sorumluluğu; bunun ihmal edil
diği durumlarda ise devletin rolü ve sorumluluğu
• Bir isme ve vatandaşlığa sahip olma ve bunu koruma
hakkı
• Yaşama ve gelişme hakkı
• Sağlık hizmetlerine erişim hakkı
• Eğitime erişim hakkı
• Sosyal güvenlik hizmetlerine erişim hakkı
• İnsana yakışır bir yaşam standardına erişim hakkı
• Eğlence, dinlenme ve kültürel etkinlikler için zamana
sahip olma hakkı

•
•
•
•

•

İstismar ve ihmalden korunma hakkı
Uyuşturucu bağımlılığından korunma hakkı
Cinsel sömürüden korunma hakkı
Ekonomik sömürüden korunma hakkı
Satış, kaçırılma ve zorla alıkoymadan korunma hakkı
Diğer suistimal biçimlerinden korunma hakkı,
İşkence’den korunma hakkı
Özgürlükten yoksun bırakıcı uygulamalardan 		
korunma hakkı
Silahlı çatışmalardan dolaylı ya da dolaysız korunma
hakkı
İfade özgürlüğü hakkı
Düşünce özgürlüğü hakkı
Din ve vicdan özgürlüğü hakkı
Dernek kurma özgürlükleri hakkı
Çocukların kendileriyle ilgili konularda görüşlerini
dile getirme hakkı
Gerekli bilgilere ulaşma hakkı
Özel yaşamı saklı tutma hakkı
Özel gereksinimleri olan çocukların hakları (çocuk
mülteciler, özürlü çocuklar, azınlık ve yerli gruplara
mensup olan çocuklar gibi)
Evlat edinme işlemlerinin belirli bir düzene bağlan
masını da kapsamak üzere aileleri olmayan
çocukların hakları
Rehabilitasyona özel bir önem verilmesi dahil adil
bir çocuk ceza adaleti sistemi uygulanması hakkı

Gebe kalmak ve doğum yapmak fizyolojik, yani, doğal
bir olay. Asıl marifet, sahip olduğun çocuğu yetiştirmek, hastalıklardan korumak, kollamak, eğitmek, geliştirmek, ona bir
gelecek hazırlamak. İşte, ana-babalara düşen asıl görev ve
sorumluk budur.
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BÖLÜM - 12

OKUL SAĞLIĞI
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Okul Sağlığı Kavramı ve Kapsamı
Bir millet, muharebe mekânlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi ancak irfan ordusuna bağlıdır. Eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek
bir topluluk halinde yaşatır; ya da milleti esaret ve sefalete terk eder.
Atatürk

Okul Sağlığının Sınırları
Okul çağı, fiziksel ve ruhsal gelişmenin, öğrenme ve
davranış geliştirmenin en hızlı olduğu yaş dönemidir. Bu dönemde çocuk kişiliğini geliştirir, sosyal ilişkiler kurar, gelecekteki yaşamına ve toplumdaki rolüne hazırlanır. Çocuğun
gelecekteki sağlık durumu da bu dönemle yakından ilişkilidir. İleri yaşlarda ortaya çıkacak sağlık sorunlarının temelleri
bu dönemde atılır. Kamburluktan, görme bozukluklarına, tütün ve madde bağımlılığından şişmanlığa, ruhsal sorunlardan
bazı kronik hastalıklara kadar birçok hastalığın kökü okul döneminde edinilen yanlış bilgi ve davranışlardadır. Okul çağı,
çocukların olumlu davranışlar kazanmaları, sağlıklarının
değerini anlamaları, kendilerini nasıl koruyacakları ile ilgili
bilgi ve davranışları kazanmaları için bir fırsattır. Bu dönemdeki çocuklarda henüz başlangıç dönemindeki bazı sağlık sorunların erken tanıları yapılamazsa, çocuklar aşılanarak ya da
başka yöntemlerle hastalıklardan korunmazlarsa, eğitilerek
olumlu davranışlar kazandırılmazlarsa çok değerli bir fırsat
kaçırılmış olur. Bu gerekçelerle okul sağlığı çalışmaları halk
sağlığının önemli bir konusudur ve sağlık hizmetlerinde görev yapan herkesin bu kavramı ve okul sağlığı hizmetlerini
bilmesi gerekir.

kavramdır. Okul sağlığı, öğrencilerin ve okulda çalışanların
sağlığının değerlendirilmesi, geliştirilmesi, sağlıklı okul yaşamının sağlanması ve sürdürülmesi, öğrenciye ve dolayısıyla topluma sağlık eğitimi verilebilmesi için yapılan çalışmaların tümü olarak tanımlanır. Bu çalışmaların amacı, okul
çağı çocuklarının bedensel, ruhsal ve sosyal yönden mümkün
olan en iyi durumda olmalarını sağlamak, dolayısıyla toplumun sağlık düzeyinin yükselmesine katkı sağlamaktır. Okul
sağlığı yaklaşımı erken çocukluk döneminden başlayan ve
üniversite öğretiminin sonuna kadar olan süreci kapsamaktadır.
şur:

Herkes okul çağını yaşar. O nedenle, okul sağlığı herkesi
doğrudan ilgilendirir. Kesitsel olarak bakıldığında, toplumun
yaklaşık beşte biri öğrenci, öğretmen ya da çalışan olarak
okullarda bulunmaktadır. Öğrenci velilerini de dahil edersek
nüfusumuzun çok önemli bir kesimi her dönemde okul sağlığı hizmetleri ile iç içedir.
Okul sağlığı hizmetlerini öğrencilerin öğrenmelerini etkileyebilecek görme, işitme ve zekâ durumları ile sınırlı olduğu algısı yanlıştır. Okul sağlığı bunun ötesinde ve geniş bir
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Bu tanıma göre okul sağlığı kapsamı şu unsurlardan olu1. Sağlıklı çevre
a. Güvenli bahçe
b. Güvenli bina
c. Güvenli sınıf
d. Güvenli kantin
e. Güvenli ulaşım
f. Güvenli yakın çevre
g. Yangın güvenliği
h. Afet güvenliği
2. Sağlık hizmetleri
a. Okula giriş muayeneleri
b. Gelişmenin izlenmesi
c. Periyodik muayeneler
d. Öğrenmeyi güçleştiren sağlık sorunları
e. Bağışıklama ve koruyucu hizmetler
f. Tedavi ve sevk hizmetleri
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g. Beslenme ve gıda güvenliği
h. Ağız ve diş sağlığı
i. Danışmanlık ve psikososyal hizmetler
j. Temiz su ve sanitasyon
k. Personelin sağlığının geliştirilmesi
l. Yaralanmaları önleme ve İlk yardım
m. Ruh sağlığı çalışmaları
n. Sağlık taramaları

Sözü edilen mevzuata göre okul sağlığı hizmetleri aile
hekimi ile toplum sağlığı merkezi (TSM) arasında paylaşılmıştır. Aile hekimlerine kayıtlı kişilerin yaş, cinsiyet ve hastalık gruplarına yönelik izlem ve taramalarının yapılması aile
hekiminin sorumluluğudur. İlgili yönetmelikte aile hekiminin, okul çağındaki çocukların sağlık sorunlarına yönelik tanı
ve tedavi hizmetlerini vermekle yükümlü olduğu ifade edilmektedir. Toplum Sağlığı Merkezlerinin Kurulması ve Çalıştırılmasına Dair Yönergede de özellikle koruyucu okul sağlığı hizmetleri TSM’lerin görevleri arasında sayılmaktadır.

3. Sağlık eğitimi
a. Sağlıklı yaşam
b. Hastalıklardan korunma
c. Sağlık hizmetlerini kullanım
d. Cinsel sağlık
e. Beden eğitimi ve spor
f. Ailelerle işbirliği

Okul Sağlığında Yasal Durum
Çocuk Hakları Sözleşmesi 18 yaşın altındakileri çocuk
olarak tanımlamaktadır. Sözleşmenin 24. maddesinde ‘her
çocuğun sağlıklı olma ve sağlık hizmetlerinden yararlanma
hakkı vardır’ ifadesi yer almaktadır. Buna göre ana sınıfından
liseyi bitirinceye kadarki okul çağı çocukları bu maddenin
kapsamındadır ve ülkemizde sayısı 17 milyon dolayındaki
okul çağı çocukları da sağlık güvencesi altındadır. Okul sağlığına 800 bini aşkın öğretmen ve okul çalışanı da dahil olduğuna göre ülkemizde 18 milyonu aşkın nüfusun okul sağlığı
kapsamında olduğu görülmektedir.
Ülkemizde okul sağlığı hizmetlerinin temel dayanağı
1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 3, 163 ve 164
üncü maddeleridir. Okul sağlığı hizmetlerinin yürütülmesi
ile ilgili olarak birinci basamak sağlık çalışanlarının görev
dağılımlarını belirleyen güncel mevzuat ise aile hekimlerinin
ve toplum sağlığı merkezlerinin görevlerini tanımlayan ilgili yönetmeliklerdir. Bir de Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile
Sağlık Bakanlığı arasında 2006 yılında imzalanan Okul Sağlığı İşbirliği Protokolünden söz etmek gerekir.

MEB genelgelerine göre illerde okul sağlığı komisyonunun kurulması, komisyonların il sağlık müdürlükleri ve
Sağlık Bakanlığına bağlı kuruluşlar, üniversiteler ve askeri
birliklere bağlı sağlık kuruluşları, ilgili vakıflar, dernekler,
gönüllü kuruluşlar, rehberlik araştırma merkezleri ve sağlık
eğitim merkezleri işbirliği ile çalışmaları öngörülmüştür. Ayrıca, MEB’in 2007 yılında yayınladığı bir genelgesine göre
okul kantinlerinin denetimi, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (bu kitap yazıldığında adı Tarım ve Orman Bakanlığı
idi) tarafından yapılır. 2007 tarihli ‘Belediye Zabıta Yönetmeliğine’ göre ise, belediyelerin gıda üretimi yapılan yerlerin
denetimi sırasında ilgili personele yardımcı olmak, yıkanmadan, soyulmadan veya pişirilmeden yenen gıda maddelerinin
açıkta satılmasına engel olmak ve numune alınmasında yardımcı olmak gibi görevleri vardır.
Özetle, okul sağlığı hizmetleri birçok bakanlığının, belediyelerin, çok sayıdaki kamu ve sivil toplum kuruluşunun ortak sorumluluğudur ve bu kuruluşların işbirliği ile yürütülür.
Çağdaş okul sağlığı programlarında bütüncül yaklaşım
büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle, Sağlık Bakanlığı
tarafından “Okulda Sağlığın Korunması ve Geliştirilmesi
Programı” başlatılmıştır. Bu Program, okullarda yürütülen
ve yürütülecek olan bütün program ve projelerin çerçevesini
oluşturacak bir program olarak planlanmıştır. Ayrıca, Programın, ülkemizin okul sağlığı modelini oluşturması hedeflenmiştir. Çalışmalar 6 başlık altında toplanmıştır:
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• Sağlık Hizmetleri,
• Sağlıklı ve Güvenli Okul Çevresi,
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•
•
•
•

Sağlıklı Beslenme,
Sağlık Eğitimi,
Fiziksel Aktivite,
Aile/Toplum Katılımı

Okul çalışanlarının sağlığı ve psikososyal danışmanlık
hizmetleri de önemli bileşenlerdir. Bu programda okul çalışanlarının sağlığı ile ilgili çalışmalar, “Sağlık Hizmetleri” ve
“Sağlık Eğitimi” başlığı, psikososyal danışmanlık hizmetleri
ise “Sağlık Hizmetleri” başlığı altında ele alınmaktadır.
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Sağlıklı Okul Çevresi
Okul çevresi gerek öğrencilerin gerekse okul çalışanlarının günün uzunca bir süresini geçirdikleri okul binası, okul
bahçesi ve okulun yakın çevresindeki yaşam alanlarını kapsar. Unutulmamalıdır ki, çocuklar fiziksel, biyolojik ve sosyal
çevredeki koşullara büyüklere kıyasla daha duyarlıdırlar.
Güvenli bina: Okul binası, sınıflar, tuvaletler, spor salonları ve diğer kapalı alanlar okulda yaşayan herkesin sağlığını tehdit edebilecek riskler taşır. Bu riskler arasında bulaşıcı hastalıklar ve kazalar başta gelir. O nedenle, binanın
aydınlatılması, havalandırılması, ısıtılması, zemin ve duvarların temizliği, pisuar, klozetlerin ve lavaboların öğrencilerin
yaşlarına uygun olması, tuvaletlerin temizliği bulaşıcı hastalıkların önlenmesi için önemlidir. Okul binasının ve sınıfların
öğrenci sayısına uygun büyüklükte olması rahat bir yaşam
alanı ve havalandırma açısından önemlidir. Ayrıca, bina içinde ve spor salonlarında eşiklerin, pencerelerin, sıraların, merdivenlerin, elektrik donanımının kazalara neden olmayacak
biçimde yapılmış olması buralarda her türlü önlemin alınmış
olması gerekir.
İlköğretim yasası uyarınca, okullar kolay ulaşılabilir,
hapishane, meyhane, bar gibi yerlerden en az 100 m uzakta,
ana yollardan, tren yolundan, çevreyi kirleten sanayi
kuruluşlarından uzak ve baz istasyonlarının bakış açısı
dışındaki yerlerde kurulmalıdır.
Okul binaları çok yüksek olmamalı, ısı ve nem yalıtımları bulunmalı, asbest içeren malzeme kullanılmamalıdır. Binanın zemini kolay temizlenebilmeli ve pürüzsüz olmalıdır.
Koridorların genişliği en az 3 m olmalıdır. Yangın güvenliği
nedeniyle ahşap malzeme kullanılması sakıncalıdır. Merdivenlerin genişliği en az 2 m, basamak yüksekliği en çok 15
cm, derinliği 30 cm olmalıdır. Korkuluk bulundurulması zorunludur. Öğrenci sayısı 300 ‘den çok ise iki merdiven bulunmalıdır.
Dersliklerde öğrenci sayısı en fazla 35 olmalıdır. Öğrenci başına 2 m2 alan, 4-5 m3 hava hacmi düşünülmelidir. Pencereler sıraların sol tarafında ve zeminden 120 cm yüksekte

olmalıdır. Derslik ve koridorların sıcaklığı 18oC ‘den düşük
olmamalıdır.
Binalarda kent şebekesi dışında su kullanılacaksa mutlaka fiziksel, kimyasal ve biyolojik analizleri düzenli aralıklarla
yaptırılmalı, su deposu varsa belirli aralıklarla temizlenmeli
ve su klorlanmalıdır.
Tuvaletlerde 20 kız öğrenci için bir kabin, 40 erkek öğrenci için bir kabin ve iki pisuar olmalıdır. Helalarda akarsu
bulunmalı, içlerinde çöp kovası ve askılık, 4 kız kabini 2 erkek kabini için bir lavabo (60 öğrenci için bir lavabo zorunludur) olmalıdır.
Güvenli bahçe: Çocuklar okulda yalnızca akademik
faaliyetler yapmazlar, arkadaşlıklar kurarlar, oyunlar oynar
ve mutlu bir ortamda gelişirler. Böyle bir ortamda çocuğun
öğrenme arzusu ve okul başarısı da artar. Okul bahçesi ve
açık oyun alanları özellikle kazalardan korunaklı olmalıdır.
Okul bahçeleri öğrenci başına 5 m2 düşecek genişlikte en az
400 m2, düzgün, toz ve çamura yol açmayan, çevresi duvarla çevrilmiş, ağaçlıklı olması gerekir. Kapılar kapalı olmalı
ve kapıda giriş ve çıkışları kontrol eden bir görevli bulunmalıdır. Ders aralarında okul bahçesinde okul görevlileri ve
öğretmenler de bulunmalıdır. 2003 tarihli Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre okulda,
öğrencilerin gezip oynamaları ve sportif faaliyetlerde bulunmaları için çevre imkânlarından yararlanılarak, kum havuzu,
voleybol, basketbol sahaları gibi yerler ile asılma, tırmanma,
denge, atlama gibi araçlar sağlanır. Bu araçların düzenli olarak bakımı ve onarımı yapılır.
Yakın çevrenin güvenliği: Okullar, çöplüklerden, yoğun trafik olan anayollardan ve elektromanyetik alanlardan
uzaklarda kurulmalıdır. Ayrıca, Sağlık Bakanlığı’nın Ulusal
Tütün Kontrol Programı ve Eylem Planına göre okullara 100
metreden daha yakın yerlerde tütün mamulleri (ve alkol) gibi
kolayca alışkanlık yapabilecek maddelerin satışını yapan
dükkânların ve eğlence yerlerinin bulunması yasaktır. Ayrıca
okul bahçesinde sigara içilmesi de yasaktır.
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Sağlıklı kantin: Okul kantinleri ve yemekhaneleri hem
gıda zehirlenmesi ve diğer bulaşıcı hastalıklar yönünden hem
de ülkemizin giderek büyüyen bir sorunu olan obezite ile mücadele yönünden önemli yerlerdir. Milli Eğitim Bakanlığınca
2011 yılında yayınlanan bir genelgeye göre okul kantin ve
çay ocaklarında enerji yoğunluğu yüksek içeceklerin, gazlı,
aromalı ve kolalı içeceklerin, kızartmaların ve cipslerin satışları yasaktır. Bunlar yerine süt, yoğurt, ayran, meyve, taze
sıkılmış meyve suyu satışları teşvik edilmelidir. Gıda, Tarım
ve Hayvancılık Bakanlığınca 2013 yılında yayınlanmış olan
“Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği”
ise kantinlerin hijyen kurallarını düzenlemiştir.
Yangın güvenliği: Okul ve öğrenci güvenliği açısından “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” Madde 127’ye göre her okulda yangın söndürme ekibi,
kurtarma ekibi, koruma ekibi, ilkyardım ekibi kurulması ve
Madde 133’te de itfaiye teşkilatı bulunan yerlerde yangın vb.
durumlarda yardımlaşma ve işbirliği için protokol yapılması
gerektiği belirtilmiştir. Yönetmelikte özellikle yangın merdiveninin duvar, tavan ve tabanında hiçbir yanıcı malzeme
kullanılmayacağı, yanıcı ve parlayıcı sıvıların depolandığı
depo binalarının yangına en az 120 dakika dayanıklı olması
gerektiği ve bu yönetmelikte belirtilen şartlar ihlal edildiğinde yapıya kısmen veya tamamen kullanım izni verilmeyeceği
belirtilmiştir.

oturmaya duyarlı sensörlü sistemler bulundurulacaktır; bütün
koltukları görecek şekilde Araçların İmal, Tadil ve Montajı
Hakkında Yönetmelik ekinde belirtilen standartlara uygun, iç
ve dış kamera ile en az otuz gün süreli kayıt yapabilen kayıt
cihazı bulundurulacaktır.
Afet güvenliği: Eğitim kurumları dahil bütün binaların
depremlere dayanıklı olmaları mevzuat gereğidir. Ayrıca,
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2003 yılında yayınlanan İlköğretim Kurumları Yönetmeliği “eğitim-öğretimi aksatacak
nitelikte olağanüstü durum, sel, deprem, hastalık, aşırı sıcak
veya soğuk gibi nedenlerle mülkî amirlerin ve il veya ilçe
hıfzıssıhha kurulunun gerekli gördüğü durumlarda okullarda öğretime ara verilebilir. Bu gibi durumlarda öğrencilerin
yetiştirilmesi amacıyla millî eğitim müdürlüklerince gerekli
önlemler alınır” demektedir.
Kaynaklar

• Erol F. Okulda Güvenlik Sorununa Yol Açan Etkenlerin Belirlenmesi, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitimi Araştırma ve Geliştirme
Dairesi Başkanlığı, Ankara, 2009.
• Okul Servis Araçları Yönetmeliği, 25 Ekim 2017 tarih ve 30221
sayılı Resmi Gazete
• Pekcan H. Okul Sağlığı, :(Güler Ç, Akın L. Halk Sağlığı Temel
Bilgiler, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara, 2012, s. 440-471)

Güvenli ulaşım: Okula ulaşımda yaygın olarak kullanılan araçların nitelikleri ile ilgili 25 Ekim 2017 Okul Servis
Araçları Yönetmeliği bu araçların fiziksel özelliklerini ayrıntılı biçimde tanımlamıştır. Buna göre (Madde 4, 5) aracın
camları sabit, kapılar sağ taraftan ve sürücü tarafından kumanda edilebilir biçimde, koltuklar ve araç içi yaralanmalara yol açmayacak biçimde yumuşak malzeme ile kaplı ve
her öğrenci için birer emniyet kemeri olmalıdır. Araçlarda
öğrencilerin iniş binişlerine yardım etmek üzere bir rehber
bulunmalı ve araç içinde müzik çalınmamalıdır. Araç durduğunda arkadan gelen araçları uyarıcı “DUR” yazan bir
lamba olacak, engellilerle ilgili düzenekler olmalıdır. Okul
servis araçlarında görüntü ve müzik sistemleri taşıma hizmeti sırasında kullanılmayacaktır; Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanlığınca standartları belirlenen her koltukta
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Okulda Sağlık Hizmetleri
Öğrenciler, aileleri ve okul çalışanları ile birlikte
doğrudan ve dolaylı olarak toplumun yarıya yakını okul sağlığı hizmeti almaktadır. Bu büyük nüfus grubu yalnızca okul
sağlığı açısından değil, genel sağlık hizmetleri açısından da
önemli bir potansiyel ve fırsattır.
Ülkemizde 1930 yılında çıkan 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ile başlayan okul sağlığı çalışmaları, günümüzde çeşitli kuruluşlar tarafından çok sayıdaki program
ve projelerle yürütülmektedir. Bu programların başlıcaları
şunlardır:

• Ağız ve Diş Sağlığı Eğitimi ve Koruyucu Ağız Diş
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sağlığı Çalışmaları
Beslenme Dostu Okul Programı
Beyaz Bayrak Projesi
Büyüme Gelişmenin İzlenmesi Programı
Fiziksel Aktivite Karnesi
Okul Çağı Çocuklarının Aşılamaları
Okul Çağı Çocuklarında İşitme Tarama Programı
Okullarda Diyabet Eğitimi Programı
Okul Sütü Programı
Okullarda Şiddetin Önlenmesine Yönelik
Çalışmalar
Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı

• Okul sağlığı hizmetleri topluma götürülen genel sağlık hizmetlerinin ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilmelidir. Bu ilkenin uygulanmasında özellikle aile hekimlerinin
sorumluluğu vardır.
• 0 – 6 yaşları arasında sunulan okul öncesi sağlık hizmetleri ile okul çağı çocuklarına götürülen hizmetler bir bütün olarak ele alınmalı birbirinin devamı olarak sunulmalıdır.
O nedenle, okul öncesi dönemde alınmış olan hizmetlerin
gerek aile hekimlerince gerekse anaokulları tarafından kayıtların tutulması önem kazanmaktadır.
• Sağlık sorunu saptanan çocukların daha ileri muayeneleri ve tedavileri için okul yönetimiyle, ailelerle, aile hekimleriyle ve diğer sağlık kuruluşlarıyla ilişkiler kurulmalı
ve işbirliği yapılmalıdır.
• Okul sağlığı hizmetlerinin kayıtları tutulmalı ve sağlık
kuruluşları tarafından istenildiğinde sunuma hazır olmalıdır.
• Okul sağlığı hizmetleri bir kamu hizmetidir ve ücretsizdir.
• Salgın, afet, acil durum gibi yasal ve zorunlu durumlar dışındaki bütün muayene, aşılama ve her türlü girişim
için öğrencilere ve ailelere bilgi verilmeli ve onayları alınmalıdır. Ailelerin istekleri dışında girişimlerde bulunulamaz.
Sağlık Hizmetleri

Okulda sağlık hizmetleri bir ekip işidir. Bu ekipte hekim, diş hekimi, hemşire, öğretmen, psikolojik danışman ve
rehberler olmalıdır. Bu ekip ağırlıklı olarak aile hekimleri ve
toplum sağlığı merkezlerinde çalışmaktadırlar ve sürekli olarak okulda bulunmazlar, ancak, okul yönetimi, öğretmenler
ve rehber öğretmenler okul sağlığı hizmetlerinin aksamadan
yürütülmesinden sorumludurlar. MEB genelgesine göre bazı
okullarda ve yatılı eğitim kuruluşlarında sürekli bir okul sağlığı hemşiresi bulunabilir ve revir hizmetleri verilebilir.
Okulda sağlık hizmetlerinin etkili biçimde yürütülebilmesi için şu ilkeleri göz önünde bulundurmak gerekir:

a. Okula giriş muayeneleri: İlke olarak, okula kayıt
yaptıran bütün öğrenciler muayene edilmeli ve sağlık
durumları kayıtlara geçirilmelidir. Bu muayeneler aile
hekimleri ile okul işbirliği biçiminde yapılır. Bu muayenelerin sonucunda özel eğitime gereksinmesi olanlar (görme,
işitme, zekâ sorunları olanlar), daha sık muayenesi gerekenler belirlenmeli ve okul yönetimine bilgi verilmelidir. Burada
üç önemli husus vardır.
i. Öğrencinin gelişme durumu (boy, ağırlık vb)
ii. Öğrencinin işitme azlığı, görme yetersizliği ve zekâ
geriliği gibi öğrenmeyi kısıtlayabilecek bir sağlık sorununun
olup olmadığı
iii. Öğrencinin fiziksel bir engelinin olup olmadığı
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7 yaş

8 yaş

9 yaş

10 -14
yaş

15-18
yaş

19-21
yaş

Öğrencide akut ya da kronik bir hastalık tanısı konulursa ve hastalık (durum) kendisi ve/veya diğer öğrenciler
açısından okulda bazı önlemlerin alınmasını gerekli yapıyorsa aile ve öğrencinin onamı alınarak öğretmen ve okul
bilgilendirilmelidir. Aile hekimi gerekirse öğrenciyi üst
basamaktaki sağlık kuruluşlarına, uzman hekimlere, diş
hekimine yönlendirmelidir.

6 yaş

Tablo 1: Muayene/İzlem Sırasında Yapılacak İşler
5 yaş

+ Mutlaka yapılacak.
o Değerlendirme sonucunda gerekirse yapılacak.
HEADSSS: Home (ev), Education/Employement (Eğitim/
İş), Eating (Yeme tutumu), Activities (akranlarla aktivite),
Drugs (Madde kullanımı), Sexuality (Cinsellik), Suicide/depression (İntihar ve depresyon) ve Safety (güvenlik)
Tabloda yer alan Hb/Htc ölçümünün adolesan döneminde belirtilen yaş aralıklarında (10-14 yaş, 15-18 yaş, 19-21
yaş) 1’er kez yapılması yeterlidir (gerekli durumlar hariç).
Kaynak: Bebek Çocuk Ergen İzlem Protokolleri http://
cocukergen.thsk.saglik.gov.tr/Dosya/Dokumanlar/Kitaplar/
b_c_e_i_p/bebek_cocuk_ergen_izlem_protokolleri.pdf

4 yaş

b. Aralıklı muayeneler ve gelişmenin izlenmesi: Okul
çağı bedensel ve zihinsel büyüme ve gelişmenin hızlı dönemdir. Çocukların gelişmelerinin geri kalması ciddi sağlık
sorunlarının belirtisi ya da sonucu olabilir. Dolayısıyla, okul
çağındaki çocukların sürekli (periyodik) olarak izlenmeleri, antropometrik ölçümlerinin (boy, ağırlık, vb) yapılması,
geri olanların daha ileri incelemelerinin yapılması için uygun
sağlık kuruluşlarına sevk edilmeleri ve yakından izlenmeleri
gerekir. Okul çağı boyunca öğrencilerin her yıl muayene ve
izlemlerinin kayıtlı oldukları aile hekimi tarafından Bakanlıkça yayımlanan “Bebek Çocuk Ergen İzlem Protokolleri”
doğrultusunda ve öğrencilerin yaş özellikleri dikkate alınarak
yapılması gerekir.

Boy
Ağırlık

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

Beden Kitle İndeksi

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Kan basıncı

+

+

+

+

+

+

+

+

+

İşitme

o

o

+

o

o

o

o

o

o

Görme

o

o

o

o

o

o

o

o

o

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

YAŞ

Gelişmeyi değerlendirme
Sosyal davranışları
değerlendirme
HEADSSS değerlendirmesi
Fizik muayene
Bağışıklama
Hiperlipidemi risk
değerlendirmesi
Diş sağlığı
Danışmanlık
Hb/Htc ölçümü

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

o

o

+

o

o

o

+

o

o

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+
+

+
+

+
+

Periyodik muayeneler ilköğretim öncesi dönemde yılda
bir, daha sonra 6., 8. ve 10. yaşlarında, daha sonra 18 yaşa
kadar her yıl yapılmalıdır. Risk altındakiler (sağlık sorunu
olanlar) daha sık aralıklarla izlenmelidir. Bu muayenelerde
nelerin inceleneceği aşağıdaki “Okul Sağlığı Öğrenci Muayene Formu – Form 1” de gösterilmiştir. Özetle bu izlemlerde
şu hususlar incelenmelidir:
i. Öykü alınmalı;
ii. Sistemik muayene yapılmalı;
iii. Antropometrik ölçümler yapılmalı;
iv. Cinsel gelişme değerlendirilmeli;
v. Psikososyal gelişim değerlendirilmeli
(okul performansı);
vi. Bağışıklama programına uygun aşılama yapılmalı;
vii. Tarama testleri uygulanmalı;
viii. Sağlık eğitimi yapılmalı.
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Tablo 2: Okul Sağlığı Öğrenci Muayene Formu – Form 1
Form-1
T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
OKUL SAĞLIĞI ÖĞRENCİ MUAYENE FORMU
Okulu 				
Adı Soyadı			
Numarası			
Cinsi				
Yaşı				
Boyu				
Ağırlığı 				

: ..............................................................
: ..............................................................
: ..............................................................
:
1) Erkek :
		
2) Kız:
: ..............................................................
: ......................................Cm. .................
: ......................................Kg. ...................		

Kan Basıncı			
		
PPD 				

:

Normal :

Yüksek :

Düşük :

(............mm/hg)

: ......................................mm. ...................

GÖZ MUAYENESİ
Şaşılık 				

:

Var:

Yok:

Görme Keskinliği 		

:

Normal:

Sağda Görme Zayıf :

				
Diğer				

Solda Görme Zayıf :
İki Gözdede Görme Zayıf :
: .....................................................………...(Trahom vb.)

DİŞ MUAYENESİ
Çürük Süt Dişi Sayısı		
: .....................................................
Dolgulu Süt Dişi Sayısı
: .....................................................
Çürük Kalıcı Diş Sayısı
: .....................................................
Dolgulu Kalıcı Diş Sayısı
: .....................................................
Çekilmiş Kalıcı Diş Sayısı : .....................................................
Maloklüzyon			

: Var :

Yok :

Diş Fırçası Kullanma Alışkanlığı

: Var :

Yok :

644

HALK SAĞLIĞI Kuramlar ve Uygulamalar

FİZİK MUAYENE
Saçlı Deri 			

: Normal 		
Bit			
Mantar			
Diğer 			

:
:
:
: .....................................................

Deri 				

: Normal			
Diğer 			

: 		
: .....................................................

Kulak 				
				

: Normal			
Buşon			
Perfore Zar 		

:
:
:

				
Burun				
			

Diğer			
: Normal			
Septum Deviasyonu
Diğer 			

:.......................................................
:
:
: .....................................................

Boğaz 				
		
			
			

: Normal 		
Kronik Tonsilit 		
Nazoferingeal Akıntı
Diğer 			

:
:
:
: .................................................

Boyun 				
				
				

: Normal			
Goitre			
Diğer 			

:
:
: .................................................

Göğüs				
				
				

: Normal			
:
Deformite (Skolyoz vb.) :
Diğer 			
: .................................................

Akciğer				
				

: Normal			
Diğer 			

:
: .................................................

Kalp				
				

: Normal			
Diğer 			

:
: .................................................
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Karın 				
				
				

Normal			
Hepatomegali		
Diğer 			

:
:
Splenomegali :
: .................................................

Ürogenital Sistem 		
				
				

Normal			
İnmemiş Teşhis
Diğer 			

:
:
: .................................................

Ekstiremite 			
			
				

Normal 		
Topallık 		
Atrofi			

:
:
:

Diğer		

: .................................................

Yürüyüş
Bozukluğu
:
Düz Tabanlık :

Varsa Akut Has.			

: ............................................................................................

Ruhsal Uyum Durumu		
(Öğretmenin Gözlemine Göre)

: Uyumlu 		

SONUÇ				

:

Saptanan Patolojiler 		
				
				
				
				

: 1. Yok
2.
3.
4.
5.

:

Uyumsuz

:

Diş Hekimi 									
İmza								

Herni :

Deformite
:
A.İçe Dısa bas. :

Çok Uyumsuz :

Doktor
İmza

Not: Bu form, değerlendirmeler bittikten sonra öğrencilerin kişisel dosyasına konulmak üzere okula bırakılacaktır.
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a. Öğrenmeyi kısıtlayan sağlık sorunları: Görme bozukluğu, işitme engeli ya da zekâ geriliği nedeniyle öğrenmesini kısıtlayabilecek durumları olan öğrenciler ayrıntılı olarak değerlendirilmeli, uzman kuruluşlarca tetkik ve tedavileri
sağlanmalı, bu konuda aileler ve okul yönetimi ile işbirliği
içinde okula devam edip edemeyecekleri değerlendirilmeli,
devam edenlerin öğretmenleri bilgilendirilmeli, başka bir
eğitim kurumuna gitmesi uygun olanlar için gerekenler yapılmalıdır. Bu konuda rehber öğretmenlere önemli sorumluluklar düşmektedir.
b. Bağışıklama ve koruyucu hizmetler: Okul sağlığı
hizmetlerinin temel amacı çocukları ve okulda çalışanları
hastalıklardan korumaktır. Koruyucu hizmetler arasında erken tanı, çevreye yönelik eylemler, sağlık eğitimi çalışmaları
vardır, ama koruyucu hizmetler arasında çok önemli olanı
aşılamadır. Okul çağına erişmeden önce çocukların aşılama
programına göre zamanında aşılanmış olmaları gerekir. Böyle çocuklar için rutin olarak yapılması gereken aşılar ve zamanlaması şöyledir:

• Sınıfların kalabalık ve sıkışık olmaması,
• Bulaşmayı önlemek için her öğrencinin ayrı kitabının

olması,
• Hastalık kuşkusu olan öğrenci ve çalışanların hızla
muayeneye gönderilmesi,
• Bulaşıcı hastalığı olanların iyileşinceye kadar okuldan
uzaklaştırılması,
• Yemekhane ve gıda işlerinde çalışanların düzenli olarak kontrolü,
• Çöplerin uygun biçimde izolasyonu,
• İnsekt (eklembacaklılar) ve kemiricilerle mücadele,
• Belirli aralıklarla dezenfeksiyon uygulanması,
• Çocukların temizlik açısından kontrol edilmesi (bit
muayenesi gibi),
• Ağır epidemilerde okulun kapatılması,
• Düzenli sağlık kontrolleri,
• Kritik durumlarda ilaçla koruma.

a. Tedavi ve sevk hizmetleri: Gerek okula giriş gerekse
periyodik muayeneler sırasında teşhis edilen hastalıkların tedavileri ve birinci basamak sağlık kuruluşlarında (aile hekimİlköğretim 8. sınıfta: Td
liği) tedavi edilemeyenlerin ikinci basamak sağlık kuruluşlaEğer öğrenci 6 yaşına kadar hiç aşılanmamış ise aşılama rına ya da uzmanlara sevk edilmeleri gerekir. Bu hastalıklar
programı şöyle olmalıdır:
arasında özellikle tüberküloz, epilepsi,
diyabet, astım, şişmanlık, kalp hastaUygulama Zamanı
6-13 yaş
14 yaş ve üzeri
lıkları ve diğer kronik hastalıklar sayılabilir.
İlk karşılaşma
DaBT-İPA, Hep-B, KKK
Td, OPA, Hep-B, KKK
İlköğretim 1. sınıfta: KKK, DaBT-İPA

b. Beslenme ve gıda güvenliği:
Okul
çağında beslenme alışkanlıkları
İlk karşılaşmadan 8 ay sonra DaBT-İPA, OPA, Hep-B
Td, Hep-B
gelişir. Bu dönem çocukların fiziksel
ve bilişsel olarak hızla büyüdüğü ve
(KKK: Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak Aşısı; OPA: Oral
geliştiği dönemdir. Bu dönemde kazanılan beslenme alışkanPolio Aşısı; Td: Erişkin Tipi Difteri-Tetanos Aşısı, Hep B:
lıkları daha sonraki yaşlarda ortaya çıkabilecek beslenmeye
Hepatit B aşısı, DaBT-İPA:Difteri,boğmaca,Tetanos,inaktif
bağlı hastalıklar açısından da önemlidir.
polio aşısı)
İlk karşılaşmadan 2 ay sonra

DaBT-İPA, OPA, Hep-B, KKK

Td, OPA, Hep B, KKK

Koruyucu hizmetler arasında aşağıdaki önlemler de belirtilebilir. Bu önlemler özellikle hastalıklar nedeniyle öğrencilerin okula devamsızlıklarını azaltabilir.

Kantin Düzenlemeleri: Ülkemizde öğrencilere yemek hizmeti sunan okul sayısı azdır. Bu nedenle öğrencilerin önemli bir kısmı okul kantinlerinden gıda satın alırlar.
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Dolayısıyla, okul kantinlerinde satılan gıdaların niteliği
çocukların sağlıklı beslenmesi açısından ele alınması gereken
bir husustur. Bu görüşten hareketle, Milli Eğitim Bakanlığı
2016 yılında “Okul Kantinlerinde Satılacak Gıdalar ve Eğitim Kurumlarındaki Gıda İşletmelerinin Hijyen Yönünden
Denetlenmesi” konulu bir genelge yayınlamıştır. Genelgede
okul kantinlerinde satılması uygun olan gıdalarla ilgili kriterler açıklanmış, bunun dışındaki yiyecek ve içeceklerin satışı
yasaklanmıştır. Bir de, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca 2013 yılında yayınlanmış olan “Okul Kantinlerine Dair
Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği” vardır ki, bu yönetmelikte kantinlerin hijyen kuralları düzenlemiştir.

Bakanlığı tarafından önerilen haftalık beslenme çantası
aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Tablo 3: İlköğretim Okulları İçin Beslenme Programı
(Yarım gün okullar için beslenme saati)
Pazartesi
Börek ya da poğaça
Ayran
Meyve
(Yandaki kolonda yer alan
besinlerden birisi)
Salı
Haşlanmış yumurtalı sandviç
5 adet zeytin
Meyve suyu

Okul Sütü Programı: 2011- 2012 eğitim öğretim yılından başlayarak, her eğitim öğretim yılının ikinci yarısında bağımsız anaokulu, uygulama sınıfı, anasınıfı, ilkokul ve özel
okullara, her öğrenciye haftada 3 gün 200 ml, yağlı, ( % 3
-3,5) sade UHT süt, dağıtılmaktadır. Okul Sütü Programının
amacı, çocuklara süt içme alışkanlığı kazandırmak, dolayısıyla sağlıklı büyüme ve gelişmelerine katkı sağlamaktır.

Çarşamba
Peynirli tost ya da sandviç
Ayran
Çiğ sebze
(yandaki kutuda yer alan
besinlerden bir tanesi)

Kuru Üzüm Dağım Programı: 2014-2015 eğitim öğretim yılının ikinci döneminden başlayarak öğrencilerin yeterli
ve dengeli beslenmelerine katkıda bulunmak amacıyla, okul
üzümü programı başlatılmıştır. Programa göre, velilerin izin
vermesi durumunda, her eğitim öğretim yılının ikinci döneminde bağımsız anaokulu, uygulama sınıfı, anasınıfı, ilkokul
ve özel okullara haftada 2 kez 25 gramlık paketlerde kuru
üzüm dağıtılmaktadır.

Perşembe
Kek (tercihen meyveli)
Süt
Meyve
(yandaki kutuda yer alan
besinlerden bir tanesi)
Cuma
1 kibrit kutusu peynir
5 adet zeytin
Ekmek
Süt
Çiğ sebze
(yandaki kutuda yer alan
besinlerden bir tanesi)

Beslenme Dostu Okul: 2010 yılından başlayarak okul
yöneticilerinin sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam konularında teşvik edilmesi amacıyla Millî Eğitim Bakanlığına bağlı (resmi/özel) okul öncesi (anaokulu), ilkokul, ortaokul ve
liseler ile mesleki eğitim merkezleri, özel eğitim uygulama
ve iş eğitim merkezlerinde Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim
Bakanlığınca okulların gönüllü katıldığı Beslenme Dostu
Okullar Programı yürütülmektedir.
Beslenme çantası: Öğrencilerin okula götürdükleri beslenme çantalarının dört besin grubundaki besinlerden seçilerek hazırlanması önemlidir. İlköğretim okulları için Sağlık

Meyve (Mevsime göre)
•
1 küçük boy elma
•
1 orta boy portakal
•
1 büyük boy mandalina
•
1 salkım üzüm (15 iri tane)
•
5 adet erik vb.

Çiğ sebze (mevsimine göre)
•
1 küçük boy domates
•
4-5 orta boy yeşilbiber
•
1 orta boy havuç
•
5-6 yaprak marul vb
Meyve (mevsimine göre)
•
1 küçük boy elma
•
1 orta boy portakal
•
1 büyük boy mandalina
•
1 salkım üzüm (15 iri tane )
•
5 adet erik vb.
Çiğ sebze (mevsimine göre)
•
1 küçük boy domates
•
4 –5 orta boy yeşilbiber
•
1 orta boy havuç
•
5-6 yaprak marul vb.

(Kaynak : http://beslenme.gov.tr/index.php?lang=tr&page=126)
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a. Ağız ve diş sağlığı: Periyodik
sağlık muayeneleri çerçevesinde ağız
ve diş sağlığı kontrollerinin de yapılması gerekir. MEB tarafından düzenlenen ve doldurulması istenilen “Okul
Sağlığı Öğrenci Muayene Formu”nda
muayenelerin diş hekimleri tarafından yapılıp imzalanması istenilmekle
birlikte, ülkemizde henüz “aile diş hekimliği” sistemi olmadığı için pratikte
bu muayeneler kaçınılmaz olarak aile
hekimleri tarafından yapılır ve gereken
hastalar Sağlık Bakanlığı kuruluşlarındaki diş hekimliği kliniklerine sevk
edilir. Öte yandan, bölgedeki TSM
bünyesinde eğer diş hekimi varsa bu
muayeneler TSM tarafından yapılabilir ya da okul yönetimleri gönüllü
kuruluşlarla, belediyelerle ve üniversitelerle işbirliği yaparak diş hekimliği
hizmetlerini sağlama yoluna gidebilirler. Koruyucu Ağız Diş Sağlığı Programı kapsamında 60 ayını doldurmuş
anasınıfı ve ilkokul öğrencilerine eğitim öğretim yılı içerisinde yılda iki
defa florlü vernik uygulaması ve   farkındalık eğitimleri ile birlikte ağız diş
muayeneleri yapılmaktadır.

Şekil 1: Okullarda Yiyecek ve İçecek Standartları

Çocukluk çağında görülebilecek
ağız ve diş sağlığı sorunları ve diş
çürümelerine yol açan nedenler
şunlardır:
o
o
o
o
o
o
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Yetersiz florür alınımı
Yetersiz ağız hijyeni
Ailenin kötü ağız sağlığı
Yoksulluk
Sık beslenme alışkanlıkları
Karbonhidrat ağırlıklı beslenme
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o Şeker içeren ilaç kullanımı
o İlaç veya radyasyon tedavisi sonucu azalmış tükürük
miktarı
o Diş minesindeki derin oluk ve çukurlar
o Geçmiş çürük öyküsü (Erken çocukluk çağı çürüğü)
o Bazı sistemik hastalıklar (diyabet, serebral palsi,
özürlü çocuklar )
o Konjenital anomaliler (yarık dudak- damak vb )
o Gastrik reflü
o Yüksek streptokok sayısı
o Azalmış tükürük miktarı
b. Danışmanlık ve psikososyal hizmetler: Psikososyal
danışmanlık hizmetlerinin sürekliliği asıl olması gerekendir.
Bu hizmetler rehber öğretmenler tarafından verilir. Özel durumlarda sağlık kuruluşlarından, psikiyatri uzmanlarından
destek istenilebilir. Öte yandan, okullarda psikososyal müdahalelere daha fazla gerek duyulduğu zamanlar olabilir. Örneğin, deprem, sel baskını, fırtına, toprak kayması gibi afetler,
bir öğrencinin ya da okul çalışanının ani ölümü, şiddet, intihar, cinsel istismar gibi olayların görülmesi öğrencileri derinden etkileyebilir. İşte bu dönemlerde öğrencilere psikososyal
destek verilmek üzere MEB her okulda bir “psikososyal müdahale hizmetleri okul ekibi” kurulmasını ve eylem planları
hazırlanmasını öngörmektedir. Bu ekip okul yönetiminden bir
kişi, rehber öğretmen (psikolojik danışma servisi), öğretmen
temsilcisi, öğrenci temsilcisi ve veli temsilcisinden oluşur.
Ekibin amaçları kritik duruma müdahale ederek, güvenliği,
sosyal yardımı ve bakımı sağlamak, kaosu durdurmak, öğrencilere, ailelere, çalışanlara danışmanlık, kılavuzluk yapmak,
krize müdahale planları geliştirmek, var olanları gözden geçirip düzeltmek, her an çıkabilecek bir kriz durumuna hazır
halde bulunmaktır.
c. Temiz su ve sanitasyon: Okul binalarındaki şebeke
suyunun ve eğer varsa diğer kaynaklardan elde edilen suların
düzenli aralıklarla fiziksel, kimyasal ve biyolojik incelemelerin yaptırılması, su deposunun belirli aralıklarla temizlenmesi
ve klorlanması okul yönetiminin ve toplum sağlığı merkezlerinin ortak sorumluluğudur.

d. Personelin sağlığının geliştirilmesi: Okul çalışanlarının, özellikle öğretmenlerin karşı karşıya olduğu bazı mesleksel sağlık sorunları vardır. Araştırmalar, larenjit, farenjit,
ses kısıklığı, postur bozuklukları, varis, stres, depresyon gibi
sorunların diğer meslek üyelerine göre öğretmenlerde daha
fazla görüldüğünü ortaya koymuştur. Bu tür sorunların erken teşhisi ve tedavisi de okul sağlığı hizmetlerin amaçlarındandır. Ayrıca, okul çalışanlarında olabilecek tüberküloz,
grip gibi bulaşıcı hastalıkların görülmesi öğrenciler ve diğer
çalışanlar için tehlike oluşturduğundan bu durumdaki çalışanların tespiti ve iyileşinceye kadar okula gelmemelerinin
sağlanması uygun olacaktır. Öğretmenlerin öğrenciler için rol
modeli oluşturduğu göz önüne alındığında sigara içme, şiddet
eğilimi gösterme gibi davranışlardan da kaçınmaları gerekir.
Bu konuda da okul yönetimlerinin ve sağlık görevlilerinin
gerekli önlemleri almaları uygun olacaktır.
e. Yaralanmaları önleme ve ilk yardım: Sağlık Bakanlığı tarafından 2002 yılında yayınlanan İlk Yardım Yönetmeliğine göre bütün kuruluşlarda çalışan her 20 kişi başına bir
kişinin ilk yardım eğitimi almış olması gerekir. O nedenle,
her okulda yeterli sayıdaki öğretmen bu yönetmeliğe göre
ilk yardım kurslarına katılarak sertifika almalıdır. Ayrıca, her
okulda bir ilkyardım ve tedavi odası bulunmalıdır. Bu birimde bir okul hemşiresi görev almalıdır. İlk yardım odası 15 m2
büyüklüğünde olmalı; ilk yardım dolabında tentürdiyot, pamuk, sargı bezi gibi malzeme bulundurulmalıdır.
f. Ruh sağlığı çalışmaları: Okul çağı çocuklarında,
özellikle ergenlik dönemindeki gençlerde bu döneme özgü
bazı psikolojik sorunların, kaygıların, endişelerin, kimlik
bunalımlarının, ortama uyum sorunlarının olduğu bilinmektedir. Bu durumlar kişinin sağlığı açısından önemli olduğu
kadar okul başarısını da olumsuz etkiler. Bu sorunların saptanmasında başta rehber öğretmenler olmak üzere bütün okul
görevlileri, okul hemşiresi, aile hekimleri ve aileler elbirliği
içinde davranmalıdır. Bu sorunlar gençler için mahrem ve duyarlı konulardır. O nedenle böyle sorunları olanlara özenle
yaklaşılmalı ve gerekli olduğunda uzman sağlık kuruluşlarından destek alınmalıdır.
g. Sağlık taramaları: Taramalar tedavisi mümkün olan,
ama tedavi edilmediği zaman ciddi sonuçlar doğurabilen has-

650

HALK SAĞLIĞI Kuramlar ve Uygulamalar

talıkların (sağlık sorunlarının) erken tanı ve tedavileri amacıyla yapılır. Taramalar geniş kitleleri kapsarsa ve sistematik
olarak yapılırsa o kadar çok hastanın erken tanısı yapılabilir.
İşte ülke nüfusunun yaklaşık beşte birini oluşturan öğrencilerde sistematik olarak taramaların yapılması böyle bir fırsat
oluşturur. Okul döneminde yapılacak taramalarla örneğin, o
yaş grubunda sık görülen diş çürükleri, görme, işitme, ortopedik ve diğer tip özürlülükler teşhis edilip erkenden tedavileri sağlanabilir. Böylece, yalnızca hastalığın tedavisi ile
kalınmaz, aynı zamanda çocuğun okul başarısının artması ve
okuldaki diğer çocukların da bazı bulaşıcı hastalıklardan korunması sağlanmış olur. Çünkü bilinmektedir ki, bazı parazit
hastalıkları, streptokok enfeksiyonları, hepatit gibi hastalıklar
okul ortamlarında kolayca yayılabilir. Okul döneminde gerek
periyodik muayeneler sırasında gerekse özel programlar çerçevesinde şu taramalar yapılabilir:

Tablo 4: Yaş Gruplarına Göre Önerilen Tarama Programları
Tarama / Muayene

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

görme engelliliği
İşitme kusurları
Büyüme gerilikleri
Gelişme gerilikleri
Ortopedik özürler, postur bozuklukları
Ağız ve diş hastalıkları
Anemiler
Hipertansiyon
Anemi ve diğer kan hastalıkları
Tüberküloz
Eklem romatizması (salgın varsa)
A grubu beta hemolitik streptokok taşıyıcılığı 		
(romatizmal ateş salgını, ailede boğaz enfeksiyonu
varsa)
Salmonella taşıyıcılığı
Parazit taşıyıcılığı
Akut viral hepatit taşıyıcılığı
Kanser (Ergenlerde serviks kanseri)

5

6

8

10

11-14

15-17

18-21

Görme

●

●

●

●

●

●

●

İşitme

●

●

●

●

●

●

●

Kurşun
(Risk gruplarında)

●

●

Anemi

●

●

●

●

Hiperlipidemi
(Risk gruplarında)

●

●

●

●

●

●

●

Kan basıncı

●

●

●

●

●

●

●

İdrar analizi

●

●

●

●

Tüberküloz

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Rahim ağzı sürüntüsü
(Pap Smear)

• Görme bozuklukları, glokom, refraksiyon kusurları,

Yaş grubu

Kaynak: Dr. H. Pekcan
Hemşirelik Yönetmeliği (19 Nisan 2011 tarihli Resmi
Gazetede)
Okul Sağlığı Hemşiresi:
Görev yetki ve sorumlulukları
Hemşirelerin genel görev, yetki ve sorumluluklarının
yanı sıra;
a) Görev yaptığı okulda okul sağlığı hizmetleri ile ilgili
sorunları, gereksinimleri saptar ve okul idaresine bildirir.
b) Sağlık risklerinin erken tanılanması ve uygun girişimlerin planlanması, gereken önlemlerin alınması konusunda
okul idaresiyle koordinasyonu sağlar.
c) Sağlık biriminin malzeme ihtiyaç listesini tespit eder
ve okul idaresine bildirir.
ç) Okula her yeni katılan öğrencinin sağlık durumunun
değerlendirilmesinde ve öğrencilerin düzenli olarak periyodik
fiziki muayenelerinde görev alır ve sağlık durumunu
kaydeder.
d) Hastalanan veya acil müdahale gereken öğrenci ve
okul çalışanının, hekim istemi doğrultusunda tedavi ve bakıma yönelik hemşirelik hizmetlerini planlar, uygular, değerlendirir ve hemşire gözlem formuna kayıt eder.
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e) Okul sağlık ekibiyle birlikte okulda düzenli olarak gerçekleştirilen bağışıklama ve sağlık taramalarında görev alır.
f) Okulda çevre sağlığını ilgilendiren durumları (okul
çevresi, oyun alanı, su sağlanması, çöplerin yok edilmesi, tuvaletler, ısıtma ve havalandırma, aydınlatma, kazalara neden
olabilecek durumlar, sınıfların büyüklüğü vb.) kontrol eder,
değerlendirir ve okul idaresini bu konuda bilgilendirir.
g) Okulda öğrencilere doğru sağlık bilgilerinin aktarılması ve sağlık konusunda olumlu davranışların kazandırılması amacıyla Sağlık Eğitimi (temizliğin önemi, kazalar ve
hastalıklardan korunma, ilkyardım, sigara ve alkolün zararları ve cinsel eğitim vs.) faaliyetleri planlar ve yürütür.
ğ) Okulda yapılan ruh sağlığı çalışmaları (madde
bağımlılığı, yeme bozukluğu, dikkat bozukluğu, depresyon,
anksiyete, antisosyal davranışlar vs.) sonucunda sorun
saptanan öğrenci, öğretmen ve ailesi arasında işbirliğini
sağlar ve ilgili durumda sağlık danışmanlığını yürütür.
h) Okul kantininde görev alan personelin kişisel hijyen,
kantin hijyeni ve gıda güvenliği gibi konularda sağlık eğitimlerini planlar, yürütür ve denetler.
ı) Okul temizliğini yürüten personele tuvalet temizliği,
sınıf temizliği gibi konularda sağlık eğitimi yapar ve onları
denetler.
i) Okul mutfağında görev alan personele kişisel hijyen,
mutfak hijyeni ve besinlerin satın alınmaları, saklanmaları,
işleme, işlendikten sonra saklama konularında sağlık eğitimlerini planlar, yürütür ve denetler.
j) Düzenli periyodik olarak okulun sağlık raporunu oluşturur ve okul idaresine bildirir.
k) Öğrencilerin fiziksel ve psikolojik potansiyellerini
fark edip ortaya koymalarını sağlamak, özgüvenlerini geliştirmek amacı ile okulda görev alan öğretmenler, öğrenci ve
aile arasında koordinasyonu sağlar.
l) Kronik hastalığı ve alerjileri olan öğrenciler için öğrencinin kendisi, aile ve öğretmenine sağlık danışmanlığı
yapar. Bulaşıcı hastalıkların önlenmesinde öğrenciler, aileleri
ve öğretmenleri arasında koordinasyonu sağlar ve sağlık danışmanlığını yürütür.
m) Kazalardan korunma ve güvenlik önlemlerinin geliştirilmesinde, öğrenci, aile, okul yönetimi ve eğitimcilerle
işbirliği içerisinde çalışır.
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Okulda Sağlık Eğitimi
Bende bir yumurta var, sende bir yumurta var. Eğer, sen bana bir yumurta verirsen, ben sana bir yumurta verirsem, yine sende bir yumurta, bende bir yumurta olur. Şayet, sende bir bilgi varsa, bende de bir bilgi varsa
ve ben sana bir bilgi verirsem, sen bana bir bilgi verirsen, sende iki bilgi, bende de iki bilgi olur.
Konfüçyüs

Sağlık Eğitimine Yaklaşım
Okullarda yapılacak sağlık eğitimi çalışmalarını yalnızca okul çağı çocukları için yapılan bir iş olarak ele almamak
gerekir. Çünkü bu dönemdeki çocuklar öğrenmeye açıktır;
sağlıkla ilgili birçok davranış okul döneminde kazanılır ve
yaşam boyu sürer. Dolayısıyla, okulda yapılacak sağlık eğitimi kişinin ileri yaşlarındaki sağlık durumunu da etkileyecek
davranışlar kazandıracaktır. Okullarda çok sayıdaki öğrenciye aynı anda erişebilmek ve eğitmek mümkün olduğu için
okul sağlığı hizmetleri sağlıklı bir toplumun yapılandırılmasında, toplumsal gelişme ve kalkınmanın lokomotifi olarak
ele alınmaktadır.
Okullarda yapılacak sağlık eğitiminde kuşkusuz sınıf
eğitimleri başta gelen yaklaşımdır. Ancak, sağlık eğitiminde
başka yaklaşımlar da söz konusudur. Bu yaklaşımlar şöyle
sıralanabilir:

•
•
•
•
•
•
•

Eğitim müfredatına uygun sınıf eğitimleri
Sağlıkla ilgili gün ve hafta etkinlikleri
Öğrenci kolları ve kulüplerin etkinlikleri
Akran eğitimleri
Öğretmen ve yöneticilerin rol modeli olmaları
Okul aile birlikleri ile işbirliği ve eğitimin okul
dışında da devamının sağlanması
Okuldan eve bilgi aktarımı

Okul müfredatında sağlık
Okullarda yapılacak eğitim öğrencinin yaşına göre düzenlenir. Başka bir deyişle, müfredatta yer alan konular çocuğun bulunduğu dönemdeki gereksinmelerine, zihinsel
gelişmesine, öğrenme kapasitesine ve zekâ düzeyine uygun
olmalıdır.

Bu hususlar dikkate alınarak ülkemizde uygulanan müfredatta ilköğretim düzeyinde sağlık eğitimi vücudun yapısı
ve çalışması, kişisel temizlik, hastalıklardan korunma, temiz
hava ve güneşin yararları, sağlıklı beslenme, sağlıklı giyinme, sporun yararları, kazalardan korunma, ilk yardım, trafik
kültürü, çevre temizliği, bölgesel hastalıklar konularını içerir.
Orta öğretimde, bu konulara büyüme ve gelişme, cinsel gelişme, güvenli cinsel ilişki, toplumsal cinsiyet, şiddet, madde bağımlılığı konuları da eklenir. Bu dersler arasında orta
eğitim 9 uncu sınıfta seçmeli bir ders olarak yer alan “sağlık
bilgisi” dersini özellikle belirtmek gerekir.
Müfredat içinde önemli ve etkili bir konu beden eğitimi
dersleridir. Bu dersin temel amacı okul çağındaki çocuklara aktif yaşamın, düzenli ve sürekli spor yapmanın önemini
ve sağlık üzerine olan olumlu etkisini kavratmaktır. Bu ders
yoluyla ve spor yarışmaları, doğa gezileri gibi etkinliklerle
öğrencilere spor yapma davranışı kazandırılabilir. Böylece,
şişmanlığın önlenmesine, kemik ve kas sistemlerin güçlenmesine, hastalıklara karşı direnç kazanmalarına yardımcı
olunabilir.
Bu eğitimlerin verimli olabilmesi için ilkelerden birisi
öğrencinin ilgisinin sürekli olmasını sağlamak için interaktif (katılımcı ve karşılıklı etkileşim içinde) bir eğitim ortamı
yaratmaktır. Böylece öğrencilerin sağlıkla ilgili kavramları
daha iyi anlamaları sağlanabilir. Bunu sağlamanın yöntemleri şunlar olabilir:
1. Görsel işitsel araçlarla işlenen sınıf dersi,
2. Soru yanıt yöntemi,
3. Küçük grup çalışmaları (olguları tartışma,
oyunlaştırma, çözüm için beyin fırtınası)
4. Proje geliştirme ve uygulama
5. Oyun, şiir, öykü gibi edebi gösterimler
6. Yaparak öğrenme
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Tablo 5: Fiziksel Aktivite Uygunluk Karnesi

Tablo 5’te öğrencilerin özellikle beden eğitimi derslerinde
yapmaları gereken fiziksel aktivite türleri ve en az yapılması
gereken sayıları görülmektedir. Sağlık Bakanlığı ile Milli
Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen bu listenin amacı
öğrencileri müfredat aracılığı ile hareketli yaşama özendirmek
ve hazırlamaktır.

Davranış Değiştirmeye Yaklaşım
İnsanlar doğduklarında aptal değil, cahildir, gördükleri
eğitimin etkisiyle aptallaşırlar.
Helvetius

Yukarıda değinilen yaklaşımlarda etkili olabilmek için
aşağıdaki hususları dikkate almak uygun olur:
1. Olumsuz değil olumlu davranışlara odaklanmalıdır: Birçok araştırma göstermiştir ki, özellikle çocuklar (aslında erişkinler de) “bunu yapma” biçimindeki yasaklayıcı,
öğüt verici ya da olumsuzlukların örnek gösterilmesine tepki
gösterir ve bu tür örnekler davranış değişikliğinde etkili olamamaktadır. Onum yerine, “şöyle davrananlar daha sağlığı
olur” biçimindeki olumlu örneklerin verilmesi öğrencilerin
daha fazla ilgisini çekebilir ve onları o şekilde davranmaya
teşvik edebilir.
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2. Uygulamalı eğitimlere ağırlık verilmelidir: Yaparak
ve yaptırarak eğitim (interaktif) yönteminin ders biçiminde
verilen kuramsal eğitimlerden daha etkili olduğu bilinen bir
gerçektir. Dolayısıyla, okulda sağlık eğitimi yaklaşımı da
uygulama ağırlıklı olmalıdır. Örneğin, diş fırçalama eğitimi
derslerde anlatılarak değil, öğrencinin dişlerini fırçalaması
sağlanırsa daha etkili olur. Öğrencilere günlük tutturmak
ve söz konusu davranışla ilgili deneyimlerini bu günlerle
izlemek de bir yöntem olabilir.
3. Eğitim uzun vadeli olarak planlanmalıdır: Eğitimin amacı öğrencide olumlu davranışlar oluşturmaktır.
Davranış kazanmanın tek bir eğitim seansı ile ve kısa sürede
olamayacağı bilinir. Öğrenci söz konusu davranışlarla ve
mesajlarla ne kadar uzun süre karşılaşırsa ya da bu davranış
modelini gözlemlerse kendisi de o davranışı geliştirmeye o
kadar yatkınlaşır.
4. Kültürel duyarlılıklar dikkate alınmalıdır: Herkes
bir sosyal ve kültürel çevrede doğar, büyür, yaşar. Eğer, kazandırılmak istenilen davranış öğrencinin kültürüne uygun
olmayan nitelikte ise, öğrencinin o davranışı kazanması
güçtür. O nedenle, davranış değişliklerini hedefleyen eğitim
programları planlanırken, genel olarak yaşanılan çevrenin ve
özel olarak öğrencinin ve ailesinin kültürel özellikleri kesinlikle göz önünde tutulmalıdır.
5. Sınıf odaklı olmakla birlikte sınıf eğitimi ile sınırlı kalınmamalıdır: Okulda yapılacak sağlık eğitimlerinin
müfredata uygun olarak dersliklerde yapılması işin doğası
gereğidir. Ancak, özellikle davranış değişikliğine yönelik
eğitimlerde öğrencinin ne kadar fazla duyusuna hitap edilirse
(gör, işit, dokun, kokla vb) ve mesajlar ne kadar sık ve uzun
süre tekrarlanırsa mesajlar pekişir ve davranış değişikliği olasılığı artar. O nedenle, eğitimlerin yalnızca dersliklerle sınırlı
kalmaması, öğrenci kulüplerinin etkinliklerinde, oyunlarla,
tiyatro gösterileri ve diğer yollarla tekrarlanmasında yarar
vardır.
6. Okul yaşamı, eğitilen konulara uygun olmalı, okul
olumlu davranışlara örnek olmalıdır: Eğer öğrenci sınıfta öğrendiklerini okul çevresinde göremiyorsa, eğitimin bü-

tün etkisi yok olur. Örneğin, öğretmenin kolalı içeceklerden
kaçınmak gerektiğini söylemesine karşın, okul kantininde
kolalı içecekler bulunuyorsa, öğrencide istenilen davranış
değişikliği sağlanamaz.
7. Okuldaki sağlık eğitiminin sonuçları sürekli değerlendirilmelidir: Davranış değişikliğine yönelik eğitim planlı
yapılan bir iştir. Her planlı işin hedefe ulaşıp ulaşmadığının
değerlendirilmesi gerektiği gibi sağlık eğitimlerinin de amaçlarına erişip erişmediği değerlendirilmeli ve eğer hedefe ulaşılamamış ise eğitim planlamasının gözden geçirilmesi gerekir.
8. Akran uygulamalarını da içermelidir: İnsan en iyi
akranından öğrenir. Çünkü akranlar aynı dili ve ortak sembolleri kullanırlar, birbirlerini daha iyi anlarlar ve karşılıklı
olarak birbirlerini daha fazla etkileyebilirler. O nedenle, yayılmasını arzu ettiğimiz bir davranışa sahip bir öğrencinin
diğer arkadaşlarını da etkileyebilmesi için ortam hazırlamak
eğitim taktiklerindendir.
9. Öğrencilerden aile çevresine ve topluma doğru
yayılan bir eğitim gözetilmelidir: Bilginin okuldan eve taşınması (bilgi transferi) davranışların yayılmasını ifade eden
bir kavramdır. Yani, öğrencinin okulda öğrendiklerini ve kazandığı davranışları kardeşleri, ailesi ve arkadaşları ile ev
ortamında konuşarak, tartışarak aktarması, edindiği bilgi ve
davranışların o kişilere de kazandırılmasını sağlayabilir. Böylece, okulda eğitilen bir öğrenci okul dışındakilerin de eğitilmeleri için bir aracı olabilir; okuldaki sağlık eğitimi suya
düşen taşın oluşturduğu halkalar gibi yayılır.
10. Aileler, sağlık davranışlarını kazandırmada etkili rol oynamalıdır: Sağlık eğitimlerini pekiştirmenin bir yolu
da ev ödevleri ile öğrencinin konuyu evde ailesi ile tartışmasını sağlamak, o davranışla ilgili olarak kendi yaşamında yaptıklarını kaydedip bir ödev olarak okula yansıtması olabilir.
Örneğin, yeterli ve dengeli beslenme konusunun işlendiği dönemde öğrencinin evdeki beslenmesinin arzu edilen davranış
değişikliğine uygun olmasını konusunda ailenin işbirliğinin
sağlanması etkili bir yaklaşım olabilir. Ancak, ailelerin eğitime
katkılarının sağlanabilmesi için rehber öğretmenlere ve okul
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aile birliklerine görevler düşmektedir. Çünkü ailelerin çocuklarına karşı tutumları farklıklar gösterir. Bazı aileler (ana-babalar), çocuklarını kontrol eden bir tutum içinde olurken
bazı aileler çocuklarını bağımsız bırakmayı tercih edebilirler.
Yine, bazı aileler çocuklarını aşırı seven ve koruyan bir tutum
içinde olabilirken, bazı ileler tam tersine çocuklarına karşı
kayıtsız kalabilirler. İşte, ailelerin çocuklarının eğitiminde ve
davranışlarının pekişmesinde benzer tutumlar göstermelerini
sağlamak okul yönetimlerince sağlanmaya çalışılmalıdır.
Şekil 2: Ailelerin Çocuklarına Karşı Davranış Modelleri
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Yaşlılık Dönemi
Gençlik bir kitaptı, okuduk bitti;
Canım bahar geçti çoktan, kış şimdi;
Hani sevincin, o cıvıl cıvıl kuş?
Nasıl, ne zaman geldi, nasıl gitti?
Ömer Hayyam – Rubailer
Şekil 1: Türkiye’de Yıllara Göre Yaş Gruplarının Toplam
Nüfus İçindeki Payı (2000-2050)

Yaşlanma
Yaşlanma, kronolojik olarak yaşın ilerlemesine bağlı olarak organizmada hücre, doku, organ ve sistemler düzeyinde
ortaya çıkan, geriye dönüşü olmayan, yapısal ve işlevsel değişikliklerin tümüdür. Yaşlılık, fizyolojik, psikolojik, ekonomik ve sosyal yönleri olan bir süreçtir. Bu süreçte birçok faktör rol oynar. Bunlar arasında genetik, yaşam tarzı, çevresel
faktörler ve hastalıklar sayılabilir.
Antik çağlarda 100 insandan yalnızca bir tanesi 60 yaşına kadar yaşayabiliyordu. Yirminci yüzyılın başlarında Avrupa’da ortalama yaşam süresi 50 yıl idi. Sosyal koşulların düzelmesi, tıbbi bakım, beslenme, eğitim olanaklarının artması
ve barınma koşullarının iyileşmesine paralel olarak yaşam
süresi de uzadı ve günümüzde özellikle gelişmiş ülkelerde
70 yılı, bazılarında ise 80 yılı geçti. 2050 yılında dünya nüfusunun 8.909 milyara, 60 yaş üzerindeki nüfusun 2 milyara
ulaşacağı hesaplanmıştır. 2050 yılında dünyada yaşlı sayısı
çocuk sayısının iki katı olacaktır.
Dünya genelinde yaşlılık tanımı 65 yaş sonrası için kullanılır. Bu sınırı 60 yaş olarak kabul edenler de vardır. Dünya
Sağlık Örgütüne göre yaşlılar şöyle gruplanmaktadır:

Beklenen yaşam süreleri
Tarih öncesi dönemlerde (cro-magnen dönemi / ilk insanların dönemi) beklenen yaşam süresinin ortalama 18 yıl olduğu
tahmin edilmektedir. Bu süre tarih içinde giderek artmış ve
günümüzde bazı gelişmiş ülkelerde 80 yılı aşmıştır. Beklenen
ortalama yaşam süresinin üçüncü milenyumda 100 yılı geçeceği tahmin edilmektedir. Bazı bilim insanları tıptaki gelişmeler sonucunda insanların 120 yıl kadar yaşayabilecekleri
ileri sürmektedirler. Nitekim bu kitap yazılırken (Ocak 2020)
Tanaka adındaki Japon kadın Dünyadaki en yaşlı kişi olarak
117. yaş gününü kutladı.
Şekil 2: Tarih Boyu Beklenen Yaşam Süresi

65 – 74 yaş grubu: Genç yaşlılar
75 – 84 yaş grubu: Yaşlılar
85 yaş sonrası: İleri yaşlılar
Günümüzde Dünya nüfusunun % 6.5 kadarı (385 milyon) yaşlıdır. Bu oran beklenen yaşam süresinin uzaması nedeniyle giderek atmaktadır. Ülkemizde nüfusun 2050 yılında
100 milyonu aşacağı ve 65 yaş üzerindeki nüfusun yüzde
17’ye ulaşacağı tahmin edilmektedir.
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Şekil 3: Dünya Genelinde Doğumda Beklenen Yaşam Süreleri (1950-2020)

Kaynak: htDünya genelinde doğumda beklenen yaşam süresi 1950’li yıllarda 50 yıl dolayında iken günümüzde 75 yıla yükselmiştir. (Şekil 3) tps://www.worldometers.info/demographics/life-expectancy/
Ülkemizde doğumda beklenen yaşam süresi 1950’li yıllarda ortalama 46.5 yıl iken, 2000’li yılların başında 65.2 yıla
erişti. TÜİK verilerine göre doğuşta beklenen yaşam süresi,
2020 yılında Türkiye geneli için toplamda 78,5, erkeklerde
75,6 ve kadınlarda 81,2 yıldır.
Tablo 1: Beklenen Yaşam Süresi En Uzun Ve En Kısa
Ülkeler Ve Türkiye (2020) (Yıl) (191 ülke sıralanmıştır)

10

İsrail

83.4

82.0

84.9

52

Türkiye

78.5

75.6

81.2

181

Kamerun

60.3

59.0

61.7

182

Ekvator Gınası

59.8

58.8

61.1

183

Gine Bissau

59.4

57.3

61.3

Fildişi Sahili

58.8

57.5

60.1

Genel

Erkek

Kadın

184

DÜNYA

73.2

70.8

75.6

185

Güney Sudan

58.7

57.2

60.3

1

Hong Kong

85.3

82.4

88.2

186

Somalıya

58.3

65.6

60.1

2

Japonya

85.0

81.9

88.1

187

Sierra Leone

56.0

55.0

56.8

Nijerya

55.8

54.8

56.7

Sıra

Ülke

3

İsviçre

84.2

82.4

86.0

188

4

Singapur

84.1

82.1

86.1

189

Lesotho

55.7

52.5

58.9

5

İtalya

84.0

81.9

85.9

190

Çat

55.2

53.7

56.6

191

Orta Afrika Cumhuriyeti

54.4

52.2

56.6

6

İspanya

84.0

81.3

86.7

7

Avustralya

83.9

82.1

85.8

8

İzlanda

83.5

82.1

84.9

9

Güney Kore

83.5

80.5

86.4

Kaynak:
https://www.worldometers.info/demographics/life-expectancy/ (*) Bu tablo Bölüm 3 içinde de sunulmuştur
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Şekil 4: Dünyada Cinsiyete Göre Doğumda Beklenen Yaşam Süreleri (2017)

Bu hesaplamalar “yaşam tablosu” yöntemi kullanılarak
yapılmaktadır. Aynı yönteme göre her hangi bir yaş grubundaki nüfus için beklenen yaşam süresi, yani artan yaşam süresi de hesaplanabilir. Buna göre ülkemizde beklenen yaşam
süresi 15 yaşındaki kişilerde 64.4 yıl, 30 yaşındakilerde 49.8
yıl, 50 yaşındaki kişilerde 30.7 yıl, 65 yaşındaki kişilerde ise
17.9 yıldır. Yani, Türkiye’de, 65 yaşında olan bir kişinin kalan yaşam süresi ortalama 17,9 yıldır. Erkekler için bu süre
16,2 yıl iken, kadınlarda 19,4 yıldır. Diğer bir ifade ile 65
yaşındaki kadınların erkeklerden ortalama 3,2 yıl daha fazla
yaşaması beklenmektedir. (Tablo 1) Diğer gelişmiş ülkelerde
de 65 yaşında beklenen yaşam süreleri Türkiye’deki değerlere yakındır. (Tablo 3) Söz gelimi, 65 yaşında artan ömür 19.4,
Almanya’da 20.1 yıldır. Başka bir deyişle, Türkiye’de 65 yaşına erişmiş olanlar için artan ömür gelişmiş birçok ülkedeki
değerlere çok yakındır.
Tablo 2: Cinsiyete ve Yaşa Göre Beklenen Yaşam Süresi,
2016-2018

Tablo 3: Bazı Ülkelerde 65 Yaşında Beklenen Yaşam
Süreleri (2016)
Sıra

Ülke

Yaşam Süresi
(Yıl)

1

Fransa

22.7

2

Japonya

22.1

3

İspanya

21.6

4

İtalya

21.5

5

Avustralya

21.1

6

Kanada

20.8

7

Birleşik Krallık

20.6

8

Hollanda

20.6

9

Almanya

20.1

10

A.B.D.

19.4

Türkiye

17.9

Kaynak: Chen, Munnell, Sanzenbacher (2017)

Kaynak: TÜİK

Sağlıklı yaşam süreleri
Halk sağlığı açısından toplumda beklenen ortalama yaşam süresini uzatmak önemli bir hedef olmakla birlikte asıl
amaç kişilerin yaşamlarını sağlıklı olarak sürdürmelerinin
sağlanmasıdır. Başka bir deyişle, kişiler uzun ve sağlık yaşamalıdırlar. O halde, bir toplumun, özellikle yaşlı grupların
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sağlık düzeylerini gösteren asıl ölçüt beklenen yaşam süresi
değil “sağlıklı yaşam süresi” olmalıdır. Bilinen gerçek şudur:
Yaşlandıkça sağlık sorunları artar; yaşamın son dönemleri
sağlıksız koşullarda geçer. Yapılan hesaplara göre, ülkemizde sıfır yaşında beklenen sağlıklı yaşam süresi genel olarak
58.3 yıldır (Erkeklerde 59.9, kadınlarda 56.8 yıl) (Tablo 4).
Buna göre, erkeklerin sağlıklı yaşam süresi kadınlardan 3,1
yıl daha uzundur.
Tablo 4: Doğuşta Sağlıklı Yaşam Süresi, 2014-2018

Yaşlanan Toplumlar
Yaşam, uçan bir oktur. (Entil-ti)
(Sümer’lerin yaşam felsefesi)
Yaşlanma yalnızca bireylerle ilgili bir konu değildir,
toplumlardaki yaşlı nüfusun artması ile toplumların yaşlanmasından söz edilir olmuştur. Yaşlanan toplumlarda sağlık sorunları ve toplumun sağlık hizmeti gereksinmeleri de
farklılaşmaktadır. Önceleri, bulaşıcı hastalıklar ve çocuklar
sağlık hizmetlerinde öncelikli olarak ele alırken, yaşlanan
toplumlarda hipertansiyon, kalp-damar hastalıkları, kronik
bronşit, diyabet, kanserler, osteoporoz, ruhsal sorunlar gibi
ileri yaşların kronik sağlık sorunları önem kazanmıştır.
Toplumlar, yaşlıların nüfus içindeki payları dikkate alınarak dört grupta ele alınır:

Yaşlanmanın nedenleri
Kişilerin genetik özellikleri, yaşam tarzı, yaşam boyunca
yakalandıkları hastalıklar, geçirdiği kazalar, yaralanmalar ve
bedensel olarak bunlarla başa çıkabilme yolları farklı olduğu için biyolojik yaşlanma değişik kişilerde farklı hızlarda
olmaktadır.

Yaşlanmanın karakteristik özellikleri
1-Organ sistemlerinin rezerv kapasitelerinde azalma,
2-Vücut ısısını düzenleyen termoregülasyon sisteminde
bozulma, baroreseptör duyarlılığında azalma,
3-Çevresel faktörlere uyum sağlayabilme yeteneğinde
azalma (pozisyon değişikliği ile ortaya çıkan ortostatik hipotansiyon, değişen ısıya adaptasyonda zayıflık),
4-Stres cevap kapasitesinde azalma (ateş, anemi).
Yaşlanmaya bağlı olarak ortaya çıkan ve giderek artan bu
kayıpların sonunda; kişi hastalıklara ve yaralanmalara karşı
korunmasız bir hale gelmektedir. Yaşlıların gereksinimleri de
değişmektedir. Yaşlılar sağlık hizmetlerini daha fazla kullanırlar; kronik hastalıklar ve sakatlıklar nedeniyle uzun dönem
bakım hizmetlerine (huzurevleri, bakımevleri vb) gereksinmeleri ortaya çıkar.

Genç toplum :

:Yaşlılar % 4’den az

Erişkin toplum

: Yaşlılar % 4 – 7 arasında

Yaşlı toplum 		

: Yaşlılar % 7 – 10 arasında

Çok yaşlı toplum

: Yaşlılar % 10’dan fazla

Yaşlı toplumlarda her şeyden önce doğurganlık ve ölüm
hızları azalmış demektir. Bu ülkelerde beslenme, sanitasyon
ve temiz su gibi sosyal ve ekonomik göstergenin de iyileştiği
söylenebilir. Yaşlı toplumlarda bulaşıcı hastalıkların kontrol
altına alınmış olduğu, kişilerin bu hastalıklardan yaşamlarını
kaybetmediği, tıbbi bakım hizmetlerinin iyileştiği ve başlıca
kronik hastalıkların tanı ve tedavi hizmetlerinde gelişmeler
sağlığı ifade edilebilir.
Kaynaklar

• Aydın Z.D. Yaşlanan Dünya ve Geriatri Eğitimi, Geriatri 2 (4):
179-187, 1999.
• Çiftçi A. Türkiye’de Yaşlılık (I. Uluslar arası Katılımlı Yaşlı Bakım Modelleri ve Rehabilitasyon Kongresi 21-23 Kasım 2012, Aile
ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Ankara, 2012.)
• Kaptanoğlu AY. Yaşlı Sağlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Ankara, 2011.Christensen K, Doblhammer G., Rau R., Vaupel
JW. Ageing populations: The challenges ahead. The Lancet 2009;
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374/9696:1196-1208.
• Lopez AD., Mathers CD., Ezzati M., Jamison DT., Murray CJL.
eds. Global Burden of Disease and Risk Factors. Washington, DC:
The World Bank Group, 2006.
• Oxley H. Policies for Healthy Ageing: An. Overview. OECD Health Working Papers 42. Paris: Organization for Economic Cooperation and Development, 2009.
• Xaviera FMF., Ferraz MPT., Marc N., Escosteguy NU., Moriguchia EH. Elderly people´s definition of quality of life, Rev Bras
Psiquiatr 2003;25(1):31-9
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Yaşlı ve Sağlık
Uzun ince bir yoldayım; Gidiyorum gündüz gece.
İki kapılı bir handa; Gidiyorum gündüz gece.
Aşık Veysel Şatıroğlu
KATZ GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİ ÖLÇEĞİ
(Katz Index of Independence in Avtivities of Daily Living
– ADL)

Yaşlıların Sağlık Sorunları

Yaşlılarda sık görülen sağlık sorunları “Yaşlılığın 7 I’sı”
olarak tanımlanmaktadır. İngilizce tanımlarının başharfleri
dikkate alınarak bu sorunlar şunlardır:
1- Bilişsel yetersizlik (Intellectual failure),
2- Hareketsizlik (Immobility)
3- Dengesizlik (Instability)
4- İdrar-gaita tutamama (Incontinence)
5- Uykusuzluk (Insomnia)
6- Tanı veya tedavi girişimlerinden kaynaklanan sorunlar
(Iatrojenik problems)
7- Ailelerin katılımı (Involvement of the families)
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Puan

Banyo yapma Etkinlikler
Giyinme
Tuvalet yapma

Yaşlılar, telefon kullanma, seyahat edebilme, parasını yönetebilme, alışveriş yapma, yemek hazırlama, ev işi yapabilme, önerilen ilaçları alma gibi günlük yaşamlarını etkileyen
bazı işlemleri yapabilme konusunda da zorluk çekerler.

Transfer

Yaşlılar, fiziksel hareketlerinde yavaşlama olduğundan
kendi başlarına tuvalete gitme, beslenme, giyinme, banyo yapabilme konularında güçlük çekerler; idrar ve ve gaitalarını
kaçırabilirler, yaşadıkları yerler değişirse yeni konumlarına
uyum sağlamakta zorlanırlar.

(Kaynak: Katz S., Down TD., Cash HR., Grotz RC. (1970)
Progress in the development of the index of ADL, The Gerontologist, 10(1), 20-30)

Beslenme Kontinans

Genç gruplarda sağlık hizmetlerinin temel hedefi tedavi
iken, yaşlı gruplarda esas hedef; “yaşam kalitesinin korunmasıdır”. Yaşlı bir kişi, hem akut, hem de kronik pek çok
karmaşık psikososyal ve fiziksel patoloji nedeni ile sağlık kuruluşlarına başvurabilir. Yaşlılara verilen sağlık hizmetlerinin
multidisipliner, yani farklı uzmanların ve meslek gruplarının
bir arada hizmet vermeleri temel bir ilkedir. Çünkü yaşlıların
sağlık sorunları genellikle tek bir organı ya da sistemi değil,
birçok organı ve yaşlının yaşamının bütün yönlerini ilgilendiren sorunlardır.

Bağımsız (1 puan)

Bağımlı (0 puan)

Kendi başına yıkanabiliyor
ya da vücudunun küçük bir
parçasının yıkanması için
yardım alıyor.

Kendi başına yıkanamıyor ya da
vücudunun büyük bir kısmının
yıkanmasında başkasına ihtiyaç
duyuyor.

Dolaptan kendi başına kıyafetlerini çıkartıp giyinebilir
(Ayakkabılarını bağlarken
yardım alabilir).
Tuvalete gitme, tuvalet
yapma, temizlenme, üzerini
tekrar giyme gibi aktiviteleri
kendi başına yapabiliyor.

Giyinirken yardım alıyor ya
da tamamen başkası tarafından
giydiriliyor.

Tuvalete giderken yardım alıyor, tek başına temizlenme vb.
etkinlikleri yapamıyor ya da
lazımlık (sürgü) ya da lazımlıklı
iskemle kullanıyor.
Yataktan kanepeye ya da tersi Yataktan sandalyeye geçerken
etkinliği tek başına ya da bas- kısmi ya da tam olarak bir
ton vb. cihaz ile yapabiliyor. başkasının yardımına ihtiyaç
duyuyor.
Defekasyon ve mesane üzeri- Kısmi ya da tam mesane ya da
ne tam kontrolü mevcut.
bağırsak inkotinansı mevcut.
Yemeği tabaktan ağzına
Bir başkası tarafından yedirilikendisi götürebiliyor (yemeği yor ya da parenteral beslenmeye
başkası hazırlayabilir)
muhtaç.

Toplam puan 6 ise kişi bağımsız / 0 puan ise hasta tam
bağımlı anlamına gelir.
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LAWTON – BRODY GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİ ÖLÇEĞİ
(Instrumental Activities of Daily Living – IADL)
(Kaynak: Lawton MP., Brody EM. Gerontologist, 1969, 9(3), 179-186)
Aktivite
Telefonu kullanma
Telefonu rahatlıkla kullanabilir
A

B

C

D

Puan
1

Aktivite
Çamaşır
Kişisel çamaşırını kendisi yıkar

Birkaç iyi bilinen numarayı arar

1

Küçük parçalar yıkar (çorap, mendil)

1

Telefona cevap verir, arayamaz

1

Çamaşırını başkası yıkar

0

Telefonu hiç kullanamaz
Alışveriş
Bağımsız olarak kendisi yapar

0
1

Yolculuk
Toplum taşımı kullanır, araba sürer

1

Küçük alışverişleri yapabilir

0

Taksiye biner, toplu taşım kullanamaz

1

Yardıma ihtiyaç duyar

0

Toplu taşım için yardım alır

1

Alışveriş yapamaz

0

Yardımla taksi kullanabilir, araca biner

0
0

E

F

Puan
1

Yemek hazırlama
Planlar, hazırlar, servis eder

1

Yolculuk yapamaz
İlaçlarını kullanabilme sorumluluğu
Zamanında ve belirtilen dozda alır

Malzeme sağlanırsa, hazırlayabilir

0

İlaçlar hazırlanırsa düzenli alır

0

Hazırı ısıtır, sunar, iyi beslenemez

0

Kendi başına düzenli alamaz

0

Hazırlama ve servise ihtiyaç duyar
Ev temizliği
Tek başına, ya da az destekle yapar

0
Mali işler
Bütün işlemlerin üstesinden gelebilir

1

Hafif ev işleri yapar (bulaşık, yatak)

1

Hafif işler yapar, temizliği yapamaz

1

Ev işlerinde yardıma ihtiyaç duyar

G

H
1

Günlük mali işleri yapar, büyük işlemlerde yardım gerekir
Mali işlerini takip edemez

0

Skorlama: Hasta her A-H arasındaki sorulardan; bir harf için 1 puan ile puanlandırılır. Skor aralığı 0-8 dir.
Düşük skor daha fazla bağımlılık anlamına gelir.
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Yaşlılık döneminde görülen hastalıklar daha erken yaşlarda görülenlerden farklıdır. Yaşlılık döneminde sıklıkla görülen hastalıklar şunlardır:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

İskemik kalp hastalıkları
Hipertansiyon
Serebro-vasküler hastalıklar
Diyabet
Kanserler
KOAH (Kronik obstrüktif akciğer hastalığı)
Alt solunum yolu hastalıkları
Alzheimer ve diğer bunamalar
Görme ve işitme yetersizliği
Katarakt
Ortopedik sorunlar
Kazalar

2. Hastalıkların seyri o hastalıkların normal seyirlerinde
beklenenden özgünlükte olmayabilir. Örneğin, gençler aynı
hastalığı ayakta geçirirken yaşlı hastalar yataktan çıkmama,
yememe gibi hastalıklara özgün olmayan yakınmalar olabilir.
3. Yaşlılarda bazı yakınmalarını ve semptomları yaşlılığın normal seyri kabul ederler ve işitme kaybı, idrar kaçırma,
kabızlık, gece krampları, bilinç bulanıklığı ya da diğer bazı
yakınmaları öykü sırasında doktoruna bildirmeyebilir.
4. Yaşlı hastalarda birçok patolojik durum aynı anda var
olduğu için fazla sayıda ilaç kullanıyor ya da değişik tedaviler görüyor olabilir.

Tıpkı yaşın ilerlemesi ile ortaya çıkan görme bozukluğu
(presbiyopi) gibi yaşın ilerlemesi ile işitme yetisinde de azalma (presbiakuzi) ortaya çıkar. İşitme sorunu 65 – 74 yaşları
arasındaki yaşlıların yüzde 24’ünde, 75 yaş üzerindeki yaşlıların ise yüzde 40’ında görülen bir sorundur.
Yaşlılarda görülen hastalıkların fazlalığı ve uzun sürmesine bağlı olarak bu dönemde kullanılan ilaçlar da fazladır.
Yaşlılar ortalama olarak günde 4.5 ilaç kullanırlar. Bilindiği gibi, kullanılan ilaç sayısı arttıkça ilaçlara bağlı olumsuz
etkiler de artar. Bu durum yaşlıları etkileyen sorunlardan
birisidir. İki ilaç kullanan insanlarda olumsuz etki görülme
riski %15.5, beş ilaç kullananlarda ise % 60 düzeyindedir.
Bu nedenle yaşlıların değerlendirilmesinde ilaçların gözden
geçirilmesi zorunludur.

5. Yaşlılarda polifarmasi-çoklu ilaç kullanımı oranı
yüksektir. Öykü alınırken yaşlı hasta tarafından kullanılan
ilaçların tümünün hekimi tarafından görülmesi ve bilinmesi
önemlidir. Reçetesiz ilaç kullanım oranı yüksektir ve ayrıca
genellikle hastanın aldığı ilaç türü/ dozu ile ona reçete edilen
ilaç türü/dozu arasında farklar vardır.
Yaşlılarda ortaya çıkan sağlık sorunlarını erken dönemlerinde teşhis etmek hastalığın tedavisinde önemlidir. Dolayısıyla, yaşlıların en az yılda bir kez, sağlık sorunları bulunan yaşlıların ise daha sık aralıklarla sağlık kontrollerinden
geçirilmeleri yaşamsal değerdedir. Bu periyodik kontrollerde
(check-up) şu incelemeler yapılmalıdır:

Yaşlıların sağlık sorunlarını değerlendirirken şu hususlar
dikkate alınmalıdır:
1. Yaşlılarda hastalıkların belirtileri değişkendir ve
gençlerdeki belirtilerden farklıdır. Örneğin, 70 yaş üzerindeki yaşlıların çoğunda miyokard infarktüsünün belirtisi göğüs
ağrısı yerine bilinç bulanıklığı, düşme, çarpıntı ya da nefes
darlığıdır.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Kan basıncı
Ağırlık ve boy ölçümü
Kolo-rektal kanser için muayene
Mammogram
Görme muayenesi
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Depresyon değerlendirmesi
Kognitif işlevlerin değerlendirilmesi
Lipit analizi
Osteoporoz yönünden inceleme

HALK SAĞLIĞI Kuramlar ve Uygulamalar

Sözü edilen periyodik muayeneler ülkemizde çeşitli sağlık kuruluşları tarafından yapılmaktadır. Bu kuruşlar arasında
aile hekimleri, KETEM (kanser tarama merkezleri), verem
savaş dispanserleri, işyeri hekimlikleri, toplum sağlığı merkezleri, hastaneler ve özel sağlık kuruluşları sayılabilir. Periyodik kontrollerin yürütülmesinde hekimler dışında özellikle
hemşirelere, ebelere ve eczacılara önemli işler düşer.

7. Bakım gereksinmesi olan yaşlılara alternatif yerleşim
(huzurevi gibi) olanakları sağlanmalıdır;
8. Fiziksel ya da zihinsel hastalık nedeniyle gereksinmesi
olanlara uygun hastane koşulları sağlanmalıdır.
Riskli Gruplar
Koruyucu hizmetlerin planlanmasında riskli grupların
bilinmesi gerekir. Böylece, sağlık hizmetlerine asıl ve en çok
ihtiyacı olanlara erişilebilir.

Yaşlılara Sağlık Hizmeti
Genel İlkeler

Yaşlılık dönemindeki riskli gruplar şunlardır:

Yaşlılık dönemindeki sağlık sorunları diğer dönemlerden
farklı özelliklere sahiptir. O nedenle, bu dönemdeki sağlık
hizmetleri de özellik gösterir. Yaşlılara verilen sağlık hizmetlerinin temel amacı, hastalıklardan korunma, yeti yitimini
önleme ve geciktirme, bağımlı olmadan yaşama, tedavi edici hizmetleri sunma yanında, yeti yetersizliği olan yaşlılara
üretken ve kaliteli bir yaşam sağlama olmalıdır. Bunu yapabilmenin yöntemi, erken tanı ve erken müdahale hizmetlerine
önem verilmesidir.

1. Çok yaşlı grup (85 yaş ve üzerindekiler)
2. Yalnız yaşayanlar
3. Huzurevlerinde yaşayanlar
4. İzole edilmiş olanlar (Tek başına ya da çift olarak)
5. Çocuksuz yaşlılar

Yaşlılara verilen sağlık hizmetlerinin temel ilkeleri şunlardır:
1. Yaşlılara götürülen sağlık hizmetleri tümelci bir yaklaşım içinde ele alınmakla birlikte koruyucu hizmetlere önem
ve öncelik verilmelidir;
2. Gereksinmesi olan bütün yaşlılar sağlık hizmetlerine
erişebilmelidir;
3. Sağlık hizmetleri ile sosyal hizmetler bir arada ele
alınmalıdır;
4. Yaşlılara verilen sağlık hizmetleri, genel sağlık hizmetlerinin bir parçası olarak planlanmalıdır;
5. Sağlık hizmetleri sürekli olmalıdır;
6. Yaşlıların kendi evlerinde, olabildiğince uzun, başkalarına bağımlı olmadan, rahat ve huzurlu yaşamalarını sağlamak temel amaçlardan olmalıdır;

6. Kronik bir hastalığı olanlar
7. Günlük aktivitesini yerine getirme güçlüğü olanlar
8. Sosyal kurumlardan destek almayan ya da çok az destek alanlar
Yaşlılar İçin Sağlık Programları
Yaşlıların gereksinim duyduğu sağlık hizmetleri genç
nüfustan oldukça farklıdır. Bu programlar şunlar olabilir:
1. Yaşlıların yalnızlıktan korunması: Sağlıklı bile görünseler, yaşlı kişilerde beklenmedik zamanlarda hastalıklar ve kazalar gibi acil olarak müdahale gerektiren sorunlar
ortaya çıkabilir. Böyle durumlarda, yalnız yaşayan yaşlılar
yüksek risk altındadırlar. Yaşlıların çevresinde onları koruyup kollayacak kişilerin var olması, yaşlıları yalnızca fiziksel sorunlardan değil psikolojik sorunlardan da koruyacaktır.
Çünkü yalnızlık duygusu içindeki yaşlılarda karamsarlık ve
depresyon belirtileri de sık görülmektedir.
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2. Fizik aktivite ve egzersiz programları: Hareketsiz
ve sakin yaşam yaşlılarda bazı ortopedik, kardiyovasküler ve
nörolojik sorunların ortaya çıkmasına yol açabilir. O nedenle,
yaşlıların, kendi yaşlarına uygun aktiviteler yapmaları onları
bu sorunlardan koruyacaktır.
3. Beslenmenin düzeltilmesi: Yaşlıların gençlerle aynı,
fakat farklı miktarlarda besin öğelerine gereksinmeleri vardır.
Yaşlılık döneminde malnütrüsyon görülme hızı da yüksektir.
Huzurevlerinde yaşayanlarda bu hız daha da yüksektir. Ayrıca, yaşlılık döneminde görülen, osteoporoz, kanser, diyabet
gibi sağlık sorunlarının tedavileri açısından da yeterli ve dengeli beslenme önemli bir faktördür.
4. Ağız ve diş sağlığı: Yaşlılıktaki diş sağlığı ve çiğneme
fonksiyonundaki sorunlar beslenmeyi olumsuz etkileyebilir.
O nedenle, ağız bakımı ve diş tedavisi de yaşlılıktaki önemli
konulardandır.
5. Kişisel bakım ve temizlik: Kişisel temizlik her yaş ve
dönemde hastalıklardan korunmada önemli olmakla birlikte
yaşlılık döneminde daha da önem kazanmaktadır. Özellikle
kendi bakımını sağlayamayan, yatağa bağımlı, inkontinansı
olan, bilinci yerinde olmayan yaşlılar açısından temizlik koruyucu sağlık önlemlerinin başta gelenlerindendir.
6. Aşılama programları: İnfluenza, pnömokok enfeksiyonu ve hepatit B gibi aşıyla korunabilir hastalıklara bağlı
olarak dünyada her yıl 60.000 yaşlı kişi ölmektedir. Bu nedenlerle, bütün yaşlılar influenza ve pnömokok aşısı olmalı,
ayrıca risk altındakilere de hepatit B aşısı yapılmalıdır.
7. Kazalardan korunma: Görme ve işitmede azalma,
reflekslerin azalması, kas-iskelet sistemindeki zayıflama gibi
bazı fizyolojik değişiklikler yaşlıların kazalara gençlerden
daha fazla maruz kalmalarının nedenidir. Bu konuda yapılması gereken asıl şey, kazaların önlenmesidir.
8. Erken tanı: Yaşlılıkta hipertansiyon, koroner hastalıklar, kronik akciğer hastalıkları, diyabet, kanser, osteoporoz
ve iç organlarda oluşan kronik hastalıkların görülme sıklığı
artar. Bu hastalıkların tedavilerinde temel ilke erken tanı ve
tedavidir. O nedenle, yaşlıların periyodik sağlık kontrollerin-

den geçmeleri ve toplum içinde yapılacak hastalık taramaları,
sağlık hizmetlerinin öncelikli işlerindendir.
9. Nörolojik sorunlarla mücadele: Yaşlılıkta, felçler,
inkontinans (idrar kaçırma) , bellek zayıflaması, Alzheimer
gibi nörolojik sorunlar sık görülür. Bu sorunların bazıları önlenebilir nitelikte olmakla birlikte, çoğunda yalnızca tedavi
ve rehabilitasyon hizmetleri ile yetinilmesi gerekir.
10. Ruhsal sorunlarla mücadele: Yaşlı erişkinlerin
yüzde 12’sinde bir ruhsal bozukluk saptanmaktadır. Bir hastanede ya da bakım yurdunda kalan yaşlılarda bu oran yüzde
70’lere kadar yükselebilmektedir. Bunlar arasında en sık görüleni depresyondur. Bazı depresif vakalar intihara ya da ötenaziye (ölümüne izin verilmesini isteme) kadar varabilecek
davranışlar sergileyebilir.

Yaşlılar İçin Sağlık Örgütlenmesinin Temel
İlkeleri
Ülkemizin nüfusu arttıkça ve yaşam süresi uzadıkça sağlık ve sosyal hizmetlere olan talep de artacaktır. Çünkü artan
sağlık sorunları yaşlıların sağlık talebini artıracak ve pahalı
tıbbi teknolojilere yaşlıların gereksinmesi artacaktır. Artan
bu talebi karşılamak için her ülkede kalıcı ve uygulanabilir
politikaların geliştirilmesi gerekir. Bu konu birçok sektörü ve
kurumu ilgilendirir.
Devletin Rolü
Yaşlılara yönelik sağlık hizmetleri açısından devletin
rolü; politikaların belirlenmesi, mevzuatın çıkartılması, gerekli planlamaların yapılması ve uygulamaların denetlenmesidir. Aslında, yaşlılara götürülecek sağlık ve sosyal hizmetler
yalnızca kamu kuruluşları tarafından yerine getirilemeyecek
kadar geniş ve pahalı hizmetlerdir. O nedenle, her ülkede
hükümetler, toplumu harekete geçirerek kamu kurumları dışındaki güçleri de yaşlılara verilecek hizmetlerde yer almaya
teşvik edici önlemleri almaya çalışmaktadır.
Devletin yaşlılara götürülecek hizmetler açısından sorumlulukları şunlardır:
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1. Demografik ve yaşamsal verilerin toplanması

dönemlerinde hastane bakımı alan yaşlıların hastane sonrası bakımları ve kronik hastalığı olanların sürekli bakımları
evlerinde yapılabilir. Böylece, hem hastanın aile ortamında
uygun bakımı sağlanabilir hem de bu bakımın maliyeti kurumlardaki bakımdan daha az olur.

2. Yaşlılarla ilgili araştırmaları teşvik
3. Yaşlıların gereksinmeleri ile ilgili bilgileri derlemek
4. Bu bilgileri ilgililerin kullanımına sunmak

Yukarıda sözü edilen bakıma kısaca “evde bakım” adı
verilir. Evde bakım yaklaşımı yaşlıların sağlık bakımları için
olduğu kadar, ruhsal ve sosyal gereksinmelerinin sağlıklı olarak karşılanması açısından da önemlidir.

5. Yaşlılara yönelik hizmetleri teşvik etmek
6. Yaşlı hizmetleri için gereken finans kaynaklarını
araştırmak
7. Özel bakım kurumlarının standartlarını belirlemek
8. Ülkedeki her yaşlı kişinin hakça bir hizmet almasını
sağlamak
9. Sağlık ve sosyal hizmet elemanlarının her kademede
ki eğitimi
10. Kamuyu aydınlatmak ve eğitmek
Her Politikada Sağlık
Sağlık hizmetleri, tıbbi hizmetleri de kapsayan, fakat tıbbi hizmetlerden çok daha geniş bir alanı ifade eder ve temel
amacı toplumun sağlık düzeyinin yükseltilmesidir. Tıbbi hizmetlerin birinci derecedeki sorumlusu Sağlık Bakanlığı, sağlık hizmetlerinin sorumlusu ise devletin hemen bütün sektörleridir. Başka bir deyişle, eğitim, çevre, sanayi, maliye, tarım,
medya, üniversiteler, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları gibi birçok sektörün toplum sağlığının yükseltilmesine
doğrudan ya da dolaylı katkıları vardır. O nedenle, Dünya
Sağlık Örgütü “her sektörde sağlık” yaklaşımına öncülük etmektedir. Bunun anlamı, bütün sektörlerin alacağı her kararda ve yapacağı her uygulamada (her politikada) insan sağlığı
boyutunu düşünmesi ve insan sağlığına çok az dahi olsa zararı olabilecek kararları almaması gerektiğidir. Bu yaklaşım,
yaşlı sağlığını da kapsamaktadır. Çünkü yaşlılara götürülecek
hizmetler de çok sektörü ilgilendirmektedir.
Aile ve Yakın Çevredekilerin Rolü
Yaşlıların barınma, kişisel bakım ve özellikle psikososyal gereksinmelerinin karşılanabileceği en uygun ortam aile
çevresidir. Ailelerin yaşlılara bakmaları hastalıklarının evde
tedavileri için de önemlidir. Bu yolla, hastalıklarının akut

Evde bakım uygulanmasında, birinci basamakta çalışan
sağlık ekibinin çok önemli rolleri vardır. Ailelerin yaşlılara
bakmaları olumlu bir durum olmakla birlikte, bakımları özellik gösteren yaşlıların bakımları konusunda aile bireylerinin
eğitilmeleri ve sağlık örgütü tarafından desteklenmesi gerekir. Özellikle, birinci basamakta (sağlık evleri dahil) görev
yapan hemşire ve ebelerin periyodik ev ziyaretleri yaparak
yaşlıların durumlarını izlemeleri ve bu kişilere bakım veren
aile bireylerini eğitmeleri, kurumsal bakım gereken yaşlıların
gerekli yerlere gönderilmesini sağlamaları önemli bir stratejidir. Benzer şekilde, sosyal hizmet uzmanlarının da ziyaretler
yaparak yaşlılara hizmet vermeleri aile içindeki bakımlarının
kalitesini yükseltici bir unsurdur.
Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü
Yaşlılara götürülecek sağlık ve sosyal yardım hizmetlerinde sivil toplum kuruluşları (vakıf, dernek, sendika, meslek kuruluşu vb) giderek daha fazla rol üstlenmektedir. Sivil
toplum kuruluşları, hizmet verme yanısıra, ilgili personelin
yetiştirilmesi ve ülke politikalarının belirlenmesinde de rol
alabilirler.
Kurumda Sağlık Hizmetleri
Birinci basamakta: Ülkemizde birinci basamak hizmetlerin verildiği temel birim aile hekimlikleridir. Aile hekimleri,
kendilerine kayıtlı olan kişilere (yaşlılar dahil), bireye yönelik koruyucu hizmetlerle evde ve ayaktan tedavi hizmetlerini
sunarlar. Aile hekiminin görevi, sorumlu olduğu nüfus içindeki yaşlıların sağlıklarını korumak ve gerektiğinde onlara
kendi olanakları ölçüsünde iyileştirici hizmetleri sunmak,
gerekenleri ikinci basamağa sevk etmektir.
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Yaşlı nüfusun giderek artması nedeniyle birinci basamak
sağlık kuruluşlarında yaşlılara verilen hizmetler de giderek
önem kazanmaktadır. Kuşkusuz, yaşlılara götürülen hizmetlerin başında kronik hastalıklarla ilgili olanlar ağırlıktadır.
Bunu dikkate alan Sağlık Bakanlığı, yaşlılara yönelik hizmetlerin verilmesini planlamış ve bu konuda sağlık çalışanlarına
görevler vermiştir. Bakanlık, birinci basamak çalışanlarına şu
konularda görev vermektedir:
“Toplum sağlığı açısından önemli olan hastalılar izlenmelidir. Bu hastalılar şunlardır:
• Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH),
• Hipertansiyon,
• Romatizmal kalp hastalıkları,
• Glokom,
• Diabetes mellitus,
• Kronik böbrek hastalıkları,
• Kanserler,
• Sağlıksız beslenmeden kaynaklanan hastalıklar (mal
nütrüsyon, guatr, şişmanlık, koroner kalp hastalıkları, vb),
• Ruhsal bozukluklar,
• Meslek hastalıkları.
Kronik hastalıklarla ilgili olarak yapılması gerekenler
şunlardır:
a) Bu hastalıkların ortaya çıkmaması için birincil ve
ikincil koruma önlemlerini almak,
b) Kronik hastalığı olanların durumunu kayıtlara geçirmek,
c) Hastalığın türüne göre, bu hastaların belirli aralıklarla izlenmelerini sağlamak, gerektiğinde uygun sağlık kuruluşlarına sevk etmek,
d) Hastaların kontrollere gelmeleri, ilaçların sağlanması, evde bakımlarının planlanması gibi işlemler yönünden
ailelerle ve diğer sağlık ve sosyal yardım kuruluşları ile işbirliği yapmak.
Taramalar: Periyodik muayeneler bireyseldir. Toplumlardaki sağlık sorunlarının ortaya çıkartılması ve bu sorunların yaygılaşmasının önlenmesi ve hastaların tedavilerinin
sağlanabilmesi için yapılması gerek şey taramalardır. Bir

hastalık için tarama yapmanın 3 koşulu vardır: (a) Halk sağlığı açısından önemi olması, (b) Erken tanısı mümkün olması,
(c) Tedavisi mümkün olması.
Tarama amacıyla kullanılacak testler seçilirken bazı hususlara dikkat edilmelidir : (a) Kullanılacak test, asemptomatik dönemde hastalığın tanısını koyduracak kadar sensitif
(duyarlı) olmalıdır, (b) Yalancı pozitif sonuç olasılığını en
aza indirebilecek kadar spesifik (özgün) olmalıdır, (c) Hastaların kabul edebileceği bir test olmalıdır.
Söz konusu taramalar için şu örnekler verilebilir:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kan basıncı ölçme (Hipertansiyon)
Açlık kan şekeri (Diyabet)
Mamografi (Meme kanseri)
Akciğer grafisi (Tbc, Akc. Kanseri)
Tüberkülin testi (Tüberküloz)
Kanser markırları (Kanser)
Kemik dansitometresi (Osteoporoz)
PSA ölçme (Prostat kanseri)
Görme muayenesi (Katarakt)
İşitme testi (Sağırlık)

İkinci ve üçüncü basamakta (Hastanede): Yaşlılarda görülen hastalıkların tümünü birinci basamak kuruluşlarda tedavi etmek her zaman mümkün olamaz. Sık sık, yaşlı hastalar
hastane ve uzman hekim tedavisine gereksinim duyarlar. Kronik hastalıkların daha sık görülmesi, kaza sonucu yaralanmalar, ruhsal hastalıklar gibi artan sağlık sorunları nedenleriyle
yaşlılar hastane hizmetlerini fazla kullanırlar. Ülkemizde yapılan bir çalışmada, toplumda bir yıl içinde hastaneye yatış
ortalaması kişi başına 4.2 iken, bu ortalama 65 yaş üzerindeki
grupta 10.4 olarak bulunmuştur.
Yaşlılar, birçok tıp dallarını ilgilendiren hastalıklarla
hastanelere başvurabilir ya da birinci basamak sağlık
kuruluşlarından sevk edilebilirler. Bunlar arasında ortopedik,
nörolojik, onkolojik, ürüner, kardiyak, pulmoner ve psikiyatrik olanlar en sık görülen sorunlardır. O nedenle, yaşlıların
hastane bakımlarının bütün uzmanlık dallarının yer aldığı
genel hastanelerde olması (ikinci basamak) en doğrusudur.
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Ancak, başta onkolojik ve psikiyatrik hastalıkların tedavileri için özel dal hastaneleri (üçüncü basamak) kullanılabilir.
Günümüzde gelişmekte olan uzmanlık dallarından birisi de
“geriatri”dir. Bazı büyük hastanelerde iç hastalıkları dalı bünyesinde ya da bağımsız olarak geriatri ve gerontoloji birimleri kurulmuştur.
‘’ Picasso, 90’ında nefis eserler veriyordu... Goethe ‘Dr. Faustus’ u 80’inden sonra kaleme aldı... Verdi , ‘Otello’ yu 73 yaşında,
‘Falstaff’ ı 80 yaşında bitirdi... Sofokles ‘in ‘Kral Oedipus ‘u 80
yaşın eseridir. Mikelanj , 80’li yaşlarında hâlâ yaratıyordu.. İngiliz
düşünürü Thomas Hobbes, 90’ını geçtikten sonra bile yazdı...’’
Elbet hepimiz bu isimler gibi olamayız... ama ABD’li ünlü komedyen George Carlin ‘in tavsiyelerinden yararlanabiliriz:
1. ‘’Zorunlu olmayan sayıları çöpe atın: yaş, kilo, boy. Doktorunuz düşünsün onları. Bunun için ücret alıyor sizden.
2. Sadece neşeli arkadaşlarınız olsun. Suratsızlar, negatifler sizi aşağı çeker.
3. Öğrenmeyi sürdürün: Bilgisayar, el sanatları, bahçecilik, ne
olursa. Beyniniz âtıl kalmasın. Âtıl kafa, iblisin tezgâhıdır. İblisin
adı da, Alzheimer’dır.
4. Küçük şeylerden zevk almaya bakın.
5. Sık sık, uzun uzun, var gücünüzle gülün. Soluksuz kalıncaya
kadar gülün.
6. Gözyaşları olacaktır. Katlanın, yas tutun, başka yaşantılara
geçin.
7. Sevdiklerinizle doldurun çevrenizi, aile, kedi, köpek, kuş, balık, yadigârlar, müzik, bitkiler, hobiler, ne olursa. Eviniz sığınağınızdır. Tadını çıkartın.
8. Sağlığınızın kıymetini bilin. İyiyse üstüne titreyin. Bozuksa
düzeltin. Siz kendiniz düzeltemiyorsanı z yardım sağlayın.
9. Vicdan azabından uzak durun. Çarşı pazarda gezin, komşu
illerde dış ülkelerde dolaşın, ama sakın suçluluk, pişmanlık duygusuna yönelmeyin.
10. Sevdiğiniz insanlara onları sevdiğinizi söyleyin, hissettirin her fırsatta.’’
‘’Ve hiç unutmayın ki yaşam, aldığımız soluklarla değil, soluk
kesen anlarla ölçülür’’
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Evde Bakım Hizmetleri
Dünyanın en pahalı yatağı nedir biliyor musunuz? Hasta yatağı … Otomobilinizi kullanmak için
birilerini işe alabilirsiniz, ama hastalığınızı taşımak için kimseyi işe alamıyorsunuz.
Steve Jobs

Evde Sağlık Bakımı Kavramı ve Kapsamı
75 yaş ve üzeri dönem bağımlılık dönemi, 80 yaş ve üzeri
dönem ise bakım gerektiren dönem olarak kabul edilir. Buna
göre özellikle 80 yaş üzerindeki yaşlıların evde bakım görmeleri gerekebilir.
Evde bakım hizmetleri; kişinin yeniden sağlığına kavuşması ve yaşamını sürdürmesini desteklemek amacıyla, sağlık elemanları, sosyal hizmet görevlileri ya da aile bireyleri
tarafından kişinin yaşadığı ortamda verilen hizmetlerdir. Bu
hizmetler kısa ya da uzun süreli olabilir. Örneğin, ameliyat
sonrası evinde bakım gören hastanın bakım ihtiyacı kısa, ama
yatağa bağımlı olarak yaşamak durumundaki kişinin bakımı
uzun sürelidir. Evde bakım ihtiyacı olan kişiler, tüberküloz
gibi bulaşıcı hastalığı olanlardan böbrek hastalığı ya da kanser gibi kronik hastalığı olanlara, fiziksel ya da zihinsel engelli olanlardan ruhsal sorunları olanlara kadar çok geniş bir
yelpazeyi oluşturur.
Evde bakım hizmetleri her zaman hastane bakımının yerine geçmez. Hastanede yapılabilecek birçok girişim ve
bakım evlerde verilemez. Ancak, kişilerin çok uzun süre hastanelerde bakılmaları (kurumsal bakım) hiç bir ailenin ya da
devletin üstesinden gelemeyeceği kadar yüksek maliyetlidir.
Hastaların evlerinde bakım görmeleri hem maliyet açısından
hem de sosyal yararları nedeniyle çoğu zaman hastane bakımına tercih edilebilir.
Evde bakım yalnızca tıbbi hizmetleri değil, kişinin ihtiyaç duyduğu sosyal hizmetleri de kapsar. Evde bakım hizmetinin kapsamı oldukça farklılık gösterir. Kısa süreli evde bakım hizmetleri genel olarak 30 gün kadardır ve tıbbi hizmet
ağırlıklıdır. Uzun süreli bakım hizmetleri ise, genellikle 6
aydan daha uzun sürer ve tıbbi bakım hizmetleri yanısıra sosyal bakım ağırlıklıdır. Evde bakım hizmetleri, farklı meslek

alanlarındaki uzman kişiler tarafından verilebileceği gibi aile
bireyleri tarafından da verilebilir.
Evde bakım hizmetleri değerlendirilirken üç husus dikkate alınmalıdır:
(a) Evde bakım yalnızca tıbbi hizmetleri değil, bireyin
gereksinim duyduğu sosyal hizmetleri de kapsar.
(b)Evde bakım hizmetinin kapsamı oldukça farklılık gösterir. Kısa süreli evde bakım hizmetleri genel olarak 30 gün
kadardır ve tıbbi hizmet ağırlıklıdır. Uzun süreli evde bakım
hizmetleri ise, tıbbi bakım hizmetlerini de içermekle birlikte
sosyal bakım ağırlıklıdır. Uzun süren bakım hizmetleri genellikle 6 aydan daha uzun sürer.
(c) Evde bakım hizmetleri, farklı meslek alanlarındaki
uzman ya da yarı uzman kişiler tarafından verilebileceği gibi
aile bireyleri tarafından da verilebilir.
Uzmanlık düzeyinde verilen (formal care) evde bakım
hizmetleri şunlardır:
1. Hemşirelik hizmetleri: Hemşirelerin kişiyi evinde
düzenli ve belirli aralıklarla ziyaret ederek hizmet vermesidir.
2. Destek sağlık hizmetler: Psikoterapi, fizik tedavi,
ayak bakımı, konuşma ve meşguliyet tedavisi gibi kişinin
başkasına muhtaç olmadan yaşamasını destekleyici hizmetlerdir.
3. Gündüz/Gece bakımı: Bakım gören kişilerin daha
yoğun olarak günün hangi dönemlerinde bakım hizmetine
ihtiyaç duyduklarını anlatır.
4. Kişisel bakım (özbakım): Bakıma muhtaç kişinin giyinme, banyo gibi günlük faaliyetlerini yerine getirilmesine
yardımcı olacak hizmetlerdir.
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5. Ev işlerine yardım, ev düzeninin yeniden oluşturulması:
Kişinin kendi başına yapamayacağı ev temizliği, ütü, onarım
gibi işlerine yardım amacıyla verilen hizmetlerdir.
6. Sosyal destek: Kişinin kendi başına yapamayacağı
alışverişine yardım, ev dışındaki yerlere götürülmesi, faturalarının ödenmesi, sosyal etkinliklere götürülmesi gibi hizmetlerdir.
7. Gıda ve beslenme hizmetleri: Kişinin kendi başına
yapamayacağı yemek hazırlamasına yardım etme ya da evlere yemek dağıtım hizmetleridir.
8. Danışmanlık hizmetleri: Bireye hakları ve sorumlulukları ile ilgili olarak verilen danışmanlık, kişinin isteklerini
ve şikâyetlerini karşılamak için verilen hizmetlerdir.

Ülkemizde evde bakım hizmetleri söz konusu yönerge
ve 2015 yılında yürürlüğe giren “Sağlık Bakanlığı ve Bağlı
Kuruluşları Tarafından Evde Sağlık Hizmetleri Sunulmasına
Dair Yönetmelik” çerçevesinde yürütülmektedir. Bu
hizmetler şunlardır:

• Hastaya, konulmuş olan tanı ve planlanan tedavi çerçevesinde, bulunduğu ev ortamında muayene, tetkik, tahlil,
tedavi, tıbbi bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinin verilmesi,
• İlacın reçete edilmesindeki özel düzenlemeler saklı
kalmak kaydıyla, uzun süreli kullanımı sağlık raporu ile
belgelendirilen ilaçların reçete edilmesi,
• Tıbbi cihaz ve malzeme kullanımına ilişkin raporların
çıkarılmasına yardımcı olunması,  

Kısa Süreli Evde Bakım Hizmetleri
Bu hizmetlerin temel hedefi, tıbbi bakım ve rehabilitasyon hizmeti vererek kişinin en kısa sürede kendi kendine yetebilecek duruma gelmesini sağlamaktır. Bu hizmetler arasında ameliyat sonrası bakım, yara bakımı, solunum tedavisi,
enjeksiyonlar, damar içi tedaviler, beslenme durumlarının
iyileştirilmesi, meşguliyet tedavisi, ayak bakımı, fizik tedavi,
aileye ve kişinin kendisine sağlık sorunlarıyla baş edebileceği
bilgi ve becerileri kapsayan eğitim sayılabilir.

• Hastanın ve ailesinin, evde bakım sürecinde üstlenebilecekleri görevler ile hastalık ve bakım süreçleri hakkında
bilgilendirilmesi,

Uzun Süreli Evde Bakım Hizmetleri
Uzun süreli evde bakımın hedefi, kronik hastalar, yaşlılar
ve engellilerin sağlığını korumak, günlük yaşamlarını kaliteli
biçimde sürdürmelerini sağlamak, bakıma muhtaçlık derecesinin daha da artmasını önlemek ya da ortadan kardırmaktır.

Hizmetler, kamu hastaneleri ve TSM bünyesinde kurulan evde sağlık hizmet birimleri ile aile hekimlikleri tarafından mesai saatleri içerisinde ve randevu usulüyle
sunulur. Aile hekimlikleri, kendilerine bağlı olan kişilere,
görev tanımları içerisinde yer alan evde sağlık hizmetlerini
vermekle yükümlüdür. Kuşkusuz, sağlık evlerinde görev
yapan sağlıkçılar aile hekimlerine evde bakım çalışmalarında
destek verirler.

Sağlık Bakanlığı Evde Sağlık Hizmetleri
Sağlık Bakanlığı 2010 yılında yayınladığı “Sağlık Bakanlığınca Sunulan Evde Sağlık Hizmetlerinin Uygulama
Usul ve Esasları Hakkında Yönerge” ile evde bakım hizmetlerini düzenlemiştir. Yönergede evde sağlık hizmetleri şöyle
tanımlanmaktadır: Çeşitli hastalıklar nedeniyle evde sağlık
hizmeti almaya ihtiyacı olan bireylere evinde ve aile ortamında sosyal ve psikolojik danışmanlık hizmetlerini de kapsayacak şekilde verilen muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi
bakım, takip ve rehabilitasyon hizmetleri.

• Hastaya, evde kullanması gereken tıbbi cihaz ve ekipman konusunda, eğitim ve danışmanlık vb. hizmetlerin verilmesi,
• Gerekli görülen hallerde hastanın ilgili sağlık kuruluşuna ve/veya sağlık kuruluşundan evine nakli.

Evde bakım görmek isteyen kişiler ya da yakınları 444
3 833 (444 EVDE) numaralı telefon hattını arar ya da “Evde
Sağlık Hizmeti Başvuru Formu” doldurur. Bu başvurular il
koordinasyon merkezine yapılır. Hastaneden taburcu aşamasında olup evde sağlık hizmeti almasına karar verilen hastalar
da müdavi hekim tarafından koordinasyon merkezine bildirilir.
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Koordinasyon Merkezi, yapacağı ön değerlendirme sonucunda talepleri uygun görülen hasta için, ikamet ettiği yerin yakınlığını, sağlık hizmeti ihtiyacının düzeyini ve hasta
yoğunluğunu dikkate alarak, uygun gördüğü birimi ya da hastanın kayıtlı olduğu aile hekimliğini görevlendirir.
Evde sağlık hizmetleri karşılığında hastalardan herhangi
bir ücret talep edilmemektedir. Ancak, 22 Haziran 2012 tarihli ve 28331 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan “Sağlık
Uygulama Tebliği (SUT)”nde evde sağlık hizmetlerinin bedelleri, hizmet başına ödeme yöntemi ile SUT’ da belirtilen
listeler esas alınarak faturalandırılır denilmektedir. Hastaya
kullanılan her türlü tıbbi malzemenin, sağlık hizmeti sunucusu tarafından temini zorunludur. SUT’ da belirtilen listelerde
yer alan tıbbi malzemeler hariç olmak üzere, tıbbi malzeme
ile sağlık hizmeti sunucusu tarafından temin edilen ilaçların
bedelleri ilaveten faturalandırılabilir.

Evde Bakım Hizmetlerinde Aile Bireyi ya da
Bakıcının Rolü
Ülkemizde ve dünyada evde bakım verenlerin çoğu aile
bireyleridir. Bu durum ekonomik olarak uygun olmasının yanısıra toplumda yaşlıların ve bakıma muhtaç olan kişilerin
bakımının “ailenin temel görevi” olarak görülmesinden kaynaklanmaktadır. Aile içinde bakım işini üstlenen kişinin genellikle kadınlar (eş, kız, gelin) olduğu bir gerçektir. Ancak,
kadınların çalışma yaşamına daha fazla katıldığı günümüzde
bakıma muhtaç bireylerin bakımında aile bireylerinin yerini
belirli bir ücret karşılığında çalışan bakıcılar ya da kurumsal
bakım seçeneği almaktadır. Almanya, Avusturya, Hollanda,
İsrail ve Japonya başta olmak üzere gelişmiş ülkelerin çoğunda sözü edilen bakım hizmetleri sigorta sistemleri ile desteklenmektedir. Bunun yanında İngiltere, İsveç, Norveç, Almanya ve Hollanda’da devlet bakıcı aile bireylerini destekleyici
programlar uygulamaktadır. Ülkemizde de devletin bakım
hizmetlerini sağlamadaki yetersizliği ve bakım hizmetlerini
veren kuruluşların getirdiği ek külfet nedeniyle yaşlı, özürlü
ve kronik hastaların bakımı büyük ölçüde aile üyeleri tarafından yürütülmektedir. Bu durum, ülkemizde kültürel olarak
benimsenmiş yaygın bir uygulamadır.

BİR ÖYKÜ
(Kaynak: José Saramago, Ölüm Bir Varmış Bir Yokmuş, Kırmızı Kedi Yayınları)
Bir varmış bir yokmuş, evvel zaman içinde kalbur saman içinde masal ülkesinde anne, baba, babanın babası olan
büyükbaba ve sekiz yaşında bir oğlan çocuğundan oluşan bir
aile yaşarmış. Oldukça ihtiyarlamış olan büyükbabanın elleri
titrer, bu yüzden de ne zaman sofraya otursalar adamcağızın
lokmaları sağa sola saçılırmış, bu durum oğlunu ve gelinini had safhada rahatsız ettiğinden, her ikisi de sürekli olarak adamı biraz daha dikkatli olması için uyarıp dururlarmış,
zavallı adam ne kadar uğraşırsa uğraşsın titremesine hakim
olamaz, aksine uyarılar arttıkça titremesi de artar, masa örtüsü de yerler de yemek içinde kalırmış, boynuna bağlanan
peçeteden bahsetmeye gerek yok, her öğünde, kahvaltıda,
öğle ve akşam yemeklerinde değiştirilmesi gerekirmiş. Olup
bitenden rahatsız olan ve hiçbir iyileşme ihtimali olmadığını
gören oğul, bu tatsızlığa bir son vermek için harekete geçmiş. Günlerden bir gün eve elinde tahta bir tabakla gelmiş
ve doğruca babasının yanına gitmiş. Bundan sonra burada
avluda yemek yiyeceksiniz, burayı temizlemek daha kolay,
böylelikle gelininiz kirlenen masa örtüleriyle ve onca peçeteyle uğraşmak zorunda kalmayacak. Öyle de olmuş. Kahvaltıyı, öğlen ve akşam yemeklerini yalnız başına avluda
yemeye başlayan ihtiyar, yemekleri ağzına götürebildiği ölçüde yemeye çalışıyor, yiyeceklerin daha yarısını ağzına götüremeden düşürüyor, kalan kısmın bir miktarı da ağzından
düşüyormuş, sonuçta kursağından birkaç lokma ya geçiyor
ya geçmiyormuş. Büyükbabasına yapılan kötü muamele, torunun pek umurundaymış gibi görünmüyormuş, büyükbabasına, annesine ve babasına bakıyor ve konuya önem vermezmiş gibi yemeğini yemeye devam ediyormuş. Günlerden bir
gün baba işten eve döndüğünde, oğlunu elinde bir çakıyla bir
tahtayı yontarken görmüş, ama konuya fazla önem vermemiş, o günlerde çocukların kendileri için tahtadan oyuncaklar
yapmaları, olağanmış. Adam ertesi gün tekrar dikkat ettiğinde yontulan nesnenin oyuncak bir arabaya benzemediğini,
en azından tekerlek takılabilecek yerleri olmadığını görmüş
ve çocuğa ne yaptığını sormuş. Çocuk duymamış gibi davranarak, elindeki tahta parçasını yontmayı sürdürmüş, tüm bu
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olayların anne ve babasının daha az korkak olup, çocuklarının elinde oyuncak yapımı için son derece faydalı bu tür kesici aletleri gördüklerinde koşup hemen almadıkları bir dönemde geçtiğini de hatırlayalım. Beni duymadın mı, o tahtayla ne
yapıyorsun, diye tekrar sormuş baba ve oğlu, gözlerini yaptığı işten ayırmadan, cevap vermiş, Büyükbabam gibi yaşlandığında, ellerin titreyince avluda yemek yiyeceğin günlerde
kullanman için tahta bir tabak yapıyorum. Bu sözler sihirli bir
etki yaratmış. Babanın gözlerindeki perde bir anda aralanmış,
gerçekleri görmeye başlamış, hemen babasının yanına koşup
ondan binbir özür dilemiş, yemek vakti geldiğinde de onu
masaya kendi elleriyle oturtup, yemeğini elleriyle yedirmiş,
büyükbabanın bunları yapacak gücü olmadığından, babasının
gücü de henüz yerinde olduğundan kendi elleriyle silmiş ağzını. Sonra neler olduğunu bilmiyoruz, ancak bu küçük çocuğun işinin yarım kaldığı, buna karşın tabağa dönüşebilecek
tahta parçasının ortalıkta dolaştığı da bir gerçek. Bu öykünün
öğretici yanının kaybolmaması için kümse o tahta parçasını
yakmak ya da atmak istememiş, öte yandan çocuğun yarım
bıraktığı işi bir başkasının bitirmesi de her zaman mümkünmüş, özellikle de insanoğlunun ruhunun karanlık yönlerinin
hiç yok olmadığını gördüğümüz bugünlerde. Hani derler ya,
yaşamak ve görmek gerek, bu zamana bağlı bir sorundur ve
bazı şeyleri görmek nasip olmazsa eğer, bu sadece yeterince
yaşamadığımızdan olacaktır.

Evde Bakımda Sağlıkçının Rolü
Hangi kişilerin evde bakılabileceğine sağlıkçılar karar
vermelidir. Bazı durumlarda, bu kararın farklı dal uzmanlarından oluşan bir grup (heyet) tarafından verilmesi de gerekebilir. Çünkü bir sağlık kuruluşunda bakılması daha uygun olan bir kişinin evde bakılmasının sakıncaları da olabilir.
Evde bakım hizmeti başıboş şekilde yapılacak bir iş değildir.
Evde bakım gören kişinin düzenli aralıklarla sağlıkçılar (hekim, hemşire, ebe vb) tarafından izlenmesi ve değerlendirilmesi gerekir. Böylece, evde bakım hizmetinin yeterli biçimde
verilip verilmediği ve kişinin bakımının evde mi yoksa bir
sağlık kuruluşunda mı devam etmesinin uygun olacağına karar verilmelidir.

Evde bakım hizmetleri açısından sağlık ekibinin görevleri şunlardır:
1. Tıbbi sorunların saptanıp çözümü,
2. Evde bakıma uygun olan hastanın tanımlanması,
3. Evde bakım planının hazırlanması,
4. Yeni, acil ve akut tıbbi sorunların diğer sağlık eleman
ları ile birlikte çözümü,
5. Hasta ve evde bakım verenler arasındaki iletişimi sağlamak,
6. Tıbbi kayıtların tutulması,
7. Gerektiğinde telefonla ya da ev ziyareti yaparak kişinin durumunu değerlendirmek ve gerekli önlemleri almak

Evde Sağlık Sorunlarına Yaklaşım
Araştırmalar 65 yaş ve üzerindeki nüfusun yaklaşık
yüzde 80’inde bir kronik hastalık olduğunu göstermektedir.
Yaşlıların yaklaşık yarısının günlük aktiviteleri kısıtlıdır. Bu
kısıtlılıkların başlıca nedenleri kalp hastalıkları, artritler ve
görme sorunlarıdır.
Yaşlı grupta ölüm nedenleri arasında kalp hastalıkları,
malignansiler ve serebrovasküler hastalıklar ilk sıralardadır.
Diğer ölüm nedenleri ise, kazalar, kronik obstruktif akciğer
hastalığı (KOAH), pnömoni ve grip, diyabet ve kronik karaciğer hastalıkları sayılabilir.
Hipertansiyon (yüksek kan basıncı): Yüksek kan basıncı özellikle 50 yaş üzerindekilerde önemli bir sağlık sorunudur. Yüksek kan basıncı olan yaşlı bireyin kan basıncı her
gün doğru ve dikkatli bir şekilde ölçülmeli, tükettiği besinler
izlenmeli, ilaç eğitimi yapılmalı, stres ile baş etme yöntemleri öğretilmeli, fizik egzersizleri yapması (yürümesi vs.) için
yönlendirilmelidir.
Kan basıncı yüksek olan hastaların pek çoğu hasta olduklarının farkında değildir. Dolayısıyla bu kişilerin erken
dönemlerinde teşhis edilmeleri önemlidir. Bunun için sağlık evi çalışanı ev ziyareti ya da diğer fırsatları değerlendirerek yaşlıların kan basınçlarını ölçerek hipertansiyonu
olanları aile hekimine ya da bir uzmana yönlendirmelidir.

677

HALK SAĞLIĞI Kuramlar ve Uygulamalar

Kanser: Kanser ölümcül ve yaşam kalitesini bozan
bir hastalıktır. Gerek çevremizdeki kanser yapıcı faktörlerin artması gerekse tanı olanaklarının gelişmesi ve yaşama süresinin uzaması nedeniyle giderek daha çok görülür
olmuştur. Kanser hastalığında çok önemli bir husus erken
tanı çalışmalarıdır. O nedenle kanser belirtileri, memenin
muayenesinin nasıl yapılacağı, nerelerden kanser teşhis ve
tedavi hizmeti alınabileceği konularında toplum eğitimi
sağlık evi çalışanının önemli görevlerindendir.
Diyabet: Ülkemizde 20 yaş üzerindeki her 7 kişiden
birisinin diyabet hastası olduğu daha önce belirtilmişti. Bu
hastaların yaklaşık olarak yüzde 30 kadarı hekim kontrolü altındadır; yüzde 40 kadarının kontrol altında olmadığı,
yüzde 30 kadarının ise diyabetli olduğu halde tedavi görmedikleri bilinmektedir. Diyabet böbrek, göz, damarlar,
kalp, beyin gibi birçok organda ciddi hasarlar yapar, dolaşım bozukluğuna neden olduğundan ayaklarda ve deride
yaraların açılmasına yol açar ve yaşam kalitesini ileri derecede bozar. Sağlık evi çalışanının ya da bir hekimdışı sağlık görevlisinin sorumluluğu diyabet hastası olma olasılığı
olan hastaları hekime yönlendirmek, diyabetli hastaların
ilaçlarını düzenli kullanıp kullanmadıklarını izlemek, uygun biçimde beslenmeleri için gerekli eğitimleri yapmak,
ayak bakımı gibi konularda destek vermektir.
Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH):
KOAH tam olarak geri dönüşü olmayan hava akımını (solunumu) kısıtlayan, önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalıktır. Genellikle kronik bronşit ve astım ile bir arada görülür. KOAH’ın en önemli nedeni sigara içmektir. KOAH
hastalarını sigarasız ve iç ortam kirliliği olmayan ortamlarda tutmak ve bu hastalarda ortaya çıkması muhtemel kalp
hastalıkları, kalp yetmezliği, osteoporoz, kemik kırıkları,
depresyon, diyabet, anemi, uyku bozuklukları, glokom ve
akciğer kanseri yönünden izlemek ve gerekli yerlere yönlendirmek gerekir. Bazı hastalar evlerinde oksijen tedavisini gerektirdiğinden bu hastaların yakın takibi uygun olur.
Artritler ve Osteoporoz: Kas ve eklemlerdeki bağ dokusunun bozulması denge ve yürüme bozukluklarını ortaya
çıkarır. Omurga, kalça ve diz eklem zarlarının bozulması

ile hareket ve postur bozulmaları artar. Kısaca artrit olarak
tanımlanan bu durum yaşlı bireyde aktivite kısıtlılığına ve
başkalarına bağımlılığa neden olduğu için önemli bir sağlık sorunudur. Yaklaşık olarak her 4 yaşlıdan 1 tanesinde
artrit sorunu vardır. Artritin ilerlememesi için egzersizler
yapması, ilaçla ve fizik tedavi uygulaması yarar sağlar.
Osteoporoz ise, kemiklerin kalsiyum kaybına bağlı olarak
incelmesi, zayıflaması ve kırılması ile sonuçlanan ciddi bir
durumdur. Menopoz sonrası dönemde kadınlarda sıklıkla
karşılaşılan bir sorundur. Osteoporozu önlemek için hareketsiz yaşamdan kaçınılmalı, güneş ışığından yeterince yararlanılmalı, kalsiyumdan zengin olan süt, yoğurt, yumurta
gibi gıdaları bolca tüketmelidir. Bazı durumlarda ilaç tedavisi de gerekebilir.
Duyularda azalma: Sıcak, soğuk ve ağrıyı algılamadaki azalma nedeniyle yaşlılar yanık, donma ve ezilmeyi geç
fark eder. Bu duyulardaki azalma enfeksiyon riskini de arttırır. Tat ve koku alma duyusundaki azalma iştahsızlık ve beslenme sorununu gündeme getirir. Yaşlı kişi, yemeklerden tat
almak için yiyeceklere tuz ve şeker eklemeye başlar. Bunun
sonucunda bazı kronik hastalıklar artabilir.
Yaşlanma ile birlikte görme, işitme, dokunma, koklama ve tat alma duyuları azalır. İşitme sorunu 65-74 yaş grubunda % 24, 75 yaş üzerindeki nüfusta % 40 dolayındadır.
Görme ve işitme duyularındaki azalma yaşlının hareketlerinin kısıtlanmasına, algılamasının azalmasına ve sosyal
ilişkilerinin bozulmasına iletişim sorunları yaşamasına neden
olabilir.
Yaşlılıkta her bireyin kişisel özelliklerine, yaşanılan aileye göre sorunlar ve gereksinmeler farklılık göstermekle
birlikte, yaşlılıkta genel olarak fiziksel bakım, beslenme, aktivitenin sağlanması ve psikolojik destek gereksinmeleri ön
plandadır.
Yaşlıların kendi başlarına yapamayacakları ve mutlaka
destek görmeleri gereken bazı sorunları olur. Bunlar özetle
şunlardır:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tuvalete gitmek
Beslenmek
Giyinmek
Konum değiştirmek
Fiziksel hareketlilik
Banyo yapmak
İdrar ve gaita çıkarmak
Telefon kullanabilmek
Seyahat edebilmek
Alışveriş yapmak
Yemek hazırlamak
Ev işi yapabilmek
Önerilen ilaçları alabilmek
Para yönetimi yapabilmek

gerekli bakım planı yapılarak planın uygulanması sağlanmalıdır. Bu bakım genellikle aile bireylerinden birisi tarafından
verilir ve birim çalışanı tarafından denetlenir ve desteklenir.

Yaşlı bireylerin günlük bakımı
Günlük bakım, yaşamın her döneminde yapılması gerekli bakımdır. Bebeklik ve çocukluk döneminde bu bakım
anne tarafından yapılır. Yaşlılık döneminde de güçsüzleşme
ve fiziksel kısıtlılıklar söz konusu olduğu için bakım gereksinmesi ortaya çıkar. Yaşlıların ihtiyaç duyduğu günlük
bakımlar şunlardır:

İlçe sağlık müdürlüklerinin, toplum sağlığı merkezlerinin,
aile hekimlerinin ve sağlık evi çalışanlarının bir sorumluluğu
da, hizmet verdikleri toplumdaki yaşlı bireylerin gereksinimlerini saptayarak ve genel yaşlanma sorunlarını göz önüne
alarak, bakım planı geliştirmek ve uygulamaktır. Sağlıkçı
yaşlı birey ve ailesi için bakım planı geliştirmeden önce, yaşlı bireye ilişkin kapsamlı bir öykü almalıdır. Alınan bu öykü
içinde,

•
•
•
•
•
•
•
•

Yaş,
Cinsiyet,
Eğitim durumu,
Emekli ise daha önce yaptığı iş,
İzlenen bir hastalığı olup olmadığı,
Devamlı ilaç kullanıp kullanmadığı,
Ağırlığı,
Halen yaptığı bir iş olup olmadığı gibi yaşlının kendisine ilişkin bilgiler yanında çevreye ve özellikle konuta ilişkin bilgi alınmalı ve gözlemler yapılmalıdır.
Kapsamlı olarak toplanan bilgiler kullanılarak yaşlı bireyin gereksinimleri saptanmalı öncelik sırasına konmalı ve

Cilt Bakımı: Fizyolojik değişime bağlı olarak yaşlı
bireyin derisi elastikiyetini kaybeder ve kurur; tırnakları
sertleşir; saçlar kan dolaşımındaki yavaşlama sonucu seyrekleşir, kurur ve rengi matlaşır. Cilt kuru olduğu için yağlı
krem ile yağlanmalı, dar ayakkabı giyilmemeli, tırnaklar
kesilmeden önce sıcak suda yumuşatılmalı ve saçlar çok
sık yıkanmamalıdır.
Banyo: Yaşlılıkta cilt kuruduğu için sık banyo yapmak
cildin daha çok kurumasına ve çatlamasına neden olabilir.
Bu nedenle haftada bir ılık banyo yapmak yeterlidir. Banyo’dan sonra cildin iyice kurulanması ve yağlı bir krem sürülmesi uygun olur.
Ağız ve Diş Bakımı: Yaş ilerledikçe diş kaybı artar;
pek çok yaşlının ağzında protez vardır. Çürük dişlerin sağlık açısından önemli bir sorun olduğu yaşlıya ve ailesine
anlatılmalı ve tedavisi sağlanmalıdır. Dişler her yemekten
sonra fırçalanmalı ya da ağız mutlaka su ile çalkalanmalıdır. Eğer ağızda protez mevcut ise, protezin basınç yerlerinde ağız yaraları oluşacağı için protez çıkarılarak her
yemekten sonra ağız çalkalanmalı ve protez temizlenmeli
ve geceleri çıkarılıyorsa temiz bir kap içinde saklanmalıdır.
Beslenme: Yaşlılıkta yeterli ve dengeli beslenme en az
bebeklik ve çocukluk dönemi kadar önemlidir. Bu dönemde proteinden zengin gıdaların tüketilmesi, yağ miktarının
kısıtlanması ve bitkisel yağlar alınması uygun olur. Aynı
zamanda vitamin ve minerallerin yeterli alınması kalp ve
sinir sistemini güçlendirir ve beyin damarlarının kireçlen-
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mesini önler. Yapay vitamin ve mineral içeren ilaçlar yerine
doğal kaynaklı vitamin ve mineraller tercih edilmelidir. Diş
kayıpları ya da ağızda protez bulunması yaşlının yeterli ve
dengeli beslenmesini engelleyebilir. Eğer böyle bir sorun
mevcut ise yiyecekler gerekirse ezme ve püre şeklinde hazırlanmalı ve yaşlının günlük gerekli besin öğelerini alması sağlanmalıdır. Bu durum aile bireylerine açıklanmalı ve
ailenin beslenme alışkanlıklarına göre yaşlının beslenmesi
düzenlenmelidir. Gerekirse yaşlı bireyin aynen çocuk gibi
bakım gereksinimi olduğu aileye açıklanmalı, gerekli durumlarda ayrı yemek hazırlanarak beslenme sorunu çözümlenmelidir. Eğer yaşlının özel bir diyet uygulaması gereken
bir hastalığı varsa (diyabet, mide, karaciğer, böbrek, hipertansiyon, hormonal hastalıklar gibi) beslenmesinin buna
göre ve hekimin önerileri doğrultusunda olması gerektiği
unutulmamalıdır.
Yaşlılıkta Psikolojik Destek: Yaşlanma ile birlikte
emekli olan, çalışma gücü azalan, günlük yaşamının çoğunu
sakin bir şekilde geçiren, bazı aktiviteleri için başkalarının
yardımına muhtaç duruma gelen kişilerde işe yaramadığı,
yaşamının sonuna gelindiği, artık eski saygınlığını yitirdiği duygusuna ve kaygılara yol açar. Geniş aile yapısının
kaybolup çekirdek aile yapısının yaygınlaştığı çağımızda
yaşlıların bu duygu ve endişelerle depresyon geliştirmeleri
önemli bir sorundur. Yaşlı kişi bu ruhsal çöküntüden başta
aile tarafından ve sosyal kurumlarca yaşlıya destek verilerek kurtarılabilir. Yaşlıya toplumun ona ihtiyacı olduğunu
hissettirerek doyum sağlayacağı bir işle meşgul etmek iyi
bir seçenektir. Böylece yaşlı birey toplumdaki insanlar ile
ilgilenecek, onların ilgisini görecek ve rahatlayacaktır. Örneğin; yaşlı kadının örgü örmesi, yemek yapması, çocuk
bakması; yaşlı erkeğin bahçe ile uğraşması ya da resim,
oymacılık gibi el işleri yapması, evin tamirat işleri ile ilgilenmesi, onları yalnızlıktan ve ruhsal çöküntüden koruyacak yöntemlerdir.
İlaç Kullanma: İlaç kullanımında temel ilke “akılcı”
olmaktır. Akılcı ilaç kullanımı demek uygun ilacın,
uygun dozda ve uygun süre kullanılması demektir. Böyle
yapılmazsa ilaçlar yarar değil zarar verirler. Yaşlılar
ortalama olarak günde 4.5 çeşitte ilaç kullanırlar. Bilindi-

ği gibi her ilaç vücuda yabancı bir kimyasal maddedir
ve her ilacın istenilmeyen (olumsuz) yan etkileri olabilir. Araştırmalara göre 2 ilaç kullanan insanlarda olumsuz
etki görülme riski %15.5; beş ilaç kullananlarda ise % 60
düzeyindedir. Bu nedenle ilaç kullanan yaşlıların yakından
izlenmeleri, ilaçların beklenmedik etkileri hakkında bilgilendirilmeleri ve böyle bir durum olursa ne yapmaları gerektiği kendilerine ve aileye açıklanmalıdır.
Düzenli Hekim İzlemine Gitme: Yaşlılık dönemi hastalıkların, özellikle kronik hastalıkların en fazla görüldüğü
dönemdir. Bu hastalıkların erken teşhis edilmeleri, uygun
tedavi edilmemeleri ve tedavilerinin sürekli olarak izlenmesi son derece önemlidir. Oysa yaşlıların birçoğu değişik nedenlerle hastalıklarını kabullenemez, tedaviye adapte olamaz, ilaçlarını kullanma konusunda yeterli titizliği
gösteremez ve sıklıkla hekim kontrollerini ihmal ederler.
İşte, ailenin ve sağlık evi çalışanının önemli sorumluluğu
yaşlıların tedavilerinin ve hekim izlemlerinin düzenli olmasını sağlamak olmalıdır. Tedavinin ve hekim kontrollerinin
düzenli olmasının yaşlı kişiye olduğu kadar ailenin yararına
olduğu aileye açıkça belirtilmeli bu konuda duyarlı olmaları sağlanmalıdır.
Evde bakım verecek kişinin seçimi ve eğitimi
Ülkemizde geleneksel aile düzeni içinde evde bakım
hizmeti verecek kişi ailedeki anne, kız çocuk, gelin gibi bir
kadındır. Akut hastalıkların bakımında bakım süresi kısa ve
geçici olduğu için bu görev anneye düşebilir, fakat kronik
hastalıklarda ve yaşlılıkta bakım süresi uzun olduğu için aile
bireylerinden durumu en uygun olan kişinin bu işi üzerine
alması gerekir. Hastaya bakım verecek kişinin okur-yazar
olmasına dikkat edilmelidir. Eğer ailede bu nitelikte bir kişi
yoksa çabuk kavrayabilen, becerikli ve iyi iletişim kurabilen
birisi seçilebilir.
Evde bakım hizmetini aile bireylerinden birisi ya da sağlıkçı olmayan bir kişi verecekse, bu kişinin bakımın önemi,
yapılacak işler ve bakım sürecinde ortaya çıkabilecek aksaklıklar hakkında bilgilendirilmeleri gerekir. Bu görev için kırsal bölgede en uygun kişi, kuşkusuz sağlık evi çalışanıdır.
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Aileye yapılacak eğitimde öncelikle sağlık sorununun
önemi üzerinde durulmalı ve iyi bir bakımla pek çok sorunun
önlenebileceği ve daha az sorun çıkabileceği anlatılmalıdır.
Sağlık evi çalışanı eğitime başlamadan önce ailenin konuya
ilişkin gereksinimlerini, kişiye ve çevreye ilişkin durumunu
saptamalıdır.
Kişiye İlişkin Bilgiler
• Yaşı,
• Cinsiyeti,
• Eğitim durumu,
• Medeni hali,
• Çocuk sayısı,
• Sosyal güvencesi,
• Alışkanlıkları,
• Hobileri (el becerileri, uğraşları),
• Varsa kronik hastalığı,
• Kullandığı ilaçlar,
• Diyeti,
• Görme ve işitme durumu,
• Hareket kısıtlılığı olup olmadığı.

sı sırasında ailenin ya da bireyin eğitim gereksinmesi ortaya çıkarsa, aile eğitilmelidir. Aileye, hastalık, bakım biçimi,
ortaya çıkabilecek sorunlar, ilaçların kullanılması, bunların
yan etkileri, hastanın beslenmesi konularında eğitim vermek
gerekebilir.
Planlanan eğitimin uygulanmasında göze ve kulağa hitap
eden araçlar kullanılmalıdır. Gerekli durumlarda ailelerin ve
bireylerin kullanabileceği basit eğitim araçları geliştirilmelidir. Örneğin, hipertansiyonlu bir hastanın ilaç alım zamanını
hatırlaması için takvim geliştirme, diyet için alınacak gıdaları
gösteren resimlerin hazırlanması gibi.
Hastanın evde bakımına ilişkin yapılacak eğitimlere bakım alacak bireyin de katılması eğitimin etkisini artırır. Böylece bakım alacak kişinin de duyarlı hale gelmesi sağlanabilir.
Hasta bakımı için aileye yapılan eğitimin etkili olup olmadığının ölçülmesi gerekir. Bu amaçla, örneğin, hipertansiyonlu hastaya iyi bakım verilip verilmediği bir süre sonra
hastayı ziyaret ederek kan basıncının ölçülmesi ile anlaşılabilir.
Eğitimin başarılı olmasında aile ile yakın ilişki kurulması
da önemlidir. Aileye güven verilmeli, bir sorunları olduğunda
başvurabilecekleri bir sağlık personeli bulunduğu güvencesi
kendilerine verilmelidir. Böyle bir güvence aileyi de hastayı
da rahatlatır.

Çevreye İlişkin Bilgiler

• Konut durumu
- Isınma,
- Aydınlanma,
- Tuvalet ve banyo durumu,
- Su durumu.
• Kazaya neden olabilecek durumlar
- Merdivenler,
- Bahçe,
- Gece evin aydınlatılması vs

Bir husus akıldan çıkartılmamalıdır: “Ailede bir kişi hasta ise bütün aile hasta demektir”. Yani, bir hastanın bulunması
ailenin bütün bireylerini etkiler, onlar da kendilerini sıkıntı
içinde bulurlar ve zaten zor olan hasta bakımı onlar için daha
da çekilmez bir hale gelebilir. O nedenle,

Bu bilgiler toplandıktan sonra aile ve bakım verecek kişi
ile birlikte gereksinmeler saptanmalı, önceliklendirilmeli ve
bakım eylemleri planlanmalıdır. Gereksinmelerin saptanma-

Sağlık çalışanı yalnızca hastayı değil, ailenin bütün
fertlerini rahatlatacak bir anlayış ve yaklaşım içinde
davranmalıdır. Aile bireylerine fazla yüklenmek, onları
suçlamak, kusurlarını abartarak yüzlerine vurmak, küçültücü
sözler sarf etmek gibi davranışlardan kaçınmak gerekir.
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Evde bakım hizmetlerinin olumlu ve olumsuz
yönleri

Kaynaklar

Evde Bakım Hizmetlerinin Olumlu Yönleri (Avantajları)
o Hastalara özerklik verilmiş olur; insanların alışkın
oldukları ortamda daha mutlu olmaları sağlanır,
o Hastalar kendi ortamlarında özgürce davranırlar,
o Kendi çevreleri ile iletişim içinde olan hastalar daha
hızlı iyileşirler,
o Hastane ortamında hastaların abartılı biçimde hasta
rolünü oynadığı ve bu tavırlarının iyileşmelerini
geciktirdiğine inanılmaktadır,
o Ev ortamı hastane ortamından daha etkilidir ve daha
ekonomiktir,
o Evde bakım hizmetleri hastanelere gereksiz olarak
yatırılmalarını engellemektedir,
o Hastaneye başvurularda, hastanede kalış süresinde ve
hastane enfeksiyonlarında azalma olmaktadır.

• Evde Bakım Hizmetleri İle İlgili Sağlık Emek ve Meslek Örgütlerinin Görüş Ve Yaklaşımları, Aralık 2015, Ankara Türk Tabipleri
Birliği Yayınları
• Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Tarafından Evde Sağlık
Hizmetlerinin Sunulmasına Dair Yönetmelik, 27.02.2015 tarih ve
29280 sayılı Resmi Gazete
• Sağlık Bakanlığı, Sağlık Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında
Yönerge, Ankara, 2001.
• Yılmaz M. ve ark. Sağlık Hizmetinin Alternatif Bir Sunum Şekli
Olarak Evde Hasta Bakımı, İstanbul Tıp Derg - Istanbul Med J
2010;11(3):125-132

Evde Bakım Hizmetlerinin Olumsuz Yönleri (Dezavantajları)
o Evde bakım hizmetleri pek çok faktörün etkilediği,
ayrıntılı bir eğitimi ve sağlık personelinin yakın
kontrolünü gerektiren güç organizasyonlardır.
o Sağlık personeli sürekli hastanın yakınında
olmayabilir.
o Evde intravenöz tedaviler güçtür, hatalı uygulamalar
nedeniyle sepsis, tromboz gibi komplikasyonlar
gelişebilir.
o Evde bakımı sağlayacak sağlık personelinin
güvenliğini sağlamada bazı sorunlar yaşanabilir.
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Yaşlılık Dönemi Sağlık Politikaları
Nasıl yaşamam gerektiğini anlamaya başladığımda, nasıl ölmekte olduğumu gördüm.
Leonardo Da Vinci

Giriş

DAVET ...

Devlet, yurttaşların ortak gereksinmelerini karşılamak
için kurulur; yurttaşsız devlet olamayacağına göre, her türlü
devlet politikasının ve hizmetinin merkezinde yurttaş, yani,
insan olmalıdır. Yurttaşların ortak ve temel gereksinmelerinin
başında sağlıkları gelir. Sağlık her şey değildir, ama sağlık
olmayınca her şey bir hiçtir.
O halde, yurttaşlara sağlık hizmeti sunmak devletlerin
sorumluluğu ve ödevidir. Devlet, bu ödevini yaparken yurttaşlarının durumlarını ve gereksinmelerini bilmek, politikalarını ona göre kararlaştırmak zorundadır.
Bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’de de ömür uzuyor
ve toplum giderek yaşlanıyor. Buna paralel olarak, yaşlılara
özgü sağlık ve sosyal hizmet sorunları da artıyor. O nedenle,
değişen toplum yapısına uygun olarak, devletlerin de sağlık
politikalarını güncellemesi kaçınılmaz oluyor.
Ülkemizdeki toplumun halen yüzde 8.8 kadarı 65 yaş
üzerinde, ancak, 2050 yılında Türkiye nüfusunun 100 milyon,
65 yaş üzerindeki nüfusun ise 17 milyon dolayında olacağı
tahmin ediliyor. Bu gerçekten hareketle, ülkemizde yaşlılara
ilişkin sağlık politikaların ciddi biçimde ele alınması, geliştirilmesi, genişletilmesi ve uygulamaya konulması gerekir.

“şunları bir araya toplayayım.
Bir güzel muhabbet edelim” diye düşündüm.
Mutfak işinden de anlarım.
Donattım sofrayı.
Bayağı uğraştım.
Hepsinin, ayrı ayrı ne
yemekten, ne içmekten
hoşlandığını iyi bilirim.
Bayağı da para gitti.
Birinin yediğini öbürü yemez.
Ötekinin içtiğini beriki içmez.
Dört kişilik sofra kurdum.
Mumları da yaktım.
Bak hepsi, Erick Satie severdi.
Hatırladım.
Müziği de ayarladım.
Geldiler.
20 yaşında ben,
35 yaşımda ben,
40 yaşımda ben ve
bugünkü ben dördümüz.
Birden yirmi yaşımı, otuz beş yaşımın karşısına oturttum.
Kırk yaşımın karşısına da, ben geçtim.
Yirmi yaşım, otuz beş yaşımı tutucu buldu.
Kırk yaşım ikisinin de salak olduğunu söyledi.
Yatıştırayım dedim.
“Sen karışma moruk” dediler. Büyük hır çıktı.
Komşular alttan üstten duvarlara vurdular.
Yirmi yaşım kırk yaşıma bardak attı.
Evin de içine ettiler.
Bende kabahat.
Ne çağırıyorsun tanımadığın adamları evine ...
CAN YÜCEL
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Sağlık Hizmeti Verenler
Bütün dünyada, yaşlılara sunulan hizmetlerde görev alan
sağlık elemanlarının ve sosyal hizmet uzmanlarının geriatri
ve gerontoloji alanlarında eğitim görmüş olmaları benimsenen bir ilkedir. Ayrıca, yaşlılara evde bakım veren aile bireylerinin de bakım konusunda eğitilmeleri Uluslararası Eylem
Planı’nın önerilerindendir. Sözü edilen planda bu konuda şu
önerilere yer verilmektedir:
a. Gerontoloji ve geriatri dahil olmak üzere, yaşlılara hizmet veren sağlık çalışanları, sosyal hizmet uzmanları
ve yaşlıların yakınları gibi bakım veren bireyler için eğitim
programları başlatılması ve geliştirilmesi, bu çalışmaları yapan başta gelişmekte olan ülkeler olmak üzere bütün ülkelerin desteklenmesi,
b. Sağlık çalışanları ve sosyal hizmet uzmanlarına, yaşlıların sağlığı, iyilik durumu ve bakımı konusunda olduğu
kadar yaşlanmanın sosyal ve psikolojik yönleri ile ilgili bütüncül bir yaklaşımla sürekli eğitim programları sağlanması,

Türkiye’de bu konudaki gelişmeler henüz yetersizdir.
Gerek mezuniyet öncesi, gerekse mezuniyet sonrası tıp eğitiminde geriatri ve gerontoloji eğitimlerine daha fazla yer
verilmesi ve bu konuda yetiştirilen uzmanlara gereksinim
vardır. Bu gereksinim, yaşlı nüfusun giderek artmasına paralel olarak artmaktadır. Benzer gereksinim hemşireler ve evde
bakım veren sağlık personeli için de söz konusudur.

Uluslar Arası Eylem Planı ve Sağlık Hizmetleri
Dünya Yaşlanma Asamblesi tarafından kabul edilen
Uluslararası Eylem Planı’nın amacı, her yerde insanların
güvenli ve saygın şekilde yaşlanmalarını ve toplumlarında
bütün haklara sahip birer vatandaş olarak yaşamaya devam
etmelerini garanti etmektir. Söz konusu plan, yaşlıların eşit
olarak sağlık ve bakım hizmetlerine ulaşımının sağlanması
başlığı altında şu hedef ve eylemleri önermektedir:
Hedef 1: Yaşlıların sağlık ve bakım hizmetlerine evrensel ve eşit olarak ulaşım sağlanması için dil farklılıkları dahil
olmak üzere yaş, cinsiyet ya da herhangi bir nedene dayalı
sosyal ve ekonomik eşitsizliklerin ortadan kaldırılması.

c. Geriatri ve gerontoloji alanlarında uzman eğitiminin
yaygınlaştırılması.
Yaşlı nüfusun sağlık gereksinmelerini en iyi şekilde karşılayabilecek kalite ve sayıdaki hekimin gelişmiş ülkelerde
dahi oluşturulmasında güçlüklerle karşılaşılmaktadır. Yaşlılara hekimlik hizmeti geleneksel olarak iç hastalıkları uzmanları tarafından verilmektedir. Ancak, iç hastalıkları uzmanları
giderek daha fazla biçimde, kardiyoloji, gastroenteroloji, yoğun bakım gibi üst dallarda ve spesifik organ ve sistemlerin hastalıkları üzerinde uzmanlaşmaktadırlar. Bu durum, iç
hastalıkları uzmanlarının bütüncül bir yaklaşım gerektirecek
geriatri ve gerontoloji konularından uzaklaşmalarına yol açmaktadır.
Bu nedenle Avrupa ülkelerinde ve ABD’de geriatrik hasta bakımı konusunda uzmanlaşmış hekim yetiştirilmektedir.
Ayrıca, diğer uzmanlık dallarında da geriatri eğitiminin yerleştirilmesine çalışılmaktadır.

Eylemler :
(a) Sağlık ve rehabilitasyon hizmetleri için ayrılan kaynakların eşit dağılımının ve özellikle, yoksul olan yaşlıların
bu kaynaklardan daha fazla yararlanmasının sağlanması,
Özellikle kırsal alanlar ve ulaşımın güç olduğu bölgeler
gibi hizmetlerin az götürüldüğü yerlerde, gerekli ilaçların ve
diğer tedavi yöntemlerinin ulaşılabilir ve ekonomik olarak
karşılanabilir olması gibi koşulların sağlanması için kaynak
dağılımlarının geliştirilmesi,
(b) Yoksul olan yaşlılara olduğu kadar kırsal alanlar ve
ulaşımın güç olduğu bölgelerde yaşayanların vergilerinin,
sigorta primlerinin azaltılması ya da alınmaması yoluyla ve
diğer mali destek önlemleri ile yaşlıların hizmetlerden eşit
olarak yararlanmasının ve ekonomik olarak karşılanabilir ilaç
ve diğer tedavi yöntemlerine ulaşılabilirliğin sağlanması,
(c) Sağlık ve rehabilitasyon hizmetlerinin etkili kullanımı ve seçiminde yaşlıların eğitilmesi ve güçlendirilmesi,
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(d) Yaşlıların, yaş grubu ayrımcılığı başta olmak üzere
hiçbir ayrımcılıkla karşı karşıya kalmadan temel sağlık hizmetlerine ulaşmasının sağlanması için uluslararası yükümlülüklerin uygulanması ve yaşlıların temel sağlık hizmetlerine
ulaşımının artırılması yanında sağlık hizmeti sunumu sırasında yaş ayrımcılığı başta olmak üzere her türlü ayrımcılığın
önlenmesi,
(e) Uygun olan durumlarda, kırsal alanlarda, sağlık hizmetlerine ulaşımın coğrafi ve lojistik nedenlerle sınırlı olduğu bölgelerde, ulaşılabilirliğin artırılması amacıyla, tele tıp,
açık öğretim gibi teknolojik yöntemlerin kullanılması.
Hedef 2: Yaşlıların gereksinmelerinin karşılanması ve
sürece katılımlarının teşvik edilmesi için temel sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi.
Eylemler:
(a) Yaşlıların temel sağlık hizmetlerine evrensel ve eşit
olarak ulaşmalarının sağlanması ve toplum sağlığı programlarının hazırlanması,
(b) Yaşlılara sunulan sağlık hizmetlerine destek sağlanması için yerel kuruluşların teşvik edilmesi,
(c) Uygun ve yararlı olan durumlarda, temel sağlık hizmetleri programlarına geleneksel ilaçların dahil edilmesi;
(d) Sağlık çalışanlarının ve sosyal hizmet uzmanlarının
egitiminde temel gerontoloji ve geriatriye yer verilmesi,
Hedef 3: Yaşlıların gereksinimlerini karşılamak için sağlık ve bakım hizmetlerinde sürdürülebilirliğin sağlanması.
Eylemler :
(a) Yaşlılar için uygun sağlık ve bakım hizmetleri ile rehabilitasyon standartlarını belirlemek amacıyla hizmetlerin
uygun düzeylerinde düzenleyici mekanizmalar geliştirilmesi,
(b) Yerel sağlık programlarının planlanması, yürütülmesi
ve değerlendirilmesi için gereksinimleri belirlemeye yönelik
yaşlıların katılımları ile hazırlanmış, durum saptama çalışmaları yapılarak sosyal kalkınma stratejilerinin uygulanması,

(c) Temel sağlık hizmetleri, uzun süreli bakım ve sosyal
hizmetler ile diğer toplum hizmetlerinin koordinasyonunun
sağlanması ve iyileştirilmesi,
(d) Palyatif tedavi sağlanması, sağlık ve bakım hizmetlerine entegrasyonunun desteklenmesi, eğitim ve palyatif tedavi standartları geliştirilip palyatif tedavi hizmeti sunanların
tümü için muitidisipliner yaklaşımların desteklenmesi,
(e) Yaşlıların değişen ve çok çeşitli sağlık gereksinimlerinin karşılanması amacıyla kaynak dağılımının esnek biçimde yapılabilmesi için hastalıklardan koruma ve sağlığın geliştirilmesi, temel sağlık hizmetleri, acil tedavi, rehabilitasyon,
uzun süreli bakım ve palyatif tedavi de dahil olmak üzere,
çeşitli hizmet alanlarında sürdürülebilirliğin sağlanması, gerekli kurumların ve koordinasyonun teşvik edilmesi,
(f) Özel gerontolojik hizmetlerin geliştirilmesi ve aktivitelerinin temel sağlık hizmetleri ve sosyal hizmetler ile koordinasyonunun sağlanması.
Hedef 4: Yaşlıların temel sağlık ve uzun süreli bakım
hizmetlerinin güçlendirilmesi ve kalkınma sürecine katılması.
Eylemler:
(a) Yaşlıların sağlık, sosyal ve rehabilitasyon programlarının planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi aşamalarına katılımının sağlanması,
(b) Yaşlıların kendi sağlık ve bakımları ile ilgili karar
verme konusunda, sağlık çalışanları ve sosyal hizmet uzmanlarının teşvik edilmesi,
(c) Yaşlılarda kendi kendine bakımın teşvik edilmesi,
sağlık ve sosyal hizmetlerle güç ve yeteneklerinin artırılması,
(d) Sağlık politikalarının hazırlanmasında, yaşlıların gereksinimlerinin göz önünde bulundurulması.
Avrupa Birliğinde Yaşlı Politikaları: Avrupa Birliği ülkelerindeki ortak görüş yaşlı hizmetlerinde kurumsal bakımdan
uzaklaşmaktır. Bu ülkelerin hemen tümü, geleneksel merkezi
hükümet politikalarından ve huzurevi hizmetinden vazgeçilerek yerel politikalar geliştirilmeye yönelmektedir. Örneğin,
Almanya’da yaşlıların yüzde 5 kadarı yatılı kurumlarda yaşa-
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maktadır. Alman hükümeti yaşlıların aileleri yanında bakımlarını teşvik edici politikalar uygulamaktadır. Alman yasaları
yaşlı yakınlarını yaşlıların bakımından sorumlu tutmuş, böylece yaşlının evinde bakımını desteklemiştir.
Yaşlıların bakımı Belçika’da büyük ölçüde, Hollanda’da
tamamı kamunun görevidir. Hollanda’da, ll. Dünya Savaşından 1970’li yıllara kadar uygulanan politika yaşlılar için konut ve huzurevleri yapmak biçimindeydi. Bu politika devlete
çok pahalıya mal olması nedeniyle terk edilmiştir. Artık, kendi
kendine yeter bir toplum anlayışı çerçevesinde yaşlıların olabildiğince kendi çevrelerinde kalmaları desteklenmektedir.
Fransa’da da yaşlıların aileleri tarafından bakımlarını destekleyen politikalara geçilmiştir. İngiltere’de ise, zaten yaşlıların bakımında ailelerin etkisi bütün toplumsal değişmelere
karşın bozulmamış bir gelenektir. Danimarka’da yaşlıların yarıdan fazlası tek başlarına yaşamaktadır. İspanya ve İtalya’da
aile kurumu yerini korumaktadır.
Özetle, Avrupa Birliği ülkelerinin ortak sosyal politikaları merkeziyetçilikten kaçarak, aile kurumuna yeniden işlerlik
kazandırmaktır. Dolayısıyla, yeni kurumlar açmak yerine, yaşlıların kendilerini rahat hissedecekleri aile çevrelerinde ve gönüllüler aracılığıyla hizmet almalarını sağlamak bu ülkelerin
günümüzdeki anlayışıdır.

Türkiye’de sosyal devlet anlayışından söz edilmekle birlikte, bu anlayışı yaşatacak yeterli hizmetler olduğu söylenemez. Ülkemizde ailelerin yaşlılara verdiği destek ve bakım
geleneksel olarak sürmekle birlikte, kurumsal bakım gereksinmesi de giderek artmaktadır. Bu nedenlerle uzmanlar şu
önerilerde birleşmektedir:
a. Toplumuzun aileye verdiği desteğin sürdürülmesi
b. Merkeziyetçilikten kaçınarak yerel politikaların geliştirilmesi,
c. Sivil toplum kuruluşlarının ve özel sektörün teşvik
edilmesi,
d. Huzurevlerinin küçültülmesi, pansiyonlar, yaşlı daireleri oluşturulması,
e. Geriatrik hastaneler, gündüz hastaneleri, yaşlılar için
akıl hastaneleri, yaşlı kreşleri kurulması,
f. Evde bakım hizmetlerinin desteklenmesi,
g. Yaşlılar için danışma merkezleri oluşturulması,
h. Yaşlıların gerek duydukları temizlik, çamaşır yıkama,
alış-veriş, tamirat gibi günlük gereksinmelerini karşılayacak
hizmetler geliştirilmesi,
sı,

Türkiye’de Yaşlılara Yönelik Sağlık Politikaları
Ülkemizde şimdiye kadar anne ve çocuk sağlığı, bulaşıcı
hastalıkların kontrolü, aile planlaması gibi sorunlara öncelik
verilmiştir. Fakat yaşlı nüfusun artışı nedeniyle Türkiye’de giderek yaşlılara yönelik sağlık hizmetlerinin ön plana çıkacağı
açıktır.
Küresel olarak, 60 yaş ve üstü nüfusun payının 2050 yılında yüzde 21’e yükseleceği tahmin edilmektedir. Bazı gelişmiş
ülkelerde 2050 yılına kadar yaşlı sayısı, çocuk sayısının iki
katı olacaktır. Diğer ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de yaşlı
nüfus hızla artmaktadır. Halen, Türkiye’de nüfusun yüzde 7
‘sini oluşturan 65 yaş üzerindeki nüfusun 2025 yılında yüzde
10, 2050 yılında yüzde 17 dolayında olacağı tahmin edilmektedir.

i. Boş zamanları değerlendirici mekanizmalar kurulma-

j. Konut, kira yardımı, ulaşım, gibi hizmetlerde indirim
sağlanması,
k. Yaşlıların yaşama katılmaları ve çalışabilmeleri için
olanaklar yaratılması.

Türkiye’de hedef ve stratejiler
“Herkese Sağlık” politikası çerçevesinde 2001 yılında
Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen “Türkiye’nin Hedef
ve Stratejileri” dokümanı ülkemizdeki sağlık hizmetlerinin
2020 yılına kadar hangi hedefleri planladığını ve bu hedeflere
nasıl varılması gerektiğini açıkça belirlemiştir. Dokümanda
belirlenen 10 hedeften yedincisi yaşlılarla ilgilidir.
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Hedef 7: 2020 yılına kadar, ergen, yaşlı ve özürlülerin
sağlıklı olmalarını ve toplum içinde aktif rol almalarını
sağlamak.
Alt hedef: 2020 yılına kadar, kendi kendine yeter ve
toplumda aktif olarak yaşayabilen 70 ve üzeri yaşlardaki
bireylerin oranını en az yüzde 50 arttırmak.
Bu hedefe varmak için yaşlılara yönelik stratejiler ise
dokümanda şöyle sıralanmıştır:
Genel stratejiler
1. Ergen, yaşlı ve özürlülere yönelik rehberlik, sosyal
hizmetler ve rehabilitasyon hizmetleri sunan merkezlerin nitelik ve nicelik olarak geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması.
2. Eğitim ve hizmet veren birimlerde çalışan personelin,
özel gruplar ve sorunları ile bu gruplara yaklaşım konularında eğitilmesi.
3. Medya mensuplarının başta ergen, yaşlı ve özürlüler
olmak üzere özel grupların sorunları hakkında eğitilmesi ve
medya aracılığı ile topluma olumlu mesajlar iletilmesinin
sağlanması.
4. Ergen, yaşlı ve özürlülere yönelik hizmetlerde görev
almak üzere yeterli sayıda ve uygun nitelikte personel yetiştirilmesi ve istihdam edilmesi.
5. Sağlık personelinin ergen, yaşlı ve özürlülerin sağlık sorunları konusunda mezuniyet öncesi ve sonrası eğitim
programlarının geliştirilmesi.
6. Ergen, yaşlı ve özürlülerin sosyal, kültürel, sanatsal
ve sportif etkinliklere katılım yönünden desteklenmesi, bu
amaçla “toplum merkezleri”, spor tesisleri gibi merkezlerin
geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması.
7. Ergen, özürlü ve yaşlılara hizmet sunumunda sektörler
arası işbirliğinin geliştirilmesi.

Özel stratejiler
1. Yaşlı ve özürlülerin sağlık ocaklarının rutin izleme
programları kapsamına alınması.
2. Yaşlıların ve özürlülerin uzun süre bakım görebilecekleri sağlık ve sosyal tesislerin kurulması, yaşlıların hastanelerden kolay hizmet almasını sağlayacak düzenlemelerin
yapılması.
3. Yaşlılar ve özürlüler için ulaşım, çevre ve trafik ile ilgili özel düzenlemeler yapılması.
4. Yaşlı ve özürlülerin ülke koşullarına uygun evde bakımına yönelik uygulamaların geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması.
5. Yaşlıların sağlıklı beslenme, kronik hastalıklar ve
akılcı ilaç kullanımı konularında bilgilendirilmesi.

Türkiye’de huzurevi (yaşlı bakımevi) sayıları
Yaşlanmakta olan bir nüfus yapısına sahip olan Türkiye’de halen nüfusun % 8.8 kadarı 65 yaş üzerindedir. Yaşlı
nüfusun % 0,1 ini oluşturan 100 yaş ve üzerindeki kişi sayısı
2018 yılında 5 bin 202 olmuştur. Yaşlı erkek nüfusun 2018 yılında % 1,2 si hiç evlenmemiş, % 83,5 inin resmi nikâhla evli,
%3,1 inin boşanmış , %12,2 sinin eşi ölmüştür. Yaşlı kadın
nüfusun ise % 2,5 inin hiç evlenmemiş olduğu, %44,8 inin
resmi nikâhla evli , %3,5 inin boşanmış % 49,2 sinin ise eşi
ölmüştür. Bu rakamlar ışığında yaşlıların önemli bir kısmının
tek başlarına yaşadıkları ve bu miktarın giderek artacağı varsayılabilir. Bu gerçek, ülkemizde huzurevi gereksinmesinin
önemli boyutlara eriştiğini göstermektedir. Türkiye’de huzurevlerine kabul için en az 55 yaşında olmak gerekir. Oysa ülkemizde 2019 verileriyle 395 adet huzurevi ve 33.000 yatak
kapasitesi mevcuttur. Bu sayıların arttırılmasına gerek vardır.
Bu huzurevlerinin % 43,3 kadarı kamu kurumalarına (% 37,5
kadarı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına) aittir.

8. Ergen, özürlü ve yaşlılara hizmet sunan kurum ve kuruluşların çalışmalarının topluma tanıtılması.
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Tablo 5: Türkiye’de Huzurevinde Kalma Potansiyelindeki Yaşlı Nüfus

Tablo 6: Türkiye’de Huzurevi Sayıları ve Kapasiteleri - 2018
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Sonuç
Bir sona geldiğin için ağlama, onu yaşadığın için gülümse.
Gabriel Garcia Marquez
Hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde yaşlı nüfus giderek artmaktadır. Bu nüfus grubundaki sağlık sorunları
toplumun diğer kesimlerinden farklıdır. Yaşlılarda daha uzun
süre hastane bakımı gerektiren ve yüksek maliyetli kronik
hastalıklar yaygındır. Ayrıca, yaşlıların günlük bakımlarının
sağlanması da giderek artan bir sorun olarak bütün ülkelerin
baş etmesi gereken bir konudur.
Bu sorunlarla geleneksel sağlık hizmetleri içinde baş edilemez. Her ülkede ve toplumda yaşlılara götürülmesi gereken
sağlık ve sosyal hizmetler için özel politikaların ve stratejilerin geliştirilmesi gerekir. Nitekim başta yaşlı nüfusunun en
fazla olduğu gelişmiş ülkeler olmak üzere dünyadaki hemen
her ülkede yaşlılar için yeni yaklaşımlar ve programlar geliştirilmektedir. Bu politikalar arasında yaşlıların aile ortamında
bakımlarının sağlanması, birinci basamak sağlık kuruluşlarında yaşlılar için mobil hizmetler verilmesi, geriatri hastanelerinin kurulması, geriatri alanında uzman sağlık personeli
yetiştirilmesi ve bu hizmetler için daha fazla kaynak sağlanması belirtilebilir.

ramları, Toplum Hekimliği Bülteni, Temmuz 1999.
• Hazzard WR., Woolard N. Regensti’eif D.I. Integrating Geriatrics into the Subspecialities of Internal Medicine, Journal of American Geriatrics Society 1997, 45:638-640.
• Kaptanoğlu AY. Yaşlı Sağlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Ankara, 2011.
• Koçoğlu GO., Bilir N. Yaşlanma 2002 – Uluslararası Eylem
Planı, Hacettepe Üniversitesi Geriatrik Bilimler Araştırma ve Uygulama Merkezi, Ankara, 2002.
• Onat Ü. Sosyal Politikalar Açısından Yaşlılık ve Depresyon:
Gökçe-Kutsal, Y. Geriatri 2002, GEBAM, Ankara, 2002, s. 266-276.
• Özer S., Uluğ B., Uluşahin A. İleri Yaşta Depresyon : Gökçe-Kutsal, Y. Geriatri 2002, GEBAM, Ankara, 2002, s. 107-113
• Öztek Z. ve ark. Herkese Sağlık – Türkiye’nin Hedef ve Stratejileri, Sağlık Bakanlığı, Ankara, 2001.
• Protecting the Health of the Elderly, A Review of WHO Activities, WHO – EURO, Public Health in Europe 18, Copenhagen,
1983.
• Rakıcıoğlu N. Yaşlı Beslenmesi: Gökçe-Kutsal, Y. Geriatri 2002,
GEBAM, Ankara, 2002, s. 209-217.
• Sağlık Bakanlığı, Sağlık Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında
Yönerge, Ankara, 2001.
• Toros A., Öztek Z. Health Services Utilization in Turkey – 1992
National Survey, Republic of Turkey Ministry of Health, Ankara,
1993.
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• Aydın ZD. Yaşlanan Dünya ve Geriatri Eğitimi, Geriatri 2 (4):
179-187, 1999.
• Çiftçi A. Türkiye’de Yaşlılık (I. Uluslar arası Katılımlı Yaşlı Bakım Modelleri ve Rehabilitasyon Kongresi 21-23 Kasım 2012, Aile
ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Ankara, 2012.)
• Ergör G. et al Yetişkin Bağışıklaması, Teknik Rapor No. 5, HASAK – Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı, Ankara, 2000.
• Fişek N. Halk Sağlığına Giriş, Hacettepe Üniversitesi – DSÖ
Hizmet Araştırma ve Araştırıcı Yetiştirme Merkezi Yayını No. 2, Ankara, 1983.
• Fung J et al. For the Good Health of Senior Citizens. World
Health Forum 1993; 14: 145-149.
• Governance for Health in the 21st Century, WHO – EURO, Copenhagen, 2012.
• Gökkoca FZ., Baharlıetiler N. Yaşlılık Döneminde Hizmet Prog-
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Toplum Ruh Sağlığı Kavramı
İnsanı bedenen ameliyat etmek için uyutmak, ruhen ameliyat etmek için uyandırmak gerekir.
L. Tolstoy
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Anayasasında sağlık “yalnızca hasta ya da sakat olmama durumu değil, bedence, ruhça
ve sosyal yönden tam iyilik hali” olarak tanımlanmasına karşın, ruh sağlığı konularının fiziksel sağlığın gerisinde kaldığı,
hatta ruh sağlığının sanki tıp dışı bir alanmış gibi algılandığını
belirtmek yanlış olmayacaktır. Oysa ruh sağlığı sorunları en
az fiziksel (bedensel) sağlık sorunları kadar, hatta bazı bölgelerde fiziksel sağlık sorunlarından daha ciddi boyutlara varan
bir halk sağlığı sorunudur. Nitekim Dünya Sağlık Örgütü ruh
sağlığı sorunlarına dikkat çekilmesini, farkındalık yaratılmasını ve toplum içinde tartışılmasını sağlamak amacıyla 1992
yılında 10 Ekim gününü Dünya Ruh Sağlığı Günü olarak ilân
etti. Yine, DSÖ Avrupa Bölge Komitesi 1998 yılında yayınladığı “Sağlık 21” başlıklı belgede yer alan hedefler arasındaki bir hedefi (Hedef 6) ruh sağlığına ayırmış ve bu alandaki
hedefleri şöyle sıralamıştır:

4.Riskli yaşam evrelerine özgü aktiviteler geliştirmek,
5.İntiharı ve ruh sağlığı sorunlarını önlemek,
6.Ruh sağlığı sorunları için iyi bir birinci basamak bakımına erişimi sağlamak,
7.Ağır ruhsal hastalığı olan kişiler için toplum temelli
hizmetlerle etkili bakım sunmak,
8.Sektörler arasında işbirliği kurmak,
9.Yeterli ve yetkin işgücü oluşturmak,
10.Ruh sağlığının durumu ve gereksinmeleri ile ilgili yeterli bilgi sağlamak,
11.Yeterli ve kayda değer miktarda maddi kaynak sağlamak,
12.Etkinliği değerlendirmek ve yeni bulgular elde etmek
için çalışmaları desteklemek.

• 2020 yılına kadar insanların psikososyal iyilik halinin
geliştirilmesi ve ruh sağlığı sorunu olan insanların ulaşabileceği daha kapsamlı hizmetlerin oluşturulması gerekir;

Görüldüğü gibi DSÖ ruh sağlığı sorunlarının giderek arttığını, bu durumun bir halk sağlığı sorunu olduğunu ve bütün
ülke hükümetlerinin bu konuda bazı eylemler yaparak ruh
sağlığı sorunlarının azaltılması için çaba göstermesi gerektiğini belirtmektedir.

• Ruh sağlığı sorunlarının prevalansının azaltılması ve
insanların stresli yaşam olayları ile başa çıkabilme yeteneğinin arttırılması gerekir;
• Halen yüksek intihar hızlarına sahip ülkelerde ve nüfus gruplarında intihar hızının en az üçte bir oranında azaltılması gerekir
Bu hedeflere varabilmek için DSÖ 2005 yılında kabul ettiği Avrupa Ülkeleri İçin Ruh Sağlığı Eylem Planı içinde şu
eylemleri önermektedir:
1.Bütün bireyler için ruh sağlığını geliştirmek,
2.Halk sağlığı politikalarının ruh sağlığı hizmetlerine potansiyel etkisini dikkate almak,
3.Damgalama ve ayrımcılıkla mücadele etmek,

Toplumda her dört kişiden birinde bir tür ruhsal sıkıntı belirtileri olduğu, ruhsal hastalıkların da toplumda en az
yüzde 15 oranında olduğuna dair araştırma bulguları vardır.
Üstelik bu hastalıkların bir kısmı gerek bireye ve ailesine gerekse topluma çok acı veren şizofreni, depresyon, alkol ve
madde bağımlılığı, zekâ geriliği gibi rahatsızlıklardır; insanın
huzurunu, sosyal uyumunu bozması, yaşam kalitesini etkilemesi, çalışma gücünü ağır derecede ve uzun süre azaltması nedeniyle büyük ekonomik kayıplara neden olur. Ruhsal
hastalıklar bilgisizlik, korku ve ön yargılar nedeniyle toplumdan saklanmakta ve tanı koymada gecikmeler olmaktadır. Bu
yönü ile ruhsal sorunlar aynı zamanda kültürel ve sosyolojik
boyutları olan bir konudur. Ruh sağlığının sosyal, kültürel,
ekonomik, siyasal ve sağlık yönleri dikkate alındığında gö-
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rülmektedir ki, ruh sağlığını korumak sağlık çalışanlarından
(özellikle psikiyatristlerden) başka birçok alanı ilgilendiren
çok geniş bir kavramdır.
Ruhsal hastalıkların boyutunu ve önemini anlayabilmak
için hem dünyada hem de ülkemizde giderek artan bir sorun olan depresyonun yaygınlığına bakmak yeterlidir. Dünya
Sağlık Örgütü 2019 yılında yaptığı açıklamada dünyada her
yıl 800.000 kişinin intihar sonunda yaşamını yitirdiğini açıkladı. Buna göre her 40 saniyede bir kişi intihar etmektedir.
TÜİK verilerine göre 2018 yılında Türkiye’de intihar hızı
yüzbinde 3.88’dir (erkeklerde 100 bin kişide 11.3; kadınlarda
3.2). Yapılan çalışmalarda ABD’de kişilerin yüzde 17’sinde
yaşam boyu depresyon görüldüğü anlaşılmış; İtalya’da ve İzlanda’da bir yıllık yaygınlığı yüzde 5.3, Çin, Güney Kore,
Taiwan ve diğer Güneydoğu Asya ülkelerinde yüzde 0.9 ile
12.6 arasında bulunmuştur. Bu ülkeler içinde en düşük oran
Taiwan’da en yüksek oran Yeni Zelanda’da bulunmuştur.
DSÖ tarafından yapılan uluslararası araştırmada herhangi bir
duygudurum bozukluğu gösterme oranı Brezilya’da %17.4,
Kanada’da %21.3, Almanya’da %9.8, Meksika’da %5.6,
Hollanda’da %20.1, ABD’de %25.0 bulunurken Türkiye’de
%7.4’ olarak saptanmıştır. Depresyon kentsel toplumlarda
kırsalda yaşayanlara kıyasla daha fazla görülmektedir. Dolayısla, kentsel nüfusun artışıyla depresyon ve diğer ruhsal
rahatsızlıkların da artacağını söylemek yanlış olmayacaktır.
Halk sağlığı açısından bir diğer önemli bulgu, bu hastaların yüzde 72’sinin sağlık güvencesi olmasına karşın yüzde
57.7’sinin tedavi görebildiğidir. Bu hastalıkların işsizlik, fakirlik, sigara kullanma, eğitim, yanlız yaşama, boşanma, sağlık hizmetlerine erişebilme, şişmanlık, stresli yaşam, yaşllılık
gibi birçok sosyal faktörle ilişkisi olduğu bilinmektedir.

cil depresyonun yaygınlığı ise yüzde 3.57, Sağlık Bakanlığı
Türkiye Ruh Sağlığı Profili” araştırması sonuçlarına göre ülkemizde depresif nöbet yaygınlığı yüzde 4.0 olarak saptanmıştır. Yaygınlık oranları kadınlarda yüzde 5.4 erkeklerde ise
yüzde 2.3 tür.
Özetle, ruhsal hastalıklar yalnızca hasta kişiyi ve ailesini
ilgilendiren bir konu değildir; sosyal ve ekonomik boyutları
olan ve her ülkede giderek artan bir toplumsal sorundur. Bu
sorunla başedebilmek için birçok sektör işbirliği içinde gerekli
önlemleri almalıdır. Unutulmamlıdır ki, ruhsal hastalıklar
önlenmesi ve tedavisi mümkün olan rahatsızlıklardır. Bu
konuda sağlıkçılar kilit elemanlardır.
Kaynaklar

• Developing Community Mental Health Services, Report of the
Regional Workshop Bangkok, Thailand, 11-14 December 2006
• Kaya B. Toplum Sağlığı Açısından Depresyon, http://slideplayer.biz.tr/slide/3004997/
• Rosenberg J., Rosenberg S. Community Mental Health – Challenges for the 21st century, Second Edition, Routledgetextbooks,
2015.
• Suicide: one person dies every 40 seconds, World Health Organization, worldhealthupdates@who.int
• Thornicroft G., Szmukler G., Muser KT., Drake RE. (Ed.) Oxford Textbook of Community Mental Health, Oxford University
Press. 2011
• http://tuik.gov.tr

Ülkemizde ruhsal bozuklukların dağılımının incelendiği
ilk araştırmalar 1960’lı yıllarda başlamıştır. Ankara’da
1981’de yapılan bir çalışmada depresyonun yaşam boyu
yaygınlığı yüzde 23.6, İzmir’de yüzde 19 olarak saptanmıştır. Kadın olmak, 40 yaşın üzerinde olmak, dul olmak, düşük
sosyoekonomik düzeye sahip olmak depresyon için temel
risk faktörleri olarak bulunmuştur. Eskişehir’de yapılan bir
araştırmada primer depresyonun yaygınlığı yüzde 27.7 ikin-
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Toplumsal Cinsiyet Ayrımcılığı
Eski kavimler arasında hiçbir kavim Türkler kadar kadın cinsiyetine hak vermemiş ve saygı göstermemiştir.
Ziya Gökalp
Cinsiyet, biyolojik cinsiyet ve toplumsal cinsiyet olarak
iki şekilde tanımlanır. Biyolojik cinsiyet, bireyin genetik ve
fizyolojik özellikleriyle kadın ya da erkek olmasıdır. Toplumsal cinsiyet ise erkekler ve kadınlar arasındaki ruhsal, sosyal
ve kültürel farklılıkları ifade eder. Toplumsal cinsiyet, kültürlere göre farklılıklar göstermekle birlikte, erkeklere ve kadınlara atfedilen ve toplum tarafından dayatılan (empoze edilen)
yükümlülük ve davranışları belirtir. Bu yükümlülükler tarihin
farklı anlarında, farklı coğrafyalarda ve farklı kültürlerde hemen her zaman kadınların aleyhine olmuş, kadınlar toplum
içindeki konumları, hakları ve özgür davranabilmeleri yönünden genellikle erkeklerden daha geride kabul edilmişlerdir.
İşte, iki cinsiyetten birisinin (kadınların) fırsatları
kullanma, kaynaklardan yararlanma, hizmetlere ulaşabilme,
eğitim, sağlık, iş edinme, parasal özgürlük, bağımsız karar
verebilme gibi toplum içindeki rollerinin tanımlanmasında
sahip olmaları gereken hakları ve özgürlükleri kısıtlayan
ayrımcılığa “toplumsal cinsiyet” (gender inequality) denir.
Toplumsal cinsiyet yalnızca bir sosyal sorun değil, aynı
zamanda kadının, çocukların ve ailenin sağlığını olumsuz etkileyen bir sağlık sorunudur. Dünya nüfusunun yarısını oluşturan kadınların hastalık ve sakatlık yönünden olduğu kadar,
ruhsal ve sosyal yönden de tam bir iyilik içinde oldukları
biryana, bu durumlarının erkeklerin durumlarına eşit olduğu
bile söylenemez. Toplumsal cinsiyet kadın sağlığı kavramının bir parçasıdır. Kadın sağlığı kavramını üreme sağlığı ile
bir tutan anlayış yerine, toplumsal cinsiyet kavramını da içine alan yeni bir yaklaşımla tanımlamak gerekir. Artık, kadın
sağlığı denildiğinde erken evlilikler, adolesan gebelikleri,
cinsel yolla bulaşan hastalıklar, üreme organlarının kanserleri, erken yaşlanma, kadının ruh sağlığı, kronik hastalıklar,
beslenme sorunları, sağlık hizmetlerinden yetersiz yararlanma, anne ölüm hızlarının yüksekliği, prematüre doğumların
fazlalığı, bebek ölümlerinin fazlalığı, kadına yönelik şiddet,
cinsel taciz ve tecavüz, namus cinayetleri gibi kadının sağlı-

ğını doğrudan ve dolaylı olarak etkileyen faktörlerle birlikte
düşünmek gerekir.
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF)
çocuk ölümlerinin azaltılması ve daha sağlıklı çocuklara sahip olmanın koşullarından birisinin de kadının toplum içindeki konumunun yükseltilmesi olduğunu savunmaktadır.
Çünkü araştırmalar eğitimli, kendi kararlarını kendisi verebilen, parasal gücü olan kdınların daha az sayıda çocuk doğurduklarını, kendilerinin ve çocuklarının sağlıklarına daha
özenle baktıklarını göstermektedir. Dolayısyla, toplumsal
cinsiyet üreme sağlığı, çocuk sağlığı, aile sağlığı, toplum ruh
sağlığı gibi halk sağlığının temel alanlarının içinde ele alınması gereken bir halk sağlığı konusu ve sorunudur.
Atatürk diyor ki…
“Olgunluğa gelen her erkek, her kadın, kendine her bakış
açısından denk düşecek bir eş buluncaya kadar temizliğini
koruyacak ve bulduktan sonra oluşacak çift, bir ocak kuracak… Eşlerden biri ölünceye dek ya da şimdiye dek yürüttükleri kurallar ve yasa hükümlerinin izin verdiği nedenler
altında ayrılıncaya dek, erkek karısına, kadın yalnız kocasına
ruhça, düşüncede, maddi olarak bütün varlığını adayacak….
Bu kadın meselesinde cesur olalım. Vesveseyi bırakalım.
Açılsınlar, onların beyinlerini ciddi bilim ve fenle süsleyelim.
İffeti, fenni, sağlıklı biçimde açıklayalım. Şeref ve haysiyet
sahibi olmalarına birinci derecede önem verelim. Sonra şahsi ilişkiye gelince, tabiat ve ahlakımıza uygun karı arayalım
ve onunla evlenme şartlarımızı açık ve kesin kararlaştıralım.
Ona, uymakta kusur edince, onun gereğini yapalım. Kadın da
böyle hareket etsin.”
(Anı defterinden – 5 Temmuz 1918)
“Oğuz Han’ın zamanında ve bütün sultanlarımızın devirlerinde kadınlar, her işte erkeklerle beraber idiler… Kadınlar
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erkeklerle beraber at üstünde ve muharebe meydanlarında
muharebe eder, çarpışırlardı… Kadınlarımızın genel mesaiye
iştiraki için hiçbir engel, hiçbir şer’i yasak yoktur…”
(Bursa Sultani Mektebindeki konuşmasından – 22 Ocak 1923)
“………
Arkadaşlar, Türk milleti çok büyük vakalarla isbat etti ki,
müceddit ve inkılapçı bir millettir. Son senelerden mukaddem
de milletimiz teceddüt yolları üzerinde yürümeğe, içtimai
inkılaba teşebbüs etmemiş değildir. Fakat hakiki semereler
görülemedi. Bunun sebebini araştırdınız mı? Bence işe esasından, temelinden başlanmamış olmasıdır. Bu hususda açık
söyleyeyim. Bir heyeti içtimaiye, bir millet, erkek ve kadın
denilen iki cins insandan mürekkeptir. Kabil midir ki, kitlenin
bir parçasını terakki ettirelim. Diğerini müsamaha edelim de
kitlenin heyeti umumiyesi mahzarı terakki olabilsin? Mümkün müdür ki, bir camianın yarısı topraklara zincirlerle bağlı
kaldıkça diğer kısmı semalara yükselebilsin? Şüphe yok; terakki adımları, dediğim iki cins tarafından beraber arkadaşça atılmak ve iş terakki ve teceddütte birlikte Kat’i merahil
edilmek lazımdır. Böyle olursa inkılap münteci muvaffakiyet
olur. Memnuniyetle meşhudumuz olmaktadır ki, bugünkü
nişvarımız hakiki icaba takarrup etmektedir. Her halde daha
cesur olmak lüzumu aşikârdır.”
(Kastamonu Nutku – 30 Ağustos 1925)
Kaynaklar:
1. Afet İnan, M. Kemal Atatürk’ün Karlsbad Hatıraları, Cumhuriyet
Kitapları, 1999.
2. İpek Çalışlar, Mustafa Kemal Atatürk Mücadelesi ve Özel Hayatı,
Yapı Kredi Yayınları, 2018.

Toplumsal Cinsiyet ve Haklar

ya da sosyal köken, mülkiyet, doğuş ya da herhangi başka bir
ayrım gözetmeksizin bu Bildirge ile ilan olunan bütün haklardan ve bütün özgürlüklerden yararlanabilir”, 16. maddesinde,
“Yetişkin her erkeğin ve kadının, ırk, yurttaşlık ya da din bakımlarından herhangi bir kısıtlamaya uğramaksızın evlenme
ve aile kurmaya hakkı vardır” ifadeleri yer alıyor. Birleşmiş
Milletler bu Beyannameden ayrı olarak, 1981 yılında kadınların yalnızca kadın olduğu için karşılaştığı şiddet ve ayrımcılığı önlemek amacıyla “Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi”ni, İngilizce adıyla CEDAW’ı
yürürlüğe koydu. Sözleşmeyi imzalayan devletler, kadınların
insan haklarından erkeklerle eşit bir şekilde yararlanması için
gereken düzenlemeleri yapacaklarını kabul etmiş oldu. Türkiye de bu sözleşmeyi 1985 yılında onayladı.
Avrupa Konseyi ise 2011 yılında kadına yönelik ev içi
şiddetle ilgili yaptırım gücü olan ilk uluslararası sözleşmeyi
hazırladı. Bu belge, Türkiye tarafından İstanbul’da imzalandığı için kısaca İstanbul Sözleşmesi olarak anılır. İstanbul
Sözleşmesini imzalayıp onaylayan ülkeler fiziksel, cinsel,
ekonomik ve duygusal şiddet türlerini önlemek için gerekli
yasal önlemleri yapmayı kabul ettiler. Sözleşme 25 Kasım
2011’de TBMM’de kabul edildi.
Kadınların hakları için bu kadar uluslararası belgenin düzenlenmesinin ve bu kadar çabanın gerekçeleri nedir? Kadınlar bu kadar mı ayrımcılığa uğramaktadırlar?
Bu soruların yanıtları şu gerçeklerde ve rakamlarda yatmaktadır:
• Pek çok toplumda kadın ve erkek farklı bireyler olarak
görülmektedir ve her birinin kendine ait rolleri, olanakları ve
sorumlulukları vardır. Kadın olmaya kültürel yönden daha az
değer verilmektedir.
• Birçok kadın çalışma olanağı bulamazken, çalışan kadınlar ancak erkeklerin aldıklarının ortalama 3/4’ü kadar bir
ücret kazanmaktadırlar.

Cahildir kendini kadından üstün sananlar. Mevlana
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi (bildirgesi) “Bütün
insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar” diyor (Madde 1). Aynı Bildirgenin 2. maddesinde “Herkes, ırk,
renk, cinsiyet, dil, din, siyasal ya da başka bir görüş, ulusal

• Bu eşitsizlik en belirgin olarak gelir dağılımında kendini gösterir. Dünyadaki yoksulların yüzde70’ini kadınlar
oluşturmaktadır.
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• Dünyada her 3 kadından 1’i yaşamında en az bir kez
aile içi şiddete maruz kalmaktadır.
• Bazı ülkelerde kadınlar yanlarında erkek olmadan ev
dışına çıkamazlar, otomobil kullanamazlar, plajlara gidemezler, yüzlerini gösteremezler, eşlerinin izni olmadan çalışamazlar, istedikleri erkekle evlenemezler, çoğu yerde eşlerinin
yüzünü ilk kez zifaf gecesi görürler. Başlık ya da benzeri adlar altında erkek tarafının ödediği ücretler karşılığında gelin
olarak satılırlar.
• Kadınların kocalarına itaatleri evliliğin koşulu olarak
anlaşılır. Bu konuda sayısız atasözleri çocukluk çağındaki
kızları (çocuk gelinler) istemedikleri evlilikleri yapmaya teşvik etmektedir. (Nikâhta keramet vardır; Onbeşinde kız ya
erde ya yerde; Kızı serbest bırakırsan, ya davulcuya varır ya
zurnacıya, gibi.)
• Kadın ve kız çocuklarına aile ve toplum tarafından verilen düşük değer, “okur-yazarlık durumunda” belirgin olarak
kendini göstermektedir. Önemli atılımlar yapılmasına karşın,
dünyada ilkokula başlamayan 130 milyon çocuğun çoğunluğunu (2/3’ünü) kızlar oluşturmaktadır.
• Dünyada, gelişmekte olan 99 ülkede yapılan bir araştırmaya göre; kadının toplumsal statüsü ve doğurganlığı arasında doğrudan bir ilişki vardır ve kadının statüsü kötüleştikçe sahip olduğu çocuk sayısı artmaktadır.
• Toplumdaki statüleri kötü olan kadınların obstetrik
hizmetlerden yararlanma oranı da düşmektedir.
• Günümüzde dünya genelinde 1 erkeğe karşı, 2 kadın
okuma-yazma bilmemektedir.
• Kadınlar kullanılan oyların yarısına sahip oldukları
halde, bütün dünyada parlamentoda yüzde 14.2, bakanlar kurulunda yalnızca yüzde 6 koltuğa sahiptirler.
Yukarıda sıralanan gerçekler Türkiye için de geçerlidir.
Hatta ülkemizde toplumsal cinsiyet konusunda birçok ülkede
gözlenmeyen olaylar ve gerçekler de söz konusudur:
• Türkiye genelinde kadınların yaklaşık yarısı şiddete
maruz kalmaktadır.
• Uzmanlara göre ülke genelinde eşi ya da eski eşi ta-

rafından fiziksel şiddete maruz bırakılan kadınların oranı
yüzde 39 dur. Kentlerin kenar mahallelerinde (varoşlarda) bu
oran yüzde 97’ye ulaşmaktadır.
• Fiziksel şiddet, her 10 kadının 1’inde gebelikte de devam etmektedir.
• Kadınların yüzde 38’i yaşamlarının herhangi bir döneminde fiziksel ve/veya cinsel şiddette maruz kalmaktadır.
• Evli kadınların yüzde 12’si cinsel şiddet yaşamaktadır.
• Kadınların yüzde 26’sı 18 yaşını tamamlamadan evlendirilmektedir (çocuk gelinler).
• Kadınların yüzde 44’ü şiddet gördüğünü kimseye
açıklamamaktadır. Polise ya da savcılığa başvuruda bulunanların oranı yalnızca yüzde 11’dir.
• Her 10 kadından 3’ü şiddete fiziksel olarak karşılık
vermekte ve evini kısa süreliğine terk etmektedir.
• 18’ yaşından sonra evlenenlerin 3’te 1’i fiziksel ve/
veya cinsel şiddete maruz kalırken bu oran daha erken yaşta
evlenen kadınlarda 2’de 1’e çıkmaktadır.
• Kadınların yüzde 60’ı kadının çalışmak için eşinden
izin almasının gerekmediğinden habersizdir.
• Kadınların yüzde 9’u çocukluk döneminde (15 yaşından önce) cinsel istismara maruz kalmaktadır. İstismarı
yapanların yüzde 29’u erkek akrabalardan, yüzde 38’i yabancılardan, yüzde 15’i komşulardan oluşmaktadır.
• Her 10 kadından 3’ü yaşamı boyunca en az bir kez telefonla arama, kısa mesaj, mektup ya da e-posta yoluyla taciz
edilmektedir.
• Adalet Bakanlığı tarafından açıklanan istatistiklere
göre, Türkiye’de kadın cinayetlerinde hızlı bir artış gözlenmektedir. Örneğin, 2002 yılında yalnızca 66 kadın cinayetine
karşılık 2007 yılında 1011 kadın cinayeti olmuştur. Kayıtlar
yetersiz olmakla birlikte Türkiye’de 2002–2015 döneminde
öldürülen kadın sayısının 5. 406 olduğunu tahmin edilmektedir.
• Tecavüze uğrayanların yüzde 50’si 18 yaş altında ve
bunlardan yüzde 10’u erkek çocuk diğerleri ise kız çocuklar-
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dır. Her 4 kız çocuktan biri cinsel şiddete uğramaktadır. Cinsel şiddet daha çok 7–9 yaş arası çocuklarda görülmektedir.
• 5–10 yaş arası çocukların yüzde 55’i, 10–16 yaş arası
çocukların yüzde 40’ı ensest mağdurudur. Ensest olaylarında
faillerin yüzde 50’si öz baba, diğerleri sırasıyla amcalar, enişteler, ağabeyler, dedeler ve dayılardır.
• Türkiye’de erkeklerin yaklaşık yüzde 70’i, kadınların
ise yalnızca dörtte biri kazanç getiren bir işte çalışmaktadır.
Çalışan kadın sayısı erkeklerin üçte biri oranındadır.
• Kadınlarda okur-yazarlık erkeklere kıyasla düşüktür.
• Töre cinayetleri ülkenin bazı bölgelerinde kültürün bir
parçası olarak algılanmaktadır. Tecavüze uğrayan ya da ensest ilişkiye zorlanan genç kızlar ailenin onurunu zedelemiş
olarak kabul edilmekte ve asıl suçlular için hiçbir şey yapılmazken bu kızlar ya aile bireyleri tarafından öldürülmekte ya
da intihara zorlanmaktadırlar.
Eski Mısır’da Kadın Hakları
Eski Mısır’da toprak kadın soyuna geçerdi. Koca, karısı
yaşadığı sürece toprağı işlerdi. Karısı ölünce toprak kızının
ve damadının olurdu.
(Kaynak: Wilkinson G. The manners and customs of the ancient Egyptians, Vol. II, London, 1912)

Toplumsal Cinsiyet ve Ruhsal Sağlık
Toplumsal cinsiyet genel olarak sosyal bir sorun gibi
algılanmakla birlikte aynı zamanda her iki cinsiyete ve çocuklar üzerine çok önemli sağlık etkileri olan bir olgudur. Bu
etkiler hastalıkların türleri, görülme sıklıkları, ağırlık dereceleri yönünden incelenebilir, sağlık hizmetlerine ulaşım ve
kullanımı açısından ele alınabilir ve sağlık hizmeti sunanların
kadın ve erkeklere yaklaşımlarındaki farklılıklar yönüyle irdelenebilir. Bu faktörleri yaş gruplarına göre ele almak konuyu değerlendirmek açısından uygun olacaktır.
Çocukluk dönemi: Cinsiyetleri nedeniyle kız çocukları sağlıklarını etkileyen daha fazla olumsuzluklarla karşılaşmaktadır. Bunlardan birisi ailelerin sahip olacakları çocukları

için cinsiyet tercihleridir. Birçok ülkede ailelerin erkek çocuk
tercih ettikleri, hiç değilse çocuklarından en az bir tanesinin
erkek olmasını arzu ettikleri bir gerçektir. Benzer bir arzunun kız çocukları için geçerli olduğunu söyleyebilmek pek
gerçekçi olmaz. Nitekim 1970’li yıllarda yapılan “Çocuğun
Değeri Araştırması”na göre erkek çocuk tercihi gösteren ailelerin oranı yüzde 84 olarak bulunmuştu; bu oran giderek
azalmış ve 2000’li yıllarda yüzde 41’e kadar düşmüştür. Ancak, erkek çocuk beklenirken kız çocuk sahibi olan ailelerde
yetiştirilen kızların göreceli olarak ihmal edildiğini söylemek
yanlış olmayacaktır.
İstenmeyen gebelikler sonucu dünyaya gelmek de
çocuklar için bir travmadır. Bu travma kız çocukları açısından
daha etkili olmaktadır. Gebe kalmak ve çocuk sahibi olmak
istemeyen çiftler doğum kontrolü yöntemlerinden birisini
uygularlar. Ancak, kullandıkları yöntem koruyuculuğu yüksek olan modern bir yöntem değil de koruyuculuğu düşük bir
geleneksel yöntem ise, istemedikleri halde gebe kalıp çocuk
sahibi olurlar. Bu ailelerde isteyerek düşük yapma (rahim
tahliyesi; kriminal düşük) oranı da yüksektir. Ülkemizde
istenmeden doğan çocuk yüzdesinin toplam gebeliklerin
yüzde 30 kadarı olduğu tahmin edilmektedir. Buna göre Türkiye’de her yıl 400.000 dolayında istenmeyen çocuk doğmaktadır. İstenmeden doğan çocuklar bu gerçeği ailelerinin
kendilerine karşı olan tavırlarından hisseder ve bunun etkisi
altında ruhsal bozukluklar geliştirebilirler. İstenmeyen çocuğun cinsiyeti kız ise, bu bozukluklar daha belirgin ve şiddetli
olur.
Ülkemizde olmamakla birlikte, Sudan, Mısır ve bazı
Afrika ülkelerinde “kızlarda sünnet” (genital mutilasyon) bir
sorundur. Kızlarda sünnet iki türlü olur: (a) klitoris (bızır)
tahrip edilerek kız çocuğunun ileride cinsel ilişkiden zevk
alması önlenir ve böylece kocasına ihanet etmeyeceğine inanılır; (b) klitorise dokunulmaz, labia major ya da labia minor
üzerinde deriye çizikler atılır. Bu tür sünnet, şekilsel olmakla
birlikte her iki tür sünnetin de kız çocuğunun ruhsal durumunu ciddi biçimde olumsuz etkileyeceği kuşkusuzdur.
Ergenlik (adölesan) dönemi: Bu dönem her iki cinsiyet
için de önemli olmakla birlikte kız adölesanlar açısından risk-
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lerin daha fazla olduğu bir dönemdir. Herşeyden önce, ailenin
ve toplumun kız çocuklarına olan baskısının en fazla olduğu
dönem ergenlik dönemidir. İlk adet (menarş) ile başlayan bu
baskı, özellikle tutucu ailelerde kızların erkelerle görüşmelerinin sınırlandırıması, hatta yasaklanması, giyimlerinin geleneklere göre cinselliği anımsatmayacak şekilde olması için
konulan kurallar ve erken evlenmeye zorlanma gibi baskılar bu dönemde genç kızların ileride geliştirecekleri ruhsal
sorunların temellerini oluşturmaktadır. Şiddet, taciz, cinsel
istismar, paralı sekse zorlanma gibi olumsuzluklar da bu
dönemde karşılaşılan çok ciddi sorunlardır. Erken evlenme
ve adolesan gebeliklerine bağlı tıbbi sorunlar, ölü doğumlar,
prematüre bebek doğumları, isteyerek düşükler, genital enfeksiyonlar bu dönemin sık görülen sağlık sorunlarıdır. Bu
olumsuzlukların birikmesi böyle kadınlarda ruhsal rahatsızlıkların başlıca faktörleridir. İstemediği kişlerle evlendirilme,
evlilikler yüzünden eğitimlerinin sonlandırılması, hayallerinin yok olması, çocukluğunu yaşayamadan kadın olma duyusu bu kişilerde mutsuzluğa, hatta kişilik bozukluğu, içe
kapanma, depresyon, obsesyon gibi ruhsal bozukluklara yol
açabilmektedir. Ergenlik dönemindeki risklerden bir diğeri,
madde bağımlılığının genellikle bu dönemde başlamasıdır.
Erkek adölesanlarda daha fazla olmakla birlikte kızlarda da
giderek artan madde bağımlılığı dünyada bir sorun olarak
ortadadır.
Erişkinlik Dönemi: Kadınların üreme sağlığı sorunlarını en yoğun yaşadığı dönemdir. Doğurganlık dönemi olan
15 – 49 yaşları arasındaki kadınlar dünyanın her yerinde
erkeklere göre en az iki katı daha fazla sağlık hizmetlerine
gereksinim duyarlar. Bunun temel nedeni aşırı doğurganlık
nedenyle gelişen genital, hormonal ve sistemik hastalıklardır.
Doğurgan çağdaki kadınlarda anemi, pelvik enfeksiyonlar ve
cinsel yolla bulaşan hastalıklar da önemli sağlık sorunlarıdır. Kadınlarda sağlık sorunları menopoz döneminde artar.
Jinekolojik patolojiler, malignansiler ve diğer kronik hastalıkların yanısıra özellikle osteoporoz bu dönemin önemli bir
sorunudur.
Erişkinlik dönemi aynı zamanda, kadınların özellikle
aile içi şiddet ve cinsel taciz ile en sık karşılaştıkları dönemdir. Bu dönemdeki olumsuzluklardan birisi boşanma hızının

giderek artmasıdır. Boşanma hızları ülkelere göre oldukça farklıdır. Türkiye’de yıllık boşanma hızı yüzde 1.5 – 2.0
dolaylarındadır ve bu değer diğer ülkelere kıyasla düşüktür.
Boşanma hızının yüze 7 dolaylarında olan ülkleler bulunmaktadır. Türkiye’de boşanma hızının göreceli olarak düşük
olmasına karşın ülkemizde her 3 evlilkten birisi boşanma ile
sonlanmaktadır ve bu oran giderek artmaktadır. Kuşkusuz, bu
durumda kadınların giderek daha fazla söz sahibi olmalarının
da payı vardır. Öte yandan, boşanma çiftleri sosyo ekonomik
yönden sarsmakta psikososyal yönden örselemektedir. Toplumdaki konumları etkilenmektedir. Araştırmalar evlilikteki
sorunlu ilişkilerin evlilik sonlandıktan sonra da çoğu zaman
çocuklar aracılığı ile sürdüğüne işaret etmektedir. Bu nedenle
boşanma, bireyler için evlilik öncesi özgürlüğe tam bir dönüş
sağlamamaktadır. Bütün bu faktörler depresyon başta olmak
üzere ruhsal sorunların ortaya çıkmasına zemin hazırlamaktadır.
Çözüm Yolları
Toplumsal cinsiyet konusunda ülkemizde yasal bir boşluğun olduğu söylenemez. Cumhuriyetin Kuruluşundan
buyana yasal düzeyde kadınlara seçme - seçilme, evlenme boşanma, miras, çalışma, eğitim, sağlık, aile planlaması, çalışma hakları ile ilgili hukuksal düzenlemeler batı ülkelerindeki haklara eşit derecede mevcuttur. Hatta seçme – seçilme
hakkı gibi yasal düzenlemelerin birçok Avrupa ülkesinden
önce yapmakla Türkiye kadın haklarına verdiği önemi açıkça
göstermiştir. Bunlara karşın, günümüzde toplumsal cinsiyet
konusunda sorunların devam etmesi bu sorunların yasalar çıkartarak tamamen önlenemeyeceğini göstermektedir. Çünkü
toplumsal cinsiyet sorununun temelinde kültürel faktörler
ağırlıklı olarak bulunmaktadır. Kültürel faktörlerle mücadele
yasaları çıkartma yanısıra başka önlemlere de yer verilmesini
gerektirir. Bu önlemler arasında ülkemizde Milli Eğitim Bakanlığı, UNICEF, UNESCO, ILO, sivil toplum kuruluşları,
medya, özel kurum ve kuruluşlar aracılığıyla kız çocuklarının
okula gönderilmeleri, mesken edinmeleri, iş kurmaları, çocuk
evliliklerin önlenmesi gibi birçok proje yürütülmüştür. Bu tür
girişimlerin özellikle kadına yönelik şiddetin yok edilmesi, iş
dünyasında, akademik kurumlarda ve yönetim kademelerinde daha fazla kadının yer almasına yönelik projelerle güçlendirilmesi gerekir. Bütün bu çabaların hedefi toplumun kadına
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verdiği değerin yükseltilmesi olmalıdır.
Bu çabalar içinde pek çok kuruma ve meslek üyelerine
sorumluluklar düşer, ama özellikle erkeklerin konu ile ilgili
inanmışlıkla yapacağı katkılar toplumsal cinsiyet sorunun çözümünde kilit öneme sahiptir.
Bu arada sağlık personelinin de çözümle ilgili önemli
katkıları olabilir.
Sağlıkçılara Düşen Göreveler
Sağlık hizmetlerinde görev yapan bütün personelin
herşeyden önce kadın sağlığının yalnızca üreme sağlığı
yaklaşımı ile değil temel sağlık hizmetleri içinde bütüncül bir
anlayışla ele alınması gerektiğini bilmesi gerekir. Bu anlayıştan hareketle sağlık elemanları kadınlara geleneksel olarak
sunulan üreme sağlığı ile tanı ve tedavi hizmetleri yanısıra
kadın hakları hakkında bilgilendirmeli, aile içi sorunlarla başedebilme konusunda rehberlik yapmalı, ruhsal sağlıklarını
koruma için destek vermeli, kadınlarla ilgili töresel uygulamaların, kadına ayrımcılık içeren kültürel anlayışın değiştirilmesi konularında girişimlerde bulunup toplum içinde çaba
göstermelidir.
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Çocuk İhmali ve İstismarı
Çocukların nasihatten çok, iyi örneğe ihtiyaçları vardır.
Joseph Jouberth
İhmal, gereken ilgiyi, gereken şekil ve zamanda
göstermeme, önem vermeme, görevi düzenli ve zamanında
yapmama anlamına gelir.
İstismar ise, bir kişinin iyi niyetini kötüye kullanarak
yararlanmak, zarar vermeyi hedeflemek, karşısındakinin
kendi rızası olmadan ve iradesini dikkate almadan sömürmek
gibi anlamları içerir. Ahlâk kurallarına aykırı ve çoğunlukla
da yasadışı davranışlardır. Cinsel istismar, tecavüz,
zorbalık, işkence gibi kişilerin mahremiyetleri ve temel
hak ve özgürlüklerini ihlâl eden bu davranışlar istismar
edilen kişilerde ruhsal ve fiziksel bozukluklara ve hatta can
kayıplarına neden olmaktadır.
Çocuk ihmal ve istismarına gelince, Dünya Sağlık Örgütü’nün tanımına göre ihmal, çocuğa bakmakla yükümlü kişinin, çocuğun gelişimi için gerekenleri karşılamaması ya da bu
gereksinmeleri dikkate almamasıdır. Bu gereksinmeler sağlık, eğitim, duygusal gelişim, beslenme, barınma ve güvenli
yaşam koşullarıdır. Çocuk istismarı ihmal, fiziksel, cinsel,
duygusal istismar olarak dört grupta sınıflandırılmaktadır.

Çocuk İstismarı Tipleri
Fiziksel istismar: Çocuğun kaza dışı nedenlerle
yaralanması ya da bakım veren kişiler tarafından yeterince
gözetilmemesi sonucu olan kazaları kapsar. Çocuğun yaşına
uygun olmayan, kendi kendine olma olasılığı çok düşük olan
yaralanmalarda istismardan kuşkulanmak gerekir. En sık
görülen istismar türü dövmedir. Daha seyrek olarak yanıklar,
kesici travmalar, zehirlenmeler, asfiksi, boğulma görülebilir.
Dövme: Büyük çocuklar tokatlanarak, yumrukla ya da
bir alet kullanılarak dövülmüş olabilir. Dövmeye bağlı lezyonlar çoğu kez baş, ense, sırt ve kalçalardadır. Morarma
gözlenen bölgelerin altındaki komşu kemik dokularda kırık
sık görülebilir. Subdural hematom, kafatası kırıkları, göz ve
karın travması saptanabilir.

Yanıklar: Amaçlı biçimde (sigarayı vücutta söndürme
gibi) olabileceği gibi, çocukla yeterince ilgilenilmemesi sonucunda kaza ile sıcak su ya da sıcak nesnelerle yanma biçiminde de olabilir. Çocuk istismarının %10’unu oluşturur.
Sarsılmış bebek sendromu: Ağır bir klinik tablodor. En
sık iki yaş altındaki çocuklarda görülmekle birlikte beş yaşa
kadar olabilir. Çocuklar kızgın anne-babaları tarafından şiddetlice sarsıldıklarında (sallandıklarında), beyin kafatası içinde ileri geri hareket eder ve kontüzyon, venlerin yırtılması
sonucu subdural hematom ve beyin içi kanamaları gelişebilir.
Bir yaşın altındaki çocuklarda ağır kafa içi zedelenmelerinin
%95’i ve bütün kafatası zedelenmelerinin %64’ü istismara
bağlıdır. Dıştan bakıldığında çoğu kez görünür zedelenme
yoktur. Sallanmış bebek sendromunda mortalite %20-25 civarındadır. Yaşayanlarda ağır mental gerilik, spastik kuadripleji ya da ağır motor fonksiyon bozukluğu gelişebilir.
Zehirlenme: Çocuklarda kasıtlı zehirlenmelere göreceli olarak az rastlanmakla birlikte mortalite oranı % 17 gibi
yüksek bir düzeyde olduğu için önemlidir. Herhagi bir ilaç,
alkol, kostik ajanlar ile zehirlenmeler görülebilir. Küçük bir
çocuğun aşırı dozda ilaç alımına bağlı zehirlenmesi istismarı
akla getirmelidir, küçük çocuklar kaza ile büyük miktarlarda
ilaç alamazlar.
Zorla su içirilmesi (Su intoksikasyonu): Zorla tuz
verilen çocuğun susuz bırakılması çocukta hipernatremik
dehidratasyona neden olabilir. Aşırı su verilmesi ise su intoksikasyonuna yol açarak ölümlere neden olabilir. Vakalar
idrar ve dışkı kaçırma, kusma, davranış bozuklukları, konvülziyonlar, solunum durması ve koma ile getirilir ve hiponatremi ile hipoksemi saptanır. Bu bulguları nedeni çoğu kez
aydınlatılamaz. Hemen hemen vakaların tümünde yanık izi,
morarmalar gibi istismara ait diğer bulgulara rastlanır.
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Şekil 1: Sarsılmış (Sallanmış) Bebek Sendromunun Oluşması

Duygusal istismar: Duygusal istismar çocukların gereksinim duydukları ilgi, sevgi ve bakımdan mahrum edilmeleridir. En sık rastlanılan çocuk istismarı türüdür, ama, fark
edilmesi, tanımlanması ve kanıtlanması zordur. Çocuğun
üzerinde güç ve söz sahibi olan (ebeveyn, abla, ağabey, öğretmeni vb.), çocuğun yakın çevresindeki kişilerce uygulanır.
Fiziksel ve cinsel istismar ile birarada görülebileceği gibi tek
başına da görülebilir. Fiziksel hasarın izleri zamanla ortadan
kalkmasına karşın duygusal hasarın etkileri yıllarca devam
eder.
Duygusal istismar için çok değişik tutum ve davranışlar
örnek verilebilir:
1. Hoşgörü: İlk bakışta istismar gibi görülmemekle
birlikte çocuğun ruhsal gelişmesine verdiği hasar dikkate
alındığında bir istismar türü olarak kabul edilir. Bu tutumda
ailenin merkezi çocuktur ve çocuğa hiçbir sorumluluk verilmez, ilgi içinde boğulur.
2. İlgisizlik: Hoşgörünün aksine çocuğa çok az ilgi
gösterilir, ana-babalar çocukların kendilerini rahatsız etmesini istemez ve çocuklara herhangi bir kısıtlama yapmazlar.
Çocuğun anlattıkları,, isteklerini dinlememek, aldırmamak,
sorularını yanıtlamamak bu tutuma örneklerdir.
3. Baskı: Aile, kendi isteklerini yapması için çocuğa baskı uygular, çocuk aileye itiraz ederse cezalandırılacağını bilir; ailenin arzusunu yerine getirmekten başka çaresi olmadığı
duygusu içindedir. Çocuğa kötü muamele etmek, bağırmak
ve sürekli azarlamak, küfür etmek, korkutmak, alay etmek,

lâkap takmak, tehdit etmek, sindirmek, yıldırmak, sözel olarak hırpalamak, okul başarısızlığı ya da herhangi bir başarısızlığını sürekli yüzüne vurarak aşağılamak, okulda öğretmenin çocuğu azarlaması, çocuğun toplum önünde azarlanması,
kulağının çekilmesi,, küçük düşürücü hakaretlerde bulunulması baskısal tutuma örneklerdir.
4. Reddetme: Ana baba çocuğa karşı sert ve düşmanca bir
tutum içindedir, her fırsatta çocuğu cezalandırır, çocuklarının
uslanmaz bir haylaz olduğunu düşünürler. Hiçbir sorumluluk
vermeden sürekli olarak işe yaramaz bir çocuk olduğunu söyleyerek aşağılamak ve itip kakmak; çocuğa yaşına uymayan
ağır işler yaptırmak, hizmetçi gibi kullanmak; uygun olmayan giysiler giydirerek alay edilmesine neden olmak; çocuğun korktuğunu bile bile zorla bir şeyi yapmasını istemek;
kardeşler arasında ayırım yapmak; kişinin kendi çıkarı için
çocuğu uygun olmayan şeyleri yapması için zorlamak, dilendirmek; çocuğu bir odaya kapatmak, dolaba kilitlemek;
çocuğun yaşına ve durumuna uymayan porno, korku filmi
gibi görmemesi gereken şeyleri görmesini sağlamak; çocuğu antisosyal davranışlara yönlendirmek, suç nitelikli işlerde kullanmak; eğitim almasına engel olmak; çocuğun sağlık
gereksinmelerini karşılamamak; kendi öfke ve aczini çocuğu
azarlayarak gidermeye çalışmak bu tür tutumlara örneklerdir.
5. Ekonomik istismar: Çocuğun gelişimini engelleyici,
haklarını ihlal edici işlerde ya da düşük ücretli iş gücü olarak
çalıştırılması ekonomik istismar olarak tanımlanmaktadır.
Çalışan çocuklar sorunu her zaman kasıtlı bir davranış değilidir. Ailenin içinde bulunduğu ekonomik güçlükler, köyden kente göç gibi etmenler çocukların erken yaşta çalışmalarına yol açmaktadır. Öte yandan, bu olgunun gerek aileler
gerekse işverenler tarafından istismara açık bir konu olduğu
da açıktır. Sonuçta, çocuklar çocukluklarını yaşayacakları,
eğitim görecekleri yaşlarda, bu haklardan yoksun kalmakta,
sağlıksız koşullarda çalıştırılmaları nedeniyle sağlık sorunları yaşayabilmektedirler. Bu durum çocukta yaşıtlarına göre
geri kalmışlık, okuyamamışlık gibi duygular geliştirmesine
ve ruhsal sorunlara neden olabilir.
6. Koruma: Ana baba aşırı koruyuculuk tutumu içinde
çocuğun yapabileceği şeyleri bile kendileri yapar, en küçük
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risklere bile girmesini istemez ve hiçbir sorumluluk almasına
izin vermezler. Çocuğun yaşıtları ile ilişkilerini kısıtlamak
ya da tamamen engellemek; çocuğa aşırı ihtimam göstererek
zarar görebileceği korkusu ile toplumdan izole etmek, tek başına bırakmak koruyucu aile davranışlarına örneklerdir.
Duygusal baskı davranışları süreklilik kazanırsa çocuk
aileden uzaklaşır, gergin, uyumsuz ve saldırgan davranışlar
geliştirir. Altını ıslatma (enüresis), dışkı kaçırma (encopresis), iştahsızlık, yalan söyleme, hırsızlık, duygusal açıdan
tutarsızlık ve uyumsuzluk, organik nedeni olmayan büyüme
geriliği, depresyon, güvensizlik, içe dönüklük, intihar gibi fiziksel ve ruhsal sorunlar ortaya çıkar.
Cinsel istismar: Çocuklar cinsellik konusundaki
meraklarını gidermek amacıyla özellkle 6-10 yaşları arasında
cinsel içerikli sorular sorar ve oyunlar oynarlar. “Doktorculuk”, “kasapçılık” gibi adlar altındaki bu oyunlarda birbirlerinin vücutlarına dokunur ve meraklarını gidermeye çalışırlar. Bu oyunların amacı keşfetmek ve öğrenmektir. Cinsel
oyunlar çoğunlukla arkadaş olan çocuklar arasında oynanır.
Bu oyunlar cinsel istismar değil, çocuk gelişiminin normal
aşamalarındandır.
Cinsel istismar ise, psiko-sosyal gelişimini tamamlamamış ve yaşı küçük olan bir çocuğun zorlama, kandırma, rüşvet, korkutma, tehdit ve baskı yolları ile bir erişkin tarafından
cinsel doyum için kullanılmasıdır. Tıbbi, yasal ve sosyal yönleri olan ciddi bir sorundur.
Cinsel istismar çeşitli biçimlerde olabilir. Bunlar şunlarlardır:

•
•
•
•
•

Temas içermeyen (seksi konuşma, teşhircilik),
Röntgencilik,
Cinsel dokunma (cinsel organlara dokunma),
Oral seks (oral-vajinal, oral-penil, oral-anal),
Interfemoral ilişki (çocuk bacakları arasına penisin
yerleştirilmesi),
• Cinsel penetrasyon (anal, genital, parmak, cisim),
• Cinsel sömürü (pornografi ve çocuk fuhuşu).

Cinsel istismar çocukta ciddi tıbbi ve ruhsal travmaya
neden olur. Bu etkiler şunlardır:

• Fiziksel etkiler: Fiziksel etkilerin başında başka nedenlerle açıklanamayan dudak / ağız ve genital / anal çevresinde ağrı, şişme, kızarma, kanama, enürezis (altına işeme),
genital ve idrar yolu enfeksinları ve cinsel yola geçen hastalıklar gelir. Ayrıca baş ve karın ağrıları, kusma, iştah azalması da görülebilir. Cinsel istismar eğer cinsel ilişki biçiminde
olmuşsa, kız çocuğunda gebelik te oluşabilir.
• Psikolojik etkiler: Bu etkiler dikkat eksikliği, öfke
nöbetleri, depresyon ve kaygı semptomları, unutkanlık, hafıza kaybı, aşırı hayal kurma, trans benzeri dalgınlıklar, uyku
bozuklukları, uykuda yürüme gibi durumlardır.
• Davranışlara etkisi: Cinsel istismara uğrayan çocuklarda aşırı temizlenme davranışları, bebekçe davranışlar,
insanlardan ve bazı yerlerden korkup kaçma, suça yönelme,
madde bağımlılığı, kendine zarar verme, intihara eğilim, cinsel eğilimlerinde artış, yetişkinlerin cinsel davranışlarını taklit etme gözlenebilir.
Çocuk Fuhuşu: Bir kişi tarafından ticari olarak bir çocuğun cinsel amaçla kullanımıdır. Burada bir aracı ya da çocuğun kendisi ile yapılan bir anlaşma karşılığında çocuğun
cinsel kullanımı vardır. Çocukların ticari kullanımı sırasında yaşam için elzem olan gereksinimlerinin karşılanmasının
yanı sıra, cep harçlığı ya da okuldaki notlarının yükseltilmesi
şeklinde karşılıklar da olabilmektedir.
Çocuk Pornografisi: Çocuğu gerçek fiile ya da
benzeştirme yoluyla cinsel etkinlik içinde gösterme ya da
cinsel organlarını teşhir etme anlamına gelmektedir. Çocuk
pornografisi fotoğraf, görsel ve işitsel olabilir. Dağıtımı
kitap, film, cep telefonu, video ve bilgisayar diskleri yoluyla
olabilmektedir. Çocuk pornografisinde yer alan çocuklar
zorlanarak, kandırılarak ya da farkında olmadan sömürü
içinde yer almaktadırlar. Çocuk pornografisi içeren filmleri
dağıtanlar, aracı olanlar, satanlar ya da seyredenler de
sömürü içine dâhil olmaktadırlar. Çoğunlukla da çocukların
yakınlarındaki kişilerin sömürü yapan kişiler olduğu tespit
edilmektedir.
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Çocuk Ticareti: Çocuklar savunmasız oldukları için insan ticaretinin de sıklıkla mağduru olmaktadırlar. Çocuklar güç,
zorlama ya da kandırma yoluyla ticarete sürüklenmektedirler. Çocuklar cinsel sömürü, işgücü, organ nakli ve yasa dışı evlat
edinme nedenleriyle kullanılmaktadırlar. Çocuk ticareti aynı ülkede ya da ülkeler arası olabilmektedir. Çocuk ticaretinin yönü
ve akışı talebe göre değişebilmektedir. ILO’ya göre her yıl 1,2 milyon çocuk kaçırılmaktadır.
Cinsellik Amaçlı Turizm: Çocuklarla cinsel eylemlerde bulunmak amacıyla yapılan turizmdir. Çocukları ticari olarak
fuhuşta talep eden kişilerin, her iki cinsiyetten ve sosyal olarak her kesimden olduğu bilinmektedir. Bu tür olaylar içinde taşımacılık şirketleri, turizm firmaları ve konaklama sektörü yer alabilmektedir.
Çocuk Evlilikleri: Çocuk evlilikleri ya da erken evlilikler çocukların 18 yaş altında evlenmesidir. Eğer çocuk, herhangi
bir ayni ya da nakdi ödeme karşılığında cinsel amaçlar için kullanılıyorsa bu, ticari cinsel sömürü olarak kabul edilmektedir.
Bu tür durumlar genellikle ebeveynler tarafından karar verilerek gündeme gelir. Hem kız hem de erkek çocuklar erken evliliklerde kullanılmakla beraber kızlar daha fazla evlendirilmektedirler. Çocuk evlilikleri sadece ekonomik kazanç amacıyla değil
ailenin farklı alanlarda çıkarları için de yapılmaktadır.
Hilal Özcebe, 6. UKS Kongresi, Antalya 2013

Şekil 2: Çocuk İstismarını Anlatan Karikatürler (Kübalı sanatçı Erik Ravelo)
(https://onedio.com/haber/dunyada-kotu-seylerin-de-yasandigini-yuzumuze-en-iyi-sekilde-vurmayi-basaran-sanatcidan-farkindalik-yaratan-calismalar-803932)

Klisesede pedofili

Seks turizmi
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Organ mafyası

Silahlanma ve okul katliamları

Dünyada ve Türkiye’de Durum
Cinsel istismar bütün dünyada giderek artan ciddi bir
halk sağlığı sorunudur. Geniş meta-analitik çalışmalarda, çocuklarda cinsel istismar yaygınlığı kızlarda 1/5 ve erkeklerde
ise 1/13 olarak saptanmıştır. İstismara uğrayanların yarısı 7
yaş altındadır. Cinsel istismara uğrayan çocukların %73’ü 5
yıldan daha fazla süre istismar edildikleri saptanmıştır. Çeşitli araştırmalar sonucunda bazı ülkelerde çocukların cinsel
istismara uğrama oranları şöyledir:
• Norveç % 37
• Yeni Zelanda % 36
• Kanada % 32
• İrlanda % 34
• Avustralya % 24
• İngiltere, % 21
• ABD, % 16
Türkiye’de resmi kayıtlardaki rakamların gerçeği yansıtmadığı açıktır. Çocuk Esirgeme Kurumu her hafta çocuk istismarı ve ihmali şüphesine dayanan 50.000’nin üzerinde ihbar
almaktadır. Öte yandan, adli tıp uzmanları ihbar edilenden en
az dört – beş katı daha fazla çocuğun cinsel istismara uğradı-

Fast food sektörünün
pençesindeki çocuk

ğını ileri sürmektedirler. Çeşitli araştırmalar Türkiye’de kız
çocukların % 34, erkek çocukların % 32 kadarının ihmal ve
istismara uğradığını göstermektedir.
TBMM Araştırma Komisyonu tarafından hazırlanan bir
raporda çocuk istismarının en sık aile içinde görüldüğünü,
bunu okullar, kolluk kuruluşları, sokaklar, bakım yurtları ve
yuvaları, ceza ve tutukevleri ve çocukların çalıştığı iş yerlerinin izlediği yer almaktadır. Aile içi istismarda yaş ortalaması
5 - 7, aile dışı istismarda ise 7 - 10 yaş arasında değişimektedir. Kız çocuklarının erkelere kıyasla 3 katı daha daha çok istismara uğramakla birlikte erkek çocuklarının kız çocuklarına
göre daha küçük yaşlarda istismar edildikleri ifade edilmektedir. Cinsel istismara uğrayan çocukların %30’unun 2-5,
%40’ının 6-10, %30’unun 11 - 17 yaş grubunda olduğunu
görülmektedir. İstismarcıların %96’sı erkek, %80’i de çocuğun tanıdığı birisidir. Bir araştırmaya göre cinsel istismar
dışındaki faillerin % 77’si aile üyelerinden birisi, % 11 kadarı akrabadır. İstismara uğrayan çocukların ailelerinin eğitim
düzeylerinin önemli bir etmen olduğu anlaşılmaktadır. İstismar uygulayan ana-babaların % 40’ı eğitimsizdir. Öte yandan
eğitim düzeyi yüksek olan ana-babaların da % 17 kadarının
çocuklarına ihmal ve istismar uyguladığı anlaşılmaktadır.
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• Cinsel saldırılara yönelik yasal yaptırımların yetersiz

Çocuk İhmal ve İstismarını Hazırlayan
Etmenler

olması

Bu önemli halk sağlığı ve sosyal sorun ile mücadelede
asıl yapılması gereken önleyici eylemlerdir. Bu konudaki girişimlere karar vermeden önce sorunun ortaya çıkmasındaki
hazırlayıcı etmenleri bilmek gerekir.
Çocuğa ait hazırlayıcı risk faktörleri: İstismara uğrayan
çocuktaki bazı özellikler istismarı kolaylaştırmaktadır. Bu
risk faktörlerini taşıyan çocuklar çoğunlukla fiziksel şiddete
maruz kalmaktadırlar. Genellikle her yaşta çocuk istismarla
karşı karşıya kalmakta ise de yaş küçüldükçe istismara
uğrama olasılığı ve istismarın çocuk üzerindeki olumsuz
etkisi artmaktadır.
•
•
•
•
•
•
o
o
o
o
o
o
o

Hiperaktif çocuklar
Özürlü çocuklar (fiziksel sakatlık, zekâ geriliği)
Sürekli ya da aşırı ağlayan çocuklar
Davranış bozukluğu olanlar
Anti sosyal arkadaş grubu
Aile içi etmenler
Gebe annenin diğer çocuğu olmak
İkiz, üçüz çocuklardan biri olmak
Düşük doğum ağırlıklı ve/veya prematüre
çocuklar
Çocuğun beklenen, istenen cinsiyette olmaması
Yemek yemeyen iştahsız çocuk ya da aşırı iştahlı
çocuk
Gece işemesi olan çocuk (enüresis nokturna)
Kronik hastalığı olanlar

• Duygularını cinsel bir yolla ifade etmeyi öğreten kültürel normlar
• Mastürbasyonu bastıran moral normlar
• Pornografi gibi aşırı uyaranların kolay ulaşılır olması
• Parçalanmış ve izole olmuş aile yapısı
Kişiye ait hazırlayıcı etmenler: Bu etmenler çocuğa yönelik ihmal ve istismarı yapan kişilerin kişisel ve psikolojik
durumudur.

• Saldırganın karşı cinsiyetle sağlıklı iletişim kurabilme
düzeyinde cinsel olgunlaşmaya ulaşmamış olması
• Kadınlar tarafından reddedilme ya da ilişkisinde yetersiz olma korkusu
• Alternatif cinsel doyum kaynaklarının ulaşılmaz olması ya da tam tatmin etmemesi
• Saldırganın kendine özgüvenini tehdit eden stres durumları
•
•
•
•
•
•

Evlilik sorunları ve cinsel işlev sorunları yaşaması
Aile içi şiddet ortamında bulunma
Ana- baba-çocuk ilişkilerinde uzaklık, soğukluk
Anne yoksunluğu
Alkol ya da madde kullanımı
Psikopatolojik rahatsızlıklar

İhmal ve İstismarın Önlenmesi

Topluma ait hazırlayıcı etmenler: Bu etmenlere psikososyal ve kültürel etmenler de denilebilir. İhmal ve istismar
ile yapılacak mücadelede asıl dikkate alınması ereken etmenler bunlardır.
• Erkek egemen toplum anlayışı
• Çocuklara gösterilen cinsel ilgiye toplumun tolerans
göstermesi

Çocuklar donmamış beton gibidir, üzerlerine ne düşse iz
bırakır.
Haim Jinott
1. Çocuklara öğretilmesi gerekenler ve kazandırılması
gereken davranışlar:
• Çocuklara güvenliklerini nasıl sağlayacakları öğretilmelidir
• Bedenlerini nasıl koruyacakları öğretilmelidir
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• Çocuklar kendilerine yapılan tekliflere hayır demeyi
öğrenmelidir
• Yardım istemeyi öğrenmelidir
• Çocuklar ana-babaları ile her türlü sorunu paylaşabileceğine inanmalıdır
• Her zaman sır saklanmayacağını bilmelidirler
• Kendilerine dokunulmasını reddetmeyi ve sınırlar
koymayı öğrenmelidir
2. Cinsel istismara uğrayan çocuklar için alınması gereken önlemler:
• Durum yazılı ya da sözlü olarak en yakın karakol ya
da Cumhuriyet Savcılığına bildirilmelidir
• Bulguların kaybolmaması için çocuk en yakın sağlık kurumuna götürülerek rapor alınmalıdır
• İstismara uğrayan çocuğa psikolojik destek için
uzman bir kuruluşdan yardım alınmalıdır
3. Topluma yönelik alınması gereken önlemler:
• İstismar riski altında olan çocukların korunması
• Pozitif ebeveynlik; aile bilincini güçlendirmek ve
aileleri destekleme amaçlı bilgilendirmek
• Toplum farkındalığını yaratmak, sorunun ne olduğunu ce ciddiyetini kavramasına gönelik ailelere ve halka yönelik eğitim
• Toplumun çocuk istismarlarına yönelik sağlıklı tutum ve tavırlar geliştirmesine yönelik sosyal projelerin
uygulanması
• Aile danışmanlığı hizmetlerinin geliştirilmesi
• Çocuk ve kadın bakımevlerinin yaygınlaştırılması
ve iyi işletilmesi
• Ailelerin çocuklarına hangi konularda eğitim yapmaları konusunda bilgilendirilmesi
• Okullarda öğretmenlere ve öğrencilere yönelik
eğitim
• Medya çalışanlarının konu hakkında aydınlatılması
ve eğitilmeleri
• Sağlık personelinin çocuk ihmali ve istismarı vakalarını geciktirmeden yetkililere duyurmaları

•
•
•
•
•
•

Sağlık personelinin bu konularda eğitimlesi
Yasal prosedürün savsaklanmadan uygulanması
Ailelere ekonomik destek
Madde bağımlılığı ile mücadele
Toplumun eğitim düzeyinin yükseltilmesi
Toplum ruh sağlığı örgütünün güçlendirilmesi ve ilgili eylem planının etkili biçimde uygulanması
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Şiddet
İlk yumruğu atan fikirlerinin yetersizliğini kabul etmiştir.
Çin Atasözü

Şiddet ve Türleri
Birleşmiş Milletler eski Genel Sekreterlerinden Ban-KiMoon’un söylediği gibi, “Bütün toplumlar ve kültürler için
evrensel gerçek, şiddet uygulamanın kabul edilebilir, affedilebilir ve tolere edilebilir bir yanının olmadığıdıdır”. Ancak,
gerçek bunun aksidir ve şiddet, özellikle kadınlara uygulanan
şiddet, bütün ülkelerde ve kültürlerde var olan küresel bir
halk sağlığı sorunudur.
Araştırmalar, Dünya’da her yıl yaklaşık yarım
millyon kişinin şiddet nedeniyle yaşamlarını yitirdiğini
göstermektedir. Bu rakam her yıl sıtma, verem ve AİDS
nedeniyle ölenlerin toplamından yüzde 32 daha fazladır. Şiddet nedenyle olan ölümlerin yüzde 15 kadarı ev içi
şiddet sonucudur. Ev içi şiddet sonucu ölenlerin yüzde 70’i
(yaklaşık 44.000) kadın, yüzde 8 kadarı 15 yaşından küçük
çocuklardır. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) kadınların yüzde
35’inin fiziksel ya da cinsel şiddet gördüğünü açıklamıştır.
Bu oran bazı ülkelerde yüzde 70’e kadar çıkmaktadır. Kadın cinayetlerinin yüzde 38’i birlikte olduğu erkekler tarafından işlenmektedir. Fiziksel şiddet gören kadınlarda normal
topluma göre daha fazla sağlık sonunu ortaya çıkmaktadır;
topluma kıyasla yüzde 16 kadar daha sık düşük ağırlıklı bebek doğurmakta, iki katı daha fazla düşük yapmaktadırlar;
depresyon sıklığı iki katı daha fazladır, 1.5 katı daha sık HIV
enfeksiyonu görülmektedir; 2.6 katı daha fazla alkolizm sorunu yaşamaktadırlar.
DSÖ şiddetin epidemi boyutuna erişen ve acil olarak
önlem alınması gereken bir sorun olduğu kanısındadır. Bazı
toplumlarda daha az şiddet olayı görülmesi, şiddetin önlenebilir olduğunun da kanıtıdır. Şiddetin önlenmesinde sağlık
sektörüne önemli sorumluluklar düşmektedir. DSÖ şiddetin
önlenmesi konusunun sağlık personelinin okul eğitimi programlarında yer alması gerektiğini savunmaktadır. Sağlık hizmetlerinde görev yapan bütün çalışanların şiddet sorununun

bir sağlık sorunu olduğunu bilmesi ve ona göre davranması
gerekir.
Şiddet, özel ya da toplumsal yaşamda insanlara fiziksel,
cinsel, psikolojik olarak baskı ve güç uygulayarak bedensel
ve ruhsal açıdan zarar görmelerine neden olan davranışlardır.
Bu davranışlar ve şiddetin türleri şöyle gruplanabilir:
Fiziksel şiddet: Karşıdaki kişinin bedenine zarar vermek
amacıyla yapılan itme, tokatlama, yumruklama, tekmeleme,
kemiklerini kırma, bıçaklama, silahla yaralama, tükürme,
saç çekme, kulak çekme, ayakta durmaya zorlama, oturmasını engelleme, su ve yemek vermeme, uykusunu engelleme, tuvalete gitmesine izin vermeme, tıbbi tedavi almasını
engelleme gibi davranışlardır.
Sözel ve duygusal şiddet: Karşıdaki kişinin (çocuğun,
gencin, kadının) duygusal gelişmesini engelleyen, kendisine
olan saygısını zedeleyici şekilde sürekli eleştirme, aşağılama,
laf atma, küfür etme, tehdit etme, saldırgan ifadelerde bulunma, kendisi için verilecek kararlara katılmasını engelleme,
sık sık bağırma, azarlama, iğneleyici söz söyleme, aşağılayıcı
lakap takma, alay etme, etnik kimliğine ya da dinsel görüşlerine yönelik hakaretlerde bulunma, giysilerini, görüşlerini
ve çalışmalarını küçümseme, umursamama, küçük düşürme,
takdir etmeme, sevgi ve şefkat göstermeme, korkutma, eşyalarına zarar verme, gruptan dışlama, aşırı görevler verme,
terk etme, özgürlüğünü kısıtlama, yalnız başına ev dışına çıkmasına izin vermeme, ailesi ve arkadaşları ile görüşmesini
yasaklama, özel yaşam ve mahremiyet hakkı tanımama, istemediği halde nasıl giyeneceğine karışma, kafes arkasında
tutma, zorla evlendirme, namus ya da töre nedeniyle baskı
uygulama, suça azmettirme gibi davranışlardır.
Ekonomik Şiddet: Karşısındaki kişi istediği halde çalıştırmama, işe yollamama, istemediği bir işte çalışmaya zorlama, çalışmak istemediği halde çalıştırma, parasını alma,

709

HALK SAĞLIĞI Kuramlar ve Uygulamalar

bankada hesap açmasını engelleme, eline hiç para vermeme,
ihtiyacı olduğu halde kişisel mal almasına engel olma, okul,
beslenme, giyinme, güvenlik gibi zorunlu harcamları yapmama, dilenmeye zorlama gibi davranışlardır.
Cinsel Şiddet: Cinsel şiddete uğrayanlar genellikle kız
ya da erkek çocuklar ve kadınlardır. Cinsel şiddet davranışları, karşısındaki kişinin rızası olmaksızın cinsel ilişkiye
girmek, tecavüz, kadınlığını ya da erkekliğini sürekli olarak
aşağılamak, cinsel içerikli tacizlerde bulunmak, cinsel organlara zarar vermek, pornografi amacıyla kullanmak, fuhşa zorlamak, teşhircilik gösterisinde bulunmak, teşhircililiğe
zorlamak, namus ve töre gerekçesiyle baskı uygulamak ve
öldürmek gibi davranışlardır.

Türkiye’de Durum
Şiddet ile ilgili istatistikler hiç bir ülkede gerçeği
yatsıtmaz. Çünkü şiddet toplumların çoğunda aile içinde kalması tercih edilen, açıklandığı zaman şiddeti gören kişinin
zarar görebileceği olayları tetikleyen bir olaydır. O nedenle,
ülkemizde de rutin kayıtlardan çok, bazı araştırmalarla
şiddetin boyutu, nedenleri, artıp artmadığı hakkında bilgiler
edinilmektedir.
Yapılan araştırmalara göre:

• Türkiye’de her üç kadından biri şiddete maruz kalmaktadır;
• Şiddet genellikle kadınların yakınları eş, baba, kardeş
gibi kişilerce yapılmaktadır;
• Kadınların önemli bir kısmı (% 40) şiddet görmeyi kabullenmekte, böylece aile birliğini koruyacaklarını
düşünmektedir;
• Dikkat çeken bir husus 15 – 19 yaş grubundaki genç
kadınların % 63 gibi büyük bir kısmının bile evlilik içinde
kocaların eşlerine şiddet uygulamalarının kabul edilebilir olduğunu ifade etmeleridir;
• Acil yardım hattını arayan kadınların % 57’si fiziksel, % 46.9’u cinsel şiddete maruz kaldığını ifade ederken,
% 14.6’si ensest ilişkiye, % 8.6’sı tecavüze uğradığını söylemiştir;
• Gecekondu bölgesinde yapılan bir araştırmada kadın-

ların % 97’si kocasının saldırısına uğradığını belirtmiştir;
• Toplumda şiddet kavramının dar olarak algılandığı
söylenebilir; Orta gelirli ailelerde yapılan bir çalışmada kadınların % 23’ü şiddet gördüğünü ifade etmişken daha ayrıntılı incelendiğinde bu oranın % 71’e yükseldiği görülmüştür;
• Bir çalışmaya göre, kadınların yüzde 64’ü kocalarından, yüzde 12’si ayrıldıkları eşlerinden, yüzde 8’i birlikte
yaşadığı erkeklerden ve yüzde 2’si de kocalarının ailesinden
şiddet görmektedir.
• Eğitimli kadınlar arasında yapılan bir araştırmaya katılan kadınların % 63.5’inin cinsel tacize maruz kaldığı anlaşılmıştır;
• Kayıtlara göre ülkemizde kadın cinayetleri de giderek
artmaktadır: 2008 yılında 80 kadın öldürülmüşken bu rakam
2017 yılında 409’a yükselmiştir;
• Türkiye’de kadına yönelik şiddet olayları ülke düzeyine yayılmıştır; Hemen ülkenin her yerinde kadın cinayetleri
görülmektedir.
Ülkemizde kadına yönelik şiddetin en uç örneği «namus
cinayetleri» dir. Resmi kayıtlara göre namus cinayeti nedeniyle yılda 100 dolayında kadın öldürülmektedir. Ancak, bu
suçu tanımlamak pek de kolay olmadığından gerçek rakamın
bunun üzerinde olduğu kuşkusuzdur. Namus cinayetleri Türkiye dışında Pakistan, Ürdün, Mısır ve Umman gibi ülkelerde
de bildirilmiştir.
Ülkemizdeki sorunlardan birisi de cinsel tacize uğrayan
kadınlara, özellikle genç kızlara yapılan “bekâret” muayenesidir. Bekâret kontrolünün kendisi de bir tür kadına şiddet
olayıdır, kadının insan haklarının ihlali olarak kabul edilir.
Özellikle Türkiye’nin kırsal yörelerinde genç kızlar ve kadınlar keyfi bir şekilde bekâret kontrolüne maruz kalmaktadırlar. Türk Tabipleri Birliği, kadının isteği dışında uygulandığı zaman himen kontrolünün kabul edilemez olduğunu
bildirmiştir. Hekimler, tecavüz vakaları dışında bekâret testi
uygulamamalıdırlar. Nitekim 1999 yılında Adalet Bakanlığı
savcılara, cinsel bir tecavüz olmaması halinde bu uygulamayı
yasaklamıştı.
Görüldüğü gibi gerek dünyada gerekse Türkiye’de şiddet, özellikle kadına yönelik şiddet her sosyal grubu ilgilen-
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diren, yaygın, çok görülen, çok öldüren ya da sakat bırakan,
artış eğilimi gösteren ve bir salgın olarak nitelendirilebilecek
boyuta erişmiş önemli bir halk sağlığı sorunudur. Öte yandan, şiddet gören kadınların % 49 ‘unun bu olay hakkında
kimseye söz etmediği göz önüne alındığında, sorunun kayıtlara geçenden daha büyük olduğunu tahmin etmek gerçekci
olur.

Şiddetin Nedenleri
Her ne kadar şiddet uygulayan kişilerde bazı biyolojik
faktörlerin bulunduğu ileri sürülmekte ise de, şiddetin temelindeki nedenlerin tamamı sosyaldir. Şiddet tabanı sosyal,
tavanı tıbbi bir sorundur. Şiddetin tabanındaki temel etmen
erkek – kadın arasındaki asimetrik güç / asimetrik yaşam
tarzı, yani erkek egemen toplum anlayışıdır. Şiddete zemin
hazırlayan sosyal nedenleri bilmek soruna çözüm stratejileri
geliştirmek için de gereklidir.
Bu sosyal faktörler şunlardır:
• Erkek egemen toplum: Ülkemizde ve diğer ülkelerde kadına yönelik şiddetin en temel nedeni kadın – erkek
ilişkilerinde erkeler lehine olan dengesizliktir. Kültürel olarak ülkemizde kadının kendisi ile ilgili kararlara katılmadığı,
evleneceği kişiyi bile kendisinin seçmediği, kocasından izin
almadan çalışamadığı, ekonomik olarak kocasına bağımlı olduğu bir gerçektir. Kadın toplumun yönetim yapısında yok
gibidir. Kadın vali, kadın bakan, kadın öğretim üyesi, kadın
milletvekili sayıları erkelerle kıyaslanamayacak kadar azdır.
Özetle, ülkemizde kadının toplum içindeki, statüsü düşüktür
ve genel anlamda gerek ailede gerekse toplumdaki kararlar
erkekler tarafından ve onların istediği yönde alınmaktadır.
Bu durum kadınların mağduriyetinin asıl nedenidir. Kadına
verilen değerin ne kadar düşük olduğunu gösteren uygulamalardan birisi “kadın sünneti” (female circumsision) dir.
Türkiye’de olmamakla birlikte bazı Afrika ülkeleri, Sudan ve
Mısır gibi ülkelerde görülen bu uygulamanın amacı klitorisi
küçük yaşta tahrip ederek kadının cinsel ilişkiden zevk almasını önlemek ve dolayısıyla ileride kocasını aldatma olasılığını ortadan kaldırmaktır. Her ne kadar bu uygulama bazı
ülkelerde yalnızca labia major üzerinde küçük bir kesinin yapılması şekline dönüşmüş olsa da erkek egemen toplumlarda

kadına nelerin yapılabileceğini göstermesi açısından dikkate
değerdir.
• Kadın – erkek ilişkilerindeki tabular: Ülkemizde
geleneksel olarak aile içinde erkek ve kız çocuklar gelecekteki rollerine göre yetiştirilirler. Bu rollere göre, erkek ailenin
reisi, koruyucusu ve ailesinin geçiminden sorumlu kişidir.
Kadın ise, erkeğin yardımcısı, ona bağımlı, erkeğini mutlu
etmesi gereken, çocuk doğuran, onlara bakan, yemek pişiren,
evini temiz tutan, çamaşırları yıkayan, aile dışındaki erkeklerden uzak duran, kendisini onlardan kaçıran ve sakınan, iffetli kişidir. Bu anlayış içinde erkeklerle kadınlar genel olarak
aynı ortamda bulunmazlar, tartışmazlar, evleninceye kadar
birbirlerine dokunmazlar. Böyle bir baskı ortamında yalnızca
kadınlar değil erkekler de cinsel açlık çekerler. Bu koşullarda
yetiştirilmiş bir erkeğin cinsel eğilimlerinin kontroldan çıkabileceği, kendisi için belirlenmiş rolü dışına çıkacak bir kadına tahammül gösteremeyeceği, kendisi için biçilmiş erkeklik
rolünü rencide ettiğine inandığı bir davranış karşısında sert
tutum alacağı söylenebilir.
• Şiddete tanık olma ya da şiddet mağduru olma:
Araştırmalar yetiştiği ortamda şiddete tanık olan ya da şiddet
gören çocukların gelecekte şiddet uygulamaya eğilimli olduklarını göstermektedir. Gerek aile içi gerekse toplum içinde şiddet uyaranlarına maruz kalarak yetişen çocukların geleceğin şiddet uygulayıcıları olması çok doğaldır. Çocukluk
döneminde yerleşen ruhsal izler kolay kolay silinmeyeceğine
göre, bu ortamın değiştirilmesi, çocukların sevgi içinde yetiştirilmesi kültürünün yerleşmesinin uzun zaman alacağı ve
dolayısıyla şiddet ile mücadelenin uzun vadeli olması gerektiği açıktır.
• Uygun olmayan ve çocuk yaşta evlilikler: On sekiz
yaşının altında yapılan evlilklere çocuk evliliği denir. Özellikle kızların çocuk yaşta evlendirilmeleri bazı ülkelerde çok
yaygın hatta gelenek halindedir. Örneğin, Hindistan’da evlenen kızların % 47’si 18 yaşından küçüktür. Kız çocuklarının
erken yaşta evlenmelerinin başlıca nedenleri, geçim sıkıntısı,
aile içi cinsel saldırı, evlilik dışı gebelik ve kocaya itaatin erken yaşta oluşması gerektiği şeklindeki geleneksel anlayıştır.
Bu sebepler arasında, ekonomik gerekçe başta gelenidir. Ni-
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tekim çocuk evlilikleri toplumun yoksul kesimlerinde daha
sıktır. Çocuk yaşta iken kendisinden oldukça yaşlı bir erkele
evlenen kadınlar şiddet yönünden ciddi risk altındadırlar. Çocuk yaşta olmasa bile, ülkemizdeki evli kadınların % 48’i görücü usulü ile evlendiğini ifade etmektedir. Araştırmalar, ülkemizdeki kadınların % 8 kadarının kendisinin rızası dışında
istemediği bir kişi ile evlendirildiğini belirmiştir. Böylesine
mutsuzluklarla başlayan eviliklerde, diğer sosyal etmenleri
de dikkate alarak şiddetin olabileceğini tahmin etmek güç değildir.
• Aile içi ilişkilerin zayıf olması: Ülkemizde geleneksel olarak babanın aile içindeki hâkimiyeti esastır. Babanın
yanında eşi ve çocukları bazı kurallara uymak zorundadır.
Çocukların babalarının yanında konuşmaları, ebeveynlere
karşı çıkmaları hoş karşılanmaz. Çocuklar yaptıkları uygunsuz davranışlar nedeniyle babalarına haber verilmekle korkutulur. Baba çocuk için yakın ilişki kurulamayan, çocuklardan
uzak duran, sert tavırlı, söylediklerine karşı gelinemeyen bir
figürdür. Bu anlayışı ifade eden birçok deyiş içinde en çarpıcı
olanı “söz büyüğün, sus küçüğün” atasözüdür. Yani, soru sormadan büyüyen ve sorunlarına çözüm bulma konusunda kendisiyle başbaşa bırakılan çocukların aile içindeki sorunların
yoğunluğu ve diğer sosyal etmenler de eklenince gelecekte
şiddet uygulayan kişilere dönüşmesi beklenen bir şeydir.
• Şiddete hoşgörü ve duyarsızlık: Şiddet bir toplumda
yaygın bir kültürel gerçek olunca normal bir norm haline gelir. O zaman bireyler şiddete karşı duyarsızlaşır, bu durumu
sıradan, doğal, her gün karşılaşılabilecek bir olay olarak algılamaya başlarlar. Bu algı bireylerin ve toplumun şiddete karşı
duyarsızlaşmasına ve hoşgörülü bir tavır almasına yol açar.
Bu duruma gelmiş bir toplumda şiddet giderek artar, kök salar ve şiddetle mücadele güçleşir.
• Öfkeli toplum: Şiddet bir öfke patlamasıdır.
Eğer toplumdaki bireyler yaşantıları içinde yoğun olarak
öfke duyacakları olaylar ile karşılaşıyor ve öfkelerini
biriktiriyorlarsa, bu öfke kendilerine göre bardağı taşıran
son damlada patlar ve şiddet ortaya çıkar. Yoksulluk,
işsizlik, başarısızlık, gelecek kaygısı, dinsel ve etnik yönden
dışlanmışlık gibi kişisel sorunlar, özellikle büyük kentlerdeki

konut, ulaşım, kalabalıklık, uzun mesai, kendisini güvende
hissetmeme gibi sıkıntılar içinde yoğrulan ve öfkelenen kişi
şiddet uygulamaya yatkın hale gelmektedir.
• Eğitim düzeyi: Her ne kadar her eğitim düzeyindeki kişiler şiddet uygulayabilmekte ise de, eğitim düzeyi düşük toplum kesimlerinde şiddetin daha yoğun görüldüğü bir
gerçektir. Kişinin eğitim düzeyi önemli bir etken olmakla
birlikte, eğitimi düşük olan gruplarda aynı zamanda fakirlik, kalabalık aile, yaşam kalitesinin düşüklüğü gibi şiddeti
tetikleyen başka etmenlerin de bulunduğunu bilmek gerekir.
Bu etmenlerin bir arada olması şiddetin ortaya çıkmasında
birikimli bir etki yapar. Böyle bir ailedeki çocuğun da eğitimi
olumsuz etkilenir, okul başarısı düşer, okuldan kaçmalar ve
okul dışı uygun olmayan etkinliklere yönelmesi söz konusu
olur. Dolayısıyla, eğitimi ve sosyal statüsü düşük ailelerdeki
çocukların gelecekte şiddet uygulayabilecek bireyler olarak
yetişmesi beklenen bir sonuçtur.
• Yoksulluk: Yoksulluk şiddetin doğrudan bir etmeni olmamakla birlikte eğitim yetersizliğine, kalabalık aile
yapısına, geçim sıkıntılarına, işsizliğe, ruhsal sorunlara yol
açması nedeniyle ve bu sorunlarla bir arada ele alındığında
şiddete ortam hazırlayan önemli bir etmen olarak karşımıza
çıkmaktadır. Yoksulluk sorununun tek başına çözülmesi diğer sosyal sorunların da azalmasına yol açacağından şiddetin
kontrolünde önemli bir strateji olabilir.
• Kalabalık aile: Ülkemizde yatay (kardeşler bir arada)
ve dikey (nesiller bir arada) geniş aile tipi yaygındır. Böyle
ailelerin içinde yer alan çekirdek ailenin, birlikte yaşadıkları
diğer aile bireylerinden bağımsız karar vermeleri ve davranmaları çok güçtür. Özellikle dikey geniş ailelerde, yani dede,
nine, kayınpeder, kaynananın bir arada yaşadığı ailelerde bu
daha da güç olmaktadır. Böyle ailelerde büyüklerin otoritesi
devam etmekte ve kararlar onların isteği doğrultusunda alınmaktadır. Bu tür geleneksel ailelerde törelerin geçerli olduğu
söylenebilir. Bu töreler özellikle kadınların, gelinlerin ve kız
çocuklarının şiddet görmeleri, hatta öldürülmelerine varan
sonuçlar doğurabilir. Kalabalık aile denildiğinde çok çocukluluk ve aşırı doğurganlık konusunu da birlikte ele almak gerekir. Çünkü geleneksel olarak çocuk doğurma ve bakma rolü
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verilen kadın daha önce sözü edilen sosyal sorunları yaşayan,
çalışma, kendi kararlarını kendisinin veremediği, ekonomik
özgürlüğünün olmadığı, kendisine zaman ayırma olanakların
elinden alınmış bir kişi haline gelmekte ve kadının toplum
içindeki statüsü düşük olmaya mahkûm edilmiş olmaktadır.
Ayrıca, çok çocukluluk yoksulluğu ve eğitim düzeyindeki
düşüklüğü de tetikleyeceği için yukarıda değinilen sosyal
sorunlar oluşmakta ve şiddet için uygun zemin hazırlanmış
olmaktadır.
• Alkolizm ve uyuşturucuya kolay erişim: Alkolizm
ve madde bağımlılığı şiddete eğilimi hazırlayan etmenlerdendir. Özellikle uyuşturucu maddelere erişilmesinin kolay
olduğu durumlarda, yani uyuşturucu ile mücadelenin yeteri
kadar etkili yapılamadığı toplumlarda bu konu daha da önem
kazanmaktadır.
• Toplumsal gruplaşmalar ve antisosyal arkadaş
grupları: İnsan sosyal bir canlıdır. Yani, insan tek başına değil aile bireyleri, mahalle, çalışma ve okul ortamındaki diğer
kişilerle iletişim halinde yaşar, onlarla gruplar oluşturur, birlikte davranır. Grup içindekiler uyum içinde davranma eğilimindedirler. Yani, grup üyeleri ortak kararlarını yine ortak
biçimde uygulamak isterler. Grup piskolojisine aykırı davrananlar grup içinde tepki ile karşılanıp dışlanabilirler. İşte
aile denetimlerinin zayıf, eğitimsizliğin, işsizliğin ve yoksulluğun yaygın olduğu ortamlarda beliren antisosyal davranış
sergileyen gruplar şiddetin kaynağı olabilirler.
• Hukukun yavaş işleyişi: Şiddet suç niteliğinde bir
olaydır. Suçların tespiti ve suçlunun cezalandırılması suçun
azaltılmasının bir yoludur. Eğer, suçlular ceza görmüyorsa,
kamunun beklediği kadar ceza almıyorsa ya da cezanın verilmesi hayli gecikiyorsa hukuksal yollar etkili olamaz ve suç
kontrol edilemez. Ne yazık ki, ülkemizde şiddet uygulayanların hızla muhakeme edilip cezalarının verilmediğine, ya da
çok düşük cezalara çarptırıldıklarına ilişkin yaygın bir kanı
vardır.
• Medyada ve bilgisayarlardaki şiddet içerikli programlar: Televizyon başta olmak üzere medyada şiddet içerikli filmler, yarışma programları, bilgisayar oyunları, reklamlar, fotoğraflar özellikle çocuklar üzerinde son derece

olumsuz etkiler yapmaktadır. O nedenle, bu tür yayınlar için
yaş sınırlamaları getirilmiş ve o yaş altındakilerin bu yayınları izlemelerinin sakıncalı olacağı ebeveynelere belirtilmiştir.
Ancak, bu uyarılara ne kadar uyulduğu tartışma konusudur.
Özellikle kolaylıkla erişilebilen bilgisayar oyunları hakkında yapılmış sayısız araştırma bu oyunların çocuklarda şiddet
eğilimi yaratmakta etkili olduğunu göstermektedir. Aynı şekilde silah ve savaşla ilgili oyuncakların da sakıncaları kanıtlanmıştır ve ailelere bu tür oyuncaklar almamaları konusunda
uyarılar yapılmaktadır.

Şiddetin Sonuçları
Şiddetin kişi üzerine ve topluma verdiği zararlardan söz
edilebilir. Kişiye olan zararlardan birisi fiziksel şiddet görenlerde ortaya çıkan kırık, çıkık, kesik, ekimoz, organ kanamaları gibi vücut bütünlüğünü bozan, kronik ağrı belirtileri,
pelvik enfeksiyon, istenmeyen gebelikler, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar gibi tıbbi sorunlardır. Bir de kişide oluşan
ruhsal zararlardan söz edilebilir ki, bunlar fiziksel zararlardan
daha da ciddi olabilir. Şiddete uğrayan kişide ortaya çıkacak
zararlar şunlardır:

• Fiziksel, duygusal ve ruhsal gelişimde gecikmeler olur

• Kendine zarar verici davranışlar sergileyebilir
• Psiko - somatik bozukluklar gelişebilir
• İntihar riski artar
• Aşırı derecede bağımlı olma duygusu gelişir
• Hırsızlığa eğilim olur
• Güvenememe duygusu gelişir
• Depresif, kaygılı, aşırı utangaç, itaatkâr tavırlar sergileyebilir
• Düşük benlik saygısı gelişir
• Saldırgan, yıkıcı ve bazen yasal olmayan davranışlar
ortaya çıkabilir
• Öfke ve intikam duyguları gelişir
• Başkalarına güvenme, sevme ve kabul becerisinden
yoksunlaşır
• Başkalarına şiddet uygulayabilir
• Pasif ya da içe kapanma davranışları gelişir
• Kaygı, korku, kâabuslar ortaya çıkar
• Uyku ve yeme bozuklukları görülür
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•
•
•
•

Eğitimde başarısızlık ve okul sorunları olur
Mutsuzluk depresyon belirtileri ortaya çıkar
Madde bağımlısı olabilir
Evden kaçabilir

Şiddeti Önleme
Şiddeti önlemek için yaklaşım ülkeden ülkeye, kültürden
kültüre farklı olmakla birlikte genel anlamda diğer halk
sağlığı sorunlarını kontrol için öngörülen stratejilerden farklı
değilidir. Şiddet konusunda da yapılacak işler temel, birincil,
ikincil ve üçüncül korumadır. Bu korumaların anlamları kitabın başka bölümlerinde açıklanmıştı. Şiddetin önlenmesi için
koruma türlerine göre alınabilecek önlemler şunlardır:
Temel koruma (Primordial koruma): Temel koruma
hastalığa (ya da sağlık sorununa) yol açan riskin henüz olmadığı dönemde alınacak önlemleri kapsar. Yani, temel koruma toplumu riskin oluşmasından korur. Bu çalışmaların
çoğu, sağlık sektörü dışındaki meslek gruplarının sorumluluk
alanındadır. Temel koruma birçok sektörü içine alan sorunla müdaleye hazırlık çalışmalarını ifade eder. Bu çalışmalar
(önlemler) şunlardır:
• Toplumun değer yargılarında (kültüründe) değişimi sağlamak: Bu konu zor ve uzun süreli bir çabayı gerektirir. Örneğin, toplumsal cinsiyet ayrımcılığının yok edilmesi,
çocuk yaşında evlenmelerin toplum tarafından benimsenmemesi, erkek egemen toplum anlayışının düzeltilmesi gibi önlemler temel koruma listesinde yer alır. Görüleceği gibi, bu
önlemlerin sonuçları birkaç kuşak boyu devam edecek uzun
süreli çalışmaları gerektirir.
• Kadının statüsünü yükseltmek: Şiddetle mücadelenin temel unsurlarındandır. Kadının kendisi hakkında kararlar alabilmesinin sağlanması, toplum içinde saygınlığı olan,
kariyer sahibi, ekonomik olarak özgür bir kişi durumuna gelmesi şiddetin kaynaklanacağı ortamı yani şiddetin risk faktörlerini önler.
• Halkın şiddet konusundaki farkındalığının sağlanması: Şiddet ile mücadele ancak toplum bu konuya sahip
çıkarsa başarılabilir. O nedenle toplumun konu hakkındaki
farkındalığının artırılması, aydınlatılması, mücadelenin içine
dahil dilmesi gerekir.

• Sağlık personelinin farkındalığı ve eğitimi: Şiddetle
mücadelede sağlık personeline iki temel sorumluluk düşer:
(a) şiddet gören kişiyi tedavi etmek, (b) olayı adli kurumlara
ihbar etmek. Sağlık personelinin bu konu hakkındaki eğitimleri şiddet riski henüz yokken, daha doğrusu sürekli olarak
yapılmalıdır. Hekimler başta olmak üzere bütün sağlık çalışanları şiddet belirtilerin neler olabileceği, ihbarın nereye
ve nasıl olması gerektiği, şiddetin belirtilerinin kaybolmadan
tıbbi incelemelerin ve sağlık raporlarının nasıl sağlanması
gerektiğini, şiddet görenin hangi koşullar varsa korunmaya
alınması gerektiğini bilmesi gerekir.
• Aile planlaması: Çok çocukluluğun, aşırı doğurganlığının ve kalabalık ailelerin şiddeti arttırdığı daha önce belirtilmişti. Bu etmenin çözümü kuşkusuz aile planlaması, daha
doğrusu doğum kontrolü hizmetlerinin etkili biçime verilmesidir.
• Toplumun topyekün eğitim düzeyinin yükseltilmesi:
Bir toplumun eğitim düzeyi, o toplumun sosyal kalkınmışlığının göstergelerindendir. Eğitim düzeyi göstergeleri arasında cinsiyetlere göre okur-yazarlık oranları, ilköğretim, orta
öğretim, yükseköğretim ve yükseköğretim sonrası öğrenim
görenlerin oranı ve toplumdaki erişkinlerin ortalama olarak
kaç yıllık eğitim gördükleri gibi oranlardır. Bu göstergelerin
yüksek olduğu ülkelerde şiddet olaylarının daha az görüldüğü bilinmektedir. Bu arada, özellikle kadına yönelik şiddetin
azaltılmasında kız çocuklarının eğitim görme şansına en az
erkekler kadar sahip olmalarının önemini vurgulamak gerekir.
• Sağlık altyapısının hazırlanması: Temel korunmadaki ilkelerden birisi, henüz risk oluşmadığı aşlamada olası
bir hastalık ya da sağlık sorunu ortaya çıktığında sağlık altyapısının hazır olmasıdır. Sağlık altyapısı denilince, hizmetin
organizasyonu, fizik kapasitenin oluşturulması, insangücünün nicelik ve nitelik olarak hazırlanması ve bütçe ile ilgili
planlamaların yapılması anlaşılmalıdır. Birçok yerde şiddet
bir halk sağlığı sorunu olarak değil adli bir sorun olarak görülmektedir. Oysa bunun bir sağlık sorunu olarak görülmesi,
sağlık sisteminin atacağı en önemli adımdır.
• Yasal düzenlemeler ve uygulamalar: TC Anayasasının 41 inci maddesinde şöyle yazılıdır : “Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır. Dev-
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let, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların
korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulanmasını
sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilâtı kurar.” Önemli
olan bu hükmün yerine getirilebilmesi için gerekli yasal düzenlemeleri yapmak ve uygulamaktır. Nitekim ülkemizde bu
konuda hemen bütün yasal düzenlemeler yapılmıştır. Bunlar
arasında aile planlaması, ceza uygulamaları, koruyucu aile,
evlenme, boşanma, miras, silah edinme konusundaki yasal
düzenlemeler sayılabilir.
Birincil koruma (primer koruma): Birincil koruma
sağlık sorununun (hastalığın) oluşmasını engellemek için alınan önlemlerdir. Yani, birincil koruma önlemleri kişiyi hastalıktan (sağlık sorunundan) korur. Şiddettin birincil koruması
ile ilgili yapılabilecekler şunlar olabilir:
• Evlenme törelerinin değişmesi: Bu önlem temel
koruma olarak da kabul edilebilir. Buradaki yaklaşımın aslı,
evlenecek çiftlerin evlilik öncesi birbirlerini tanımaları, uzun
soluklu bir birlikteliği yürütüp yürütemeceklerini görmeleri
ve kendi özgür iradeleri ile evlenmeye karar verebilmelerinin
sağlanmasıdır. Böyle olduğu takdirde, çiftler arasında sevgi ve saygı ortamı doğar; sevgi ve saygının olduğu ortamda şiddet olmaz. Bu görüşten hareketle yapılması gerekenler
görücü yöntemi ile evlenmeleri mümkün olduğu kdar azaltmak, 18 yaşından önceki evlilikerin önlenmesi, başlık parası
geleneğinin yok olması, hem kadınların hem de erkeklerin
kiminle evleneceklerine kendilerinin karar vermesi gerektiğinin toplumca benimsenmesidir.
• Öfke kontrolü eğitimleri: Şiddetin nedenlerinden
birisinin de toplumda öfkeli grupların varlığıdır. Bu etmen
açısından yapılabilecek şey, öfke nedenlerinin ortadan kaldırılması ve gençlik dönemlerinden başlayarak bireylere öfke
kontrolü konusunda eğitimlerin verilmesidir.
• Çocuklara
kendilerini
sakınma
yollarının
öğretilmesi: Çocuklar kendilerine yapılan teklifleri ve
dokunulmasını reddetmeyi, bedenlerini nasıl koruyacaklarını,
yardım istemeyi öğrenirlerse, şiddete, özellikle cinsel şiddete
karşı kendilerini koruyabilirler.
• Pozitif ebeveynlik ve aile bilincini güçlendirmek:
Anne ve babalar çocukların gelimesi hakkında bilgi sahibi olurlarsa, onlara yaşlarına uygun olarak davranırlarsa ve

onlarla iyi ve anlayışlı iletişim kurabilirlerse aile ortamında
huzur olur ve çocuklar böyle bir ortamda yetiştir ve şiddetten uzak kalırlarsa kendileri de ileride şiddetten uzak kalırlar. Aile danışmanlığı kurumu böyle bir ortamın ve pozitif
ebevenlik davranışlarının geliştirilmesinde ailelere yardımcı
olabilir.
• Madde bağımlılığı ile mücadele: Şiddeti tetikleyen
etmenlerden biri de madde bağımlılığıdır. Madde bağımlılığı
ile mücadele aynı zamanda şiddet olaylarınn da azalmasını
sağlayabilir.
İkincil koruma (sekonder koruma): İkincil koruma
sağlık sorunun (hastalığın) neden olacağı kötü prognozu engellemek için alınan önlemlerdir. Şiddete maruz kalmış kişide şiddetin olumsuz etkilerini azaltmak için alınabilecek
önlemler şunlar olabilir:
• Şiddet olaylarını bildirim: Bir salgın başladıktan
sonra alınacak önlemlerin başında hastaların bildirimi (ihbarı)
gelir. O zaman hastanın ayrıntılı olarak incelenmesi, hastalığa
neden olan etmenlerin bulunması ve kontrol altına alınması
mümkün olabilir. Şiddet olaylarında da ilk yapılacak işlerden
birisi şiddet gören kişinin ve olayın kolluk güçlerine ve savcılığa bildirimidir. Bildirim herlesin görevi olmakla birlikte
asıl sorumluluk sağlık görevlilerine aittir. Bildirim sonrası
şiddetin biçimi, kim tarafından uygulandığı ortaya çıkar ve
şiddet uygulayanın hak ettiği cezayı alması ve şiddet görenin
koruma altına alınarak şiddet uygulayan kişiden (kaynaktan)
uzaklaştırılması mümkün olabilir. Unutulmamalıdır ki, şiddet
uygulanması aynı zamanda bir adli olaydır.
• Bulgular kaybolmadan sağlık raporu alınması:
Şiddet olayının aydınlatılması, şiddet uygulayan kişinin belirlenmesi için erken davranmak ve deliller kaybolmadan
gerekli sağlık incelemelerinin yapılması gerekir. Özellikle
cinsel şiddet olaylarında zamanında yapılacak tıbbi incelemeler suçlunun bulunmasında ve olayın boyutlarının anlaşılmasında yardımcı olacaktır. Böylece, şiddet mağduru şiddeti
uygulayan kişiden uzaklaştırabilecek ve korunacaktır.
• Mağdurun korunmaya alınması: Tıpkı bir hastanın
izole edilmesi gibi, şiddet gören kişi ile şiddet kaynağının birbirinden uzaklaştırılması gerekir. Yani, şiddet gören kişinin
(kadının, çocuğun) bir sığınma evinde korunmaya alınması
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ya da şiddeti uygulayan kişinin (erkeğin) kolluk güçleri tarafından uzaklaştırılması (cezaevine konulması, kadına belli bir
mesafeden daha yakına yaklaşmasının yasaklanması gibi) bir
tür ikincil koruma yöntemidir.
• Tıbbi bakım: Tıpkı bir salgında belirlenen vakaların tedavi edilmesi gibi, şiddete uğrayan mağdurun
da tıbbi tedaviye alınması onu şiddetin (travmanın) kötü
sonuçlarından koruyacaktır.
Üçüncül koruma: Üçüncül koruma hastalık sonrası,
kişinin rehabile edilmesi, eski normal durumuna dönmesi
için çalışılması, onun başkasına bağımlı olmaksızın kendi
başına yaşama devam edebilmesini sağlamak demektir.
Şiddet mağdurunun da olay sonrasında rehabilite edilmeye
ihtiyacı olacaktır. Bu konuda şu işlemler yapılabilir:
• Psikolojik destek: Şiddet fiziksel, psikolojik ya da
cinsel olsun, mutlak olarak mağdurda hafif ya da ağır ruhsal sorunlara yol açar. Her şiddet mağduru psikolojik desteğe
muhtaçtır. Bazıları bu desteği yakınlarından görür ve olayı
atlatır, bazıları ise profesyonel desteğe gerek duyar.
• Tıbbi rehabilitasyon: Özellikle fiziksel şiddet görenlerin bazılarının tıbbi rehabilitasyona ihtiyaçları olabilir.
• Sosyal rehabilitasyon: Sosyal rehabilitasyon başlığı
altında mağdura iş edindirme, meslek kazandırma, maddi
destek sağlama gibi girişimler sayılabilir. Bu işler arasında
mağdurun şiddeti uygulayandan sakınması için ya da toplumda yitirdiği saygınlığı yeniden kazanabilmesine fırsat
oluşturmak amacıyla kimliğinin değiştirilmesi bile gündeme
gelebilir.

Sakıncalı Atasözleri
Normal bir insan olduğunu söyleyen birine asla
güvenmeyin.
F. Scott Fitzgerald
Şiddeti bir toplumun gündeminden çıkartmak için yapılması gereken asıl işin o toplumda şiddete yol açan, şiddeti
özendiren, şiddetin toplum tarafından hoşgörü ile karşılanmasına destek veren kültürel ögelerin temizlenmesi, yok
edilmesi olduğu daha önce belirtilmişti. Atasözleri ve deyişler bir toplumun kültürünü yansıtan ögelerin başında gelir.

Bu deyişlerin sakıncalı olduğu, toplumu yanlış yönlendirdiği
hakkında yapılacak her türlü girişim şiddetin yok edilmesine
katkı sağlayacaktır. Aşağıda Türk toplumunda şiddeti destekleyen, özellikle kadının toplumdaki değerini alçaltan atasözleri ve deyişlere örnekler verilmiştir. Bunlarla mücadele
şiddete karşı çıkmanın bir yoludur.
1. Nikâhta kerâmet vardır (Evlenmek istemeyen genç
kızı ikna edici söz)
2. On beşindeki kız, ya erde gerek ya yerde (Adolesan
evliliğni teşvik)
3. Kızı gönlüne bırakırsan ya davulcuya varır ya da zurnacıya (Kızın söz hakkı yok)
4. Erken kalkan yol alır, er evlenen döl alır (Aşırı doğurganlığı teşvik)
5. Kadın erkeğin şeytanıdır (Kötülüklerin nedenini kadına yükleyen erkil söz)
6. Bal arıdan, kavga karıdan olur (Erkeği masum, kadını
her zaman suçlu gören anlayış)
7. Avradın kazdığı kuyudan su çıkmaz (Kadını yetenesiz
gören anlayış)
8. Söz büyüğün, sus küçüğün (Çocukları pasif ve iteatkâr yetiştiren anlayış)
9. Erkeğin göbeklisi kadının bebeklisi makbuldür (Aşırı
doğurganlığı teşvik)
10. Dayak cennetten çıkmadır (Şiddeti olağan ve geçerli
gören anlayış)
11. Kocanın (hocanın) vurduğu yerde gül biter (Şiddeti
bir terbiye biçimi olarak gören anlayış)
12. Kızını dövmeyen, dizini döver (Kız çocuğunun bağımsız karar almasını engelleyen anlayış)
13. Oğlan doğuran övünsün, kız doğuran dövünsün
(Cinsiyet ayrımcılığı yanlısı görüş)
14. Dumansız baca, kahırsız koca olmaz (Cinsiyet ayrımcılığı yanlısı ve kadını yeren anlayış)
15. Kocamdır, sever de döver de (Cinsiyet ayrımcılığını
desteleyen anlayış)
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Bağımlılık
Bağımlılık belirli bir maddenin alışkanlık sonucu kişi
tarafından giderek artan miktarlarda alınmasına gereksinim
duymasıdır. Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) göre bağımlılık, sentetik ya da doğal bir maddenin, tekrarlanan kullanımı sonucu oluşan bir zehirlenme durumudur. Bağımlılık,
zararlı sonuçları olacağını bile bile kontrolsüz bir şekilde ve
ısrarla yapılan davranışlardır. Kişi bağımlı olduğu maddeyi
kullanmaktan kendisini alıkoyamaz. Keyif aldığı o maddenin
kendisine zarar vereceğini inkâr edebilir. Madde bağımlılığının tedavisindeki zorluk ta buradadır, çünkü bağımlı olan
kişi bu durumundan kurtulmayı kolay kolay kabul etmez ve o
maddeyi terk edemez. Maddeye karşı vazgeçilmezlik oluştuğu için bırakmak istemesine karşın başarılı olamaz. Maddeyi
bulup kullanamadığı zaman ciddi yoksunluk belirtileri ortaya
çıkar.
Halk arasında, hatta tıp dünyasında giderek kabul gören
bir bağımlılık türü de aşırıya varan bir uğraş, kumar, televizyon, bilgisayar, teknoloji bağımlılığı olarak adlandırılan tutkulardır. Bu tür tutkular da tıbbi tedavi gerektirecek boyutlara
erişebilir, ancak madde bağımlığından farklıdırlar.

Bağımlılık Türleri
DSÖ bağımlılık (toksikomani) türlerini kullanılan maddeye göre şöyle sıralamaktadır:
1. Opyat tipi bağımlılık: Morfin, kodein, eroin ve metadon maddelerinin yol açtığı bağımlılık tipidir. Bu maddelerden morfin ve kodein doğada bulunan, eroin yarı sentetik,
metadon ise tümüyle sentetik maddelerdir. Bu gruptaki maddeler yüksek derecede bağımlılık yaparlar. Örneğin, eroin
damar yoluyla 6-8 kez kullanıldıktan sonra bağımlılık oluşmaktadır.
2. Alkol, Benzodiazepin, Barbütürat tipi bağımlılık:
Alkol içen herkes bağımlı olmamakla birlikte, belli miktarda
ve düzenli alkol alanlarda bağımlılık oluşabilir. Araştırmalara
göre, kanındaki alkol miktarını 100 ml’de 100-150 mg düzeyine erişecek biçimde her gün alkol tüketenlerde 5 yıl içinde

bağımlılık gelişmektetir. Bu süre çocuklarda ve kırk yaşından
sonra alkole başlayanlarda 2-3 yıla inebilmektedir. Barbütüratlar genel anestezi ve epilepsi tedavisinde kullanılır. Sakinleştirici özelliği vardır. Benzodiazepin, sınav, sahneye çıkmak
gibi performanslar öncesi sakinleşmek amacıyla kullanılır,
ancak çoğu kez performansı olumsuz yönde etkiler. Günlük
dozun iki katı kullanılması halinde altı ayda bağımlılık yapar.
3. Esrar tipi bağımlılık: Esrar (marijuana), Hint keneviri (Cannabis sativa/Cannabis indica) çiçeklerinden ve tohum yataklarından elde edilir. Kullanıldığında sarhoşluk ve
keyif veren bir uyuşturucudur. Türkiye’de ot, cigaralık, derman, tek/çift kâğıtlı, gogo gibi adlarla bilinir. Kenevir ve esrar Türkçede karıştırılır. Türkiye hariç bütün ülkelerde plaka
esrara Arapça “ot” anlamına gelen “hashish” adı verilmiştir.
Türkiye’de ise morfin ve eroinin hammadesi olan afyon bitkisine “haşhaş” adı verilmiştir. Esrar anında vücuda yayılıp
yaşamsal organlara kadar ilerleyebilmekte ve 30 gün organlarda kalabilmektedir.
4. Kokain tipi bağımlılık: Kokain çok şiddetli bir
uyarıcıdır; doğrudan beyini etkiler. Alındıktan sonra yaklaşık 20 dakikada gibi kısa sürede metabolize olur. O nedenle
kokain kullananlar kısa sürede tekrar alma arzusu duyarlar.
Bu alımlar sırasında aşırıya kaçılır ve böylece aşırı dozdan
ölümler ortaya çıkar.
5. Uyarıcı tipi bağımlılık: Uyarıcı ilaçlar çocuklarda
hiperaktivite bozukluğu için ve bazı uyku bozukluklarının
tedavisinde sınırlı şekilde kullanılmaktadır. Bazı kişiler uyku
düzeninin olmaması gibi bahanelerle uyarıcı kullanmayı sürdürür. Ülkemizde bu tür ilaçlar özel reçete ile satılır.
6. Hallusinojen tipi bağımlılık: Hallüsinasyon (varsanı) görülmesine neden olan maddelerle oluşan bağımlılıktır.
Bu maddeler arasında LSD ve meskalin en sık kullanılanlardır.
7. Solunan çözücü tipi bağımlılık: Tiner, yapıştırıcılar,
oje, kuru temizleme maddeleri, daktilo yazısı silicileri, saça
şekil veren püskürtücüler, metal parlatıcılar, kokulu kalem ve
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silgiler bu tip bağımlılığa yol açarlar. Bu maddelere erişmek
kolay olduğu için çok yaygın bir bağımlılık tipidir ve küçük
yaşlarda başlar. Havadaki yoğunluğu nedeniyle pasif yolla
(dolaylı yoldan) da bağımlılık söz konusudur.
8. Tütün tipi bağımlılık: Tütün bağımlılığı bütün
dünyada bir salgın şeklini almıştır. Önceleri yalnızca
piskolojik bağımlılık yaptığına inanılırdı; 1960’lı yıllarda
tütünün fiziksel bağılımlılk yaptığı kanıtlanmış ve dünyanın
hemen her yerinde tütüne karşı mücadele başlatılmıştır.
Şekil 3: Kenevir Bitkisi

Orta Doğu coğrafyasında afyon kullanımının çok eski
dönemlerden buyana yaygın olduğu, edebi eserlerden bilinmektedir. Anadolu’da 13. yüzyılda afyonun keyif verici
olarak kullanıldığını, 17. yüzyılda İstanbul’da afyon şerbeti
içildiğini, afyonlu macunlar yenildiğini yazan tarihi belgeler
vardır. Afyon üretimi ve ticaretindeki düzeni yerleştirebilmek
için Osmanlı İmparatorluğu 1829 yılında Afyon Tekeli İdaresi kurmuştu.
Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında haşhaş ekimi ve ticareti serbestti. Daha sonraki yıllarda afyon üretimi kısıtlanmaya, hatta yasaklanmaya çalışıldı. Haşhaş ekimi 1950 yılından sonra devlet iznine bağlandı; 1967 yılında 23 ilde yapılan
haşhaş üretimi, 1968 yılında 11, 1970 yılında dokuz ve 1971
yılında yedi ile indirilmiş, aynı yıl içinde üretimi yasaklanmıştır; 1974 yılında haşhaş ekimi yasağı kaldırılmış, Afyon,
Burdur, Denizli, İsparta, Uşak illerinde serbest hale gelmiştir.
Uyuşturucu bağımlılığının artışında haşhaş üretiminin en büyük etken olmadığının anlaşılmasından sonra bu sorunla mücadele stratejilerinde farklı yollar kullanılmaya başlanmıştır.
2019 yılında kenevir ekiminin kontrollü biçimde ve sınırlı
yerlerde yapılabilmesine karar verilmiştir.

Uyuşturucunun Kısa Tarihçesi

Uyuşturucu Bağımlılığının Nedenleri

Tarih öncesi dönemlerde insanların çeşitli bitkileri ağrı
kesici, yatıştırıcı ya da bazı seremonilerde keyif verici olarak
kullandıkları bilinmektedir. Sümerlilerin M.Ö. 4000 yıllarında kenevirden elde edilen şuruplar, haplar ve tozları ilaç olarak kullandıkları, M.Ö. 2000-1500 yıllarında Mısır’da haşhaş ekildiği, afyon üretildiği ve afyondan ilaçlar ürettikleri
bilinmektedir.
Günümüzdeki uyuşturucu bağımlılığı sorununun kaynağı
olan ilaç bağımlılığı ilk kez 19. yüzyılda Avrupa ve ABD’de
ortaya çıkmıştır. Morfin maddesinin afyon’dan 1805 yılında
elde edilmesi, 1898 yılında ise yarı sentetik bir madde olan
eroinin elde edilmesi bağımlılık sorununun tetikleyicisi olmuştur. Bir anestetik olan ekstrenin 1846 yılında, kokainin
1859 yılında ve 1880’li yıllarda barbitüratların elde edilmesi
sorunun büyümesine zemin hazırlamıştır. Ama uyuşturucuların bir toplumsal sorun haline gelmesi İkinci Dünya Savaşı
sonrasında, özellikle, 1960 yılından sonra olmuştur.

lir:

Uyuşturucu bağımlılığı nedenleri dört grupta derlenebi-

1. Farmakolojik nedenler: Uyuşturucu maddelere ve
ilaçlara ulaşımın kolaylığı bağımlılığın başlıca nedenidir.
Sakinleştirici olarak en hızlı etki yapan ilaçlar tercih edilir,
ancak kolay erişilen ve hızlı etki yaparak mutluluk veren bu
ilaçların farmakolojik etkileri nedeniyle kişide tolerans ortaya çıkar ve kişinin aldığı ilacın dozunu giderek arttırması
gerekir.
2. Psikolojik nedenler: Kişinin can sıkıntısı, stresten
kurtulma, otoriteye karşı koyabilme gücüne kavuşabilme, arkadaş baskısı, birlikte olduğu gruba uyma isteği, merak, haz
duyusuna erişme gibi nedenlerlerdir. Bağımlılığın en önemli
nedenidir. Öte yandan, psikolojik nedenlerle uyuşturucu kullanmaya başlayanlarda, kişinin tedaviyi kabul etmesi ve tedaviyi kolaylaştırır.
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3. Sosyal nedenler: Toplumun uyuşturucu kullanımına
bakış açısı, hoşgörülü ya da cezalandırıcı olması, ahlak kuralları, dinsel inançlar, yaşam felsefesi, ekonomik durumu, o ülkede uyuşturucu üretilip üretilmediği, sağlık yönünden alınan
önlemler uyuşturucuya başlama, bu maddelerden uzuk durma
gibi davranışlar üzerinde etkili olur. Halkın uyuşturucu konusunda eğitimi ve bağımlıların tedavisi ile ilgili kuruluşların
varlığı da uyuşturucu kullanımı etkileyen etmenlerdir.

Bağımlılıktan korunmanın en iyi yolu bağımlılık yapan
maddeleri hiç denememektir.
Şekil 4: Bağımlılık Döngüsü

4. Diğer nedenler: Yukarıda sıralanan etmenler dışındaki nedenler bu grupta sayılır. Ancak, bunların neler olduğu
araştırmalarla ortaya çıkartılabilir.
Özetle, pek çok etken bir araya gelerek bağımlılığa neden olur. Bunlar arasında sosyal ve psikolojik nedenler öne
çıkmaktadır:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Merak
Arkadaş etkisi
Sevgi eksikliği
Kişisel yatkınlık
Sorunlarla başa çıkmada güçlükler yaşama
Kendini kanıtlama, beğeni toplama ve farklı
görünme isteği
Çevreden gelen teklifleri reddetmede zorlanma
Ailede, yakın çevrede uyuşturucu madde kullanan
birilerinin olması
Ailenin aşırı baskıcı veya aşırı izin verici
davranması
Aile içi sorunlar, çatışmalar, uyuşmazlıklar ve
iletişimsizlik
Kişilerin spor, sanat, hobi ve sosyal etkinliklere
yeterince zaman ayıramaması

Bağımlılık Yapan Maddeler
Bağımlılık yapan maddeler çok sayıdadır. Bunların başında en yaygın olarak kullanılanı tütündür. Tütün mücadelesi konusuna daha önce değinilmişti. Bu maddelerin başlıcaları şunlardır:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kişiler genellikle uyuşturucuyu ilk denediklerinde kullanımını kontrol edebileceklerini düşünürler. Oysa ilk kullanımdan sonra tekrar uyuşturucu madde alma isteği doğar.
Aynı etkinin sağlanması için uyuşturucunun miktarı ve kullanma sıklığı artar. Bağımlılık yavaş yavaş, sinsice gelişir ve
kişi genelde bağımlı olduğunun farkına bile varmaz.

8.
9.

Tütün
Alkol
Opiyatlar (Morfin, Eroin, Kodein, Metadon)
Uyarıcılar (Amfetamin, Ecstasy, Kokain, Kafein)
Merkezi Sinir Sistemini baskılayanlar(Barbitüratlar,
Benzodiazepinler, Akineton)
Halüsinojenler (LSD, Meskalin, Psilocybin)
Uçucu maddeler (Tiner, Benzin, Gazolin,
yapıştırıcılar)
Esrar ve benzerleri
Fensiklidin (PCP)

Alkol
Yüksek düzeyde bağımlılık yapar. Ancak, satışı yasal ve
erişilmesi kolay olduğu için kullanımı da yaygındır. Alkolün
neden olduğu sarhoşluk ve buna bağlı sosyal sakıncalar bir
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yana, belli miktarın üzerinde ve düzenli alındığı zaman bağımlılık ve çeşitli organlarda tahribat oluşturur. Bu nedenle “standart içki” kavramı oluşturulmuştur. Bir bardak bira,
bir tek kadeh rakı, cin, votka, viski ya da bir kadeh şarap bir
standart alkollü içkiye denktir. Bir standart içkide 8-13 gram
(ortalama 10 gram) alkol vardır. Sınır erişkin erkekler için
haftada 21 standart içki, kadınlar için haftada 14 standart içkidir. Çocukların hiç alkol almaması gerekir.
Bu sınırların üstünde alkol kullanımı bedensel ve ruhsal
zararlara yol açabilir. Bu ifade, daha düşük dozlarda kişinin
zarar görmeyeceği ya da daha yüksek dozlarda zararın kaçınılmaz olduğu anlamına gelmez. Alkol, gastrit, mide ve
duedonum ülseri, gastro-intestinal kanserler, pankreatit ve
pankreas kanseri, karaciğerde yağlanma, siroz, beslenme bozuklukları, vitamin eksiklikliği, kansızlık, kan pıhtılaşmasında bozulma, bağışıklık sisteminin baskılanması, sinir sistemi
hastalıkları, beyin işlevlerinin bozulması, uyku bozukluğu,
ellerde ayaklarda uyuşma, karıncalanma ve felçlere neden
olabilir.
Kişinin alkollü içkilere tutkunluk derecesinde bağlı olmasına alkolizm denir. Alkolik, alkolün kendisine zararlı
olduğunu bildiği halde içmekten kendini alamaz. Anne ve
babası alkolik olan çocuklarda alkolizm görülme oranı daha
yüksektir.
Alkol kullanımı ile koroner hastalıklar arasında ilişki olduğu uzun süredir incelenen bir konudur. Yapılan metaanalizlerde düşük dozda ve ara sıra alkol kullananlarda ölüm riskinin daha az olduğu gösterilmiştir. Ancak, yaşam boyu alkol
kullanmayanlarla karşılaştırıldığında alkolün koruyucu etkisi
görülmemektedir. Öte yandan, hiç alkol kullanmayanların bir
kısmının dinsel nedenlerle böyle davrandıkları ve bu gruptaki kişilerin genel yaşam alışkanlıklarının da farklı olduğu
bilinen bir gerçektir. O nedenle bu grupların karşılaştırılmasında bazı uygunsuzluklar olabilir. Özetle, düşük dozda alkol
kullanımının koroner hastalıklara karşı bir miktar koruyucu
etkisinin olduğu konusu henüz netleşmemiş ve daha ayrıntılı
araştırmaların yapılması gereken bir durumdur.

Esrar
Esrar hint kenevirinden elde edilir. “Marihuana” adı
ile de bilinir. Kurutulmuş ve parçalanmış yaprakları, sigara gibi sarılarak ve sigara tütününe karıştırılarak içilir.
İçildikten sonra kendini iyi hissetme, konuşkanlık, müzik ve
renk algısında artma gelişir. Esrar yağ dokusunda birikir ve
alındıktan bir hafta sonra bile hala vücutta bulunmaktadır.
Esrar kullanımından sonra kişinin refleksleri bozulur, dikkat
gerektirecek işleri yapamaz, araba kullanamaz, özellikle
genç ergenlerde düşünme, öğrenme yetisi azalır. Uzun süre
kullanımı bronşit ve akciğer kanseri gibi hastalıklara yol
açabilir. Psikoza yol açtığı gösterilmiştir. Şizofreni hastalığı
esrar kullananlarda 7 kat fazladır.

Uçucu maddeler
Erişilmesi kolay olduğu için yaygın olarak ve koklanarak
kullanılır. En çok kullanılan uçucu maddeler şunlardır:
•
•
•
•
•

Boyalar ve boyalarda kullanılan Tiner
Kırtasiye tipi yapıştırıcılar ve silgiler
Çakmak gazı olarak kullanılan bütan gazı
Kuru temizlemede kullanılan maddeler
Benzin

Uçucu maddeler neşe hali, sakinlik duygusu verebilir,
hayaller görülmesine yol açabilir; sarhoşluk, denge bozukluğu, yürüme güçlüğü, saldırganlık yapar. Beyine doğrudan
toksik etki yapar, öğrenmeyi olumsuz etkiler, beyin ve kalp
üzerine olan etkileri sonucunda ani ölümlere yol açabilir.

Eroin
Afyondan elde edilen toz biçiminde bir maddedir. Buruna çekilerek, sigara biçiminde ya da alüminyum folyo üstünde ısıtılarak buharının içe çekilmesi biçiminde kullanılır.
Kaşık içinde kaynatılıp, enjektör yolu ile damara da verilebilir. Bir iki hafta kullanıldığında bağımlılık oluşturur. Bazı
kişilerde bir iki kullanımdan sonra bile bağımlılık oluşabilir.
Çok hızla tolerans geliştiği için bağımlı kişi daha yüksek dozlar almak zorunda kalır.
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Eroin kullanan kişide hareket ve konuşmalarda yavaşlama, rahatlama, gevşeme ve sıcaklık hissi, yüzde kırmızılık,
göz bebeklerinin küçülmesi ortaya çıkar. Beslenmeleri bozulur ve kabızlık çekerler. Ortak enjektör kullanan bağımlılarda
kanla bulaşan AIDS, hepatit B hastalıkları görülebilir. Eroinin
etkisi 6-8 saat içinde sonlanır; daha sonra şiddetli kas ağrıları,
kramplar, uykusuzluk, gözde yaşarma, burun akıntısı, ishal
gibi yoksunluk belirtileri ortaya çıkar. Yoksunluk belirtilerini
gidermek için bağımlı kişi 6 saatte bir eroin almak zorunda
kalır. Eroin yüksek dozda alındığında öldürücüdür.

Kokain
Kokain çoğunlukla buruna çekilerek kullanılan beyaz
renkli, toz şeklinde bir maddedir. Buharının içe çekilmesi, sigara ya da enjeksiyonşeklinde de kullanılabilir. Pahalı olduğu
için genellikle ekonomik durumu iyi olanlar kullanır. Tek bir
kullanımdan sonra bile bağımlılık yapabilir.
Kokain alındığında kişi canlanır ve keyif duyar. Ancak,
bu etkiler bir saat gibi kısa sürede sonlanır. Etkileri sonlandıktan 15-16 saat sonra yoksunluk belirtileri ortaya çıkar;
ruhsal çöküntü, halsizlik güçsüzlük, çok uyuma, mutsuzluk
hali görülür. Uzun süreli kokain kullanımı beyin arterlerinde
tıkanma, beyin kanaması, cinsel iktidarsızlık, migren tipi başağrıları ve burun kanamaları görülebilir.

Ecstasy
Genellikle beyaz, kahverengi, pembe ya da sarı tabletler
ya da kapsüller şeklinde satılır; daha çok yüksek gelirli ailelerin çocukları tarafından kullanılır. Düşük gelirli gençler
madde satın alabilmek için suç işleme eğilimi gösterirler.
Ecstasynin etkisi 20 dakika içinde başlar ve birkaç saat
sürer. Kullanıldıktan sonra enerji artışı, öfori (canlılık), karşı
cinsiyete karşı ilgi, algılamada artma ortaya çıkar; uykusuzluk ve geçici paranoyaya (aşırı kuşkuculuk) neden olabilir.
Kalp rahatsızlığı, hipertansiyon, epilepsi hastalığı olanların
bu maddeyi kullanmaları ciddi sorunlara neden olur. Aşırı hareketten dolayı su kaybı, beden ısısında aşırı yükselme ölüme
yol açabilir.

Amfetaminler
Amfetaminler genellikle hap ya da beyaz toz halinde bulunan uyarıcı, zihin açıcı olarak bilinen ilaçlardır. Sınavlara
hazırlanan öğrenciler, uzun yol şoförleri, geceleri çalışması
gerekenler, sporcular amfetamin kullanabilir.
Amfetamin alımından sonra şizofreni benzeri bir tablo
gelişebilir. Yoksunluk belirtileri arasında sıkıntı, mutsuzluk
ve çöküntü hali, güçsüzlük, hareketsizlik, kâbuslar, fazla
uyuma, başağrısı, terleme, mide ve kas krampları sayılabilir.
Amfetamin kalp ve beyin damarlarında tıkanmalara, hipertansiyona ve iskemik kolitise neden olabilir.

Uyuşturucu Etkileri ve Sonuçları
Bağımlı kişinin hem fiziksel hem de ruhsal sağlığı bozulmuştur, sağlıklı düşünme ve doğru karar verebilme gücünü
yitirmiştir, bağımlılık öncesindeki yaşamı değişmiştir bağımlılık yapan maddeler pahalı olduğu için ciddi ekonomik sorunlar yaşamaktadır, toplum içindeki saygınlığını kaybetmiştir, suça yönelebilir, böylece yasal müeyyidelerle karşılaşır,
eğitimini sürdüremez, okuldan kopabilir, bir işte çalışıyorsa
bunu sürdüremez, işsizlik sorunları başgösterir, ailesinden
kopabilir, barınma ve güvenlik sorunları yaşar, kimlik bunalımları gelişir, sürekli endişe ve korku içinde yaşamaya başlar, insanlarla iletişim kurmakta zorlanır, özetle bağımlı kişi
toplumdan dışlanmış, yalnız ve giderek zorlaşan bir yaşamın
içine itilmiştir.
Bağımlılık yalnızca kişinin değil toplumun da önemli bir
sorunudur. Bağımlılık sorunu toplumun daha çok genç kesimlerinin sorunudur. Oysa gençlik bir toplumun geleceğidir
ve bağımlılık sorununun yaygınlığı toplumun geleceğini de
tehdit ediyor demektir. Bağımlılık zincirleme olarak bağımlıya, aile ve iş yaşamına, aile ve ülke ekonomisine onarılamaz
zararlar verir; şiddet, suç oranları, AİDS başta olmak üzere
bulaşıcı hastalıklar artar.
Birleşmiş Milletler 2015 yılı raporuna göre 15 – 64 yaşları arasındaki 246 milyon kişinin bir yıl içinde en az bir kez
herhengi bir uyuşturucu madde kullandığıını ve uyuşturucu
kullananların her yıl yüzde 8 oranında arttığını ifade etmektedir. Bu artıştaki en büyük pay esrar kullanımındaki artıştır. 12
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milyon kişi damar içi yolla madde kullanmaktadır. Bunların
1.650.000 kadarı HIV virüsü ile enfektedir. Dünyada sorunlu madde kullanımı olarak bilinen ciddi derecede madde bağımlılarının 26 milyon olduğu ve bu sayının toplam nüfusun
binde 6‘ını oluşturduğu ifade edilmektedir. Her 10 madde
kullanan kişiden biri kullandığı maddeye bağlı hastalıklara
yakalanmaktadır. Madde kullananların yalnızca yüzde 15 kadarı tedaviye erişebilmektedir. Dünyada her yıl 200.000 kişinin madde kullanımı sonucu öldüğü tahmin edilmektedir. Avrupa ülkelerindeki öğrencilerin üçte birinin esrara kolaylıkla
erişebildiği, erkek öğrencilerin yüzde 23’ünün kızların ise
yüzde 17’sinin yaşamları boyunca en az bir kez uyuşturucu
denediği araştırmalarla bulunmuştur. Avrupa’da 15-39 yaş
grubundaki ölümlerin yüzde 4‟ünden çoğunun uyuşturucuya
bağlı olduğu bulunmuştur.
Bağımlılık sorununun temelindeki en önmeli etken uyuşturucu ticaretinin sağladığı yüksek kazançtır. Uyuşturucu ticaretinin yıllık hacmi 300 milyar dolar kadardır. Bu miktar
ülkenin ekonomilerinin toplamından daha fazladır.
Şekil 5: Uyuşturucu Bağımlılığı ve Fiziksel Zarar Dereceleri

Türkiye’de Uyuşturucu Kullanımı
Ülkemizde 15-64 yaşları arasındaki nüfusun yüzde
2.7’sinin herhangi bir uyuşturucuyu yaşamları boyunca en az
bir kez kullandığı araştırmalarla anlaşılmıştır. Bu oran erkeklerde yüzde 3.1 kadınlarda 2.2 olarak bulunmuştur. Madde
kullanımı 15-34 yaş grubunda diğer yaş gruplarına göre daha
fazladır. Türkiye’de yaşam boyu esrar kullanma yaygınlığı
yüzde binde 7 olarak bulunmuştur. Uyuşturucu maddeyi ilk
kez deneme yaşı 13 yaş dolaylarıdır. TBMM tarafından 2007
yılında okullarda yapılan bir araştırmada son üç ay içinde öğrencilerin yüzde 2.9’unun bir tür uyuşturucu kullandığı ortaya çıkartılmıştır.

Uyuşturucu İle Mücadele
Mücadele konusundaki strateji, hedef ve eylemlerin neler olabileceği konusunda Türkiye’de “Uyuşturucu İle Mücadele Eylem Planı – 2015” ayrıntılı bir belge niteliğindedir ve
mücadele konusunda nelerin yapılabileceiğini çok iyi ifade
etmektedir. Herşeyden önce bilinmelidir ki, bağımlılık ve
uyuşturucu ile mücadele konusu karmaşıktır ve birçok sektör
ve meslek grubunun işbirliği ile yapılabilir. Bu gruplar arasında sağlık ve sosyal hizmetler çalışanlarının özel bir yeri ve
önemi vardır. Söz konusu plana göre ülkemizdeki mücadale
stratejileri ve hedefleri şunlardır:
1. Uyuşturucuya Ulaşılabilirliğin Engellenmesi
Amaç: Her türlü doğal veya sentetik uyuşturucu maddeler ve bunların üretiminde kullanılan ara kimyasalların;
ulusal ve uluslararası boyutta kaçakçılığını, üretimini, kullanımını, dağıtımını ve sokak düzeyinde satışını engellemek.
Hedefler:
1. Uyuşturucu madde kaçakçılığını önlemek.
2. Uyuşturucu maddelerin sokak düzeyindeki bulunabilirliğini ortadan kaldırmak.

Kaynak: Wikimedia Commons, the free media repository

2. Eğitim Kurumlarına Yönelik Önlemler Alınması
Eğitim kurumlarında uyuşturucu arzının engellenmesi,
talebin önlenmesi, mevcut kullanıcıların ise tedavi sürecine
ve sosyal uyum çalışmalarına dahil etmek.
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Hedefler:
1. Uyuşturucu arzının eğitim kurumu içi ve çevresinde
ulaşılabilirliğini ortadan kaldırmak.
2. Öğretmen, öğrenci ve ailelerin tümünün uyuşturucu ile
mücadelede bilgi ve bilinç düzeylerini artırmak.
3. Uyuşturucu kullanan bütün öğrencilerin tespit edilerek
tedavi ve uyum süreci mekanizmalarıyla irtibatlanmalarını
sağlamak.
3. Belirlenmiş Hedef Gruplara Yönelik Önlemler
Alınması
Amaç: Uyuşturucu madde kullanımının zararlı etkileri
konusunda hedef grupları bilgilendirmek ve bilinçlendirmek.
Hedefler:
1. Madde kullanımını önleyici faaliyetlerin, toplumun
farklı kesimlerini kapsayacak şekilde kategorize edilerek hedef gruplara yönelik yaygınlaştırmak.
4. Uyuşturucu İle Mücadelede Danışma Birimleri
Amaç: Risk altında olduğunu düşünüp kendileri ve yakınları için önlem almak isteyenlerin, uyuşturucu kullanıcılarının ya da bağımlılarının (yoksunluk yaşayan, bırakmak isteyen vs.), bağımlı yakınlarının müracaat edecekleri birimleri
oluşturmak ve algoritmalarını belirlemek.
Hedefler:
1. Oluşturulacak birimlerin uyuşturucu ile mücadelenin
tüm aşamalarında vatandaşla kamu kurumları arasında köprü
olan bir çözüm merkezi olarak görev yapmasını sağlamak.
2. Uyuşturucu ile mücadele kapsamında yardım almak
isteyen kişilerin oluşturulmuş birimlerde sunulan hizmete kolay ulaşabilmelerini sağlamak.
3. Birimlere yapılan tüm başvuruların en kısa sürede muhataplarına ulaştırılarak sonuçlandırmak.
5. Uyuşturucu Bağımlılığının Tedavi Mekanizmalarının Güçlendirilmesi
Amaç: Uyuşturucu bağımlılarının tedaviye erişimlerinin
kolaylaştırılması, tedavi mekanizmalarının güçlendirilerek
tedavideki başarı oranlarını artırmak.

Hedefler:
1. Uyuşturucu bağımlılarının tedavisinde görev alan sağlık personeli sayıları ile bilgi ve bilinç düzeylerinin yeterli
seviyeye ulaşması sağlanacak.
2. Uyuşturucu bağımlılarının ayaktan ve yatarak tedavi
edildiği birimler ve algoritmaları belirlenecek.
6. Uyuşturucu Bağımlılarının Kısa Ve Uzun Süreli
Tedavi Sonrası Sosyal Uyumunun Sağlanması
Amaç: Uyuşturucu tedavisi sonrası kişinin sosyal olarak
dışlanmasını önlenmek, toplumsal yaşama yeniden uyum ve
katılımlarının sağlanmak, yeniden uyuşturucuya başlamasını
önlenmek.
Hedefler:
1. Uyuşturucu bağımlılarının kısa ve uzun süreli tedavileri sonrasında yeniden uyuşturucuya başlamalarını önlemek
için sosyal uyum sürecinin yapılandırılarak birbirleriyle entegre olarak çalışmasını sağlamak.
7. Uyuşturucu İle Mücadelede Bilimsel Danışma
Kurulu
Amaç: Uyuşturucu ile mücadelenin bilimsel temellere
oturtularak yürütülmesi sağlanacak.
Hedefler:
1. Arzla mücadele, taleple mücadele ve uyuşturucu ile
mücadelenin iletişim stratejilerinin belirlenmesinde konusunda uzman kişilerden bilimsel danışma kurulları oluşturulacak.
8. Uyuşturucu İle Mücadele Karar Destek Sistemi
(Ukds)
Amaç: İlgili birimlerin uyuşturucuyla mücadeleye
yönelik anlık veri akışını sağladıkları, dinamik, ortak verinin
anlık olarak görüldüğü ve sahada yapılması gereken müdahalelerin bu verilere göre planlandığı sistem kurmak.
Hedefler:
1. Amaca yönelik model oluşturmak ve izleme sistemini
geliştirmek.
2. Ülkemizde uyuşturucu ile mücadele kapsamında
toplanan verilerin standardize edilerek uluslararası veri
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sistemleriyle uyumlu olmasını sağlamak.
9. Uyuşturucu İle Mücadelede Mevzuatın Güçlendirilmesi
Amaç: Uyuşturucu ile etkin mücadele edilebilmesi için
gerekli yasal düzenlemeleri yapmak.
Hedefler:
1.Güncel ihtiyaçlara göre yapılacak mevzuat güncellemelerinin uyuşturucuyla mücadeleyi güçlendirecek tarzda
caydırıcı ve uygulanabilir olması

2. Mevcut laboratuvar çalışmalarının günümüz koşullarının gereksinimine uygun şekilde güncellenmesi ve yeni uyuşturucu maddeleri tespit edecek şekilde geliştirerek uyuşturucu
alanında toplanan veri miktarını ve kalitesini artırmak.
3. Başta EMCDDA olmak üzere uluslararası kuruluşlarca veri toplama faaliyetlerinde belirlenen standartlara uyumu
sağlamak.

Uyuşturucu Maddelerinden Korunma ve Tedavi
Bağımlı kişiler için yardım alınabilecek yerler şunlardır:

10. Koordinasyon ve İşbirliği
Amaç: Bilimsel temellere oturtularak sürdürülen uyuşturucu ile mücadelede işbirliklerinin güçlendirildiği bir koordinasyon mekanizması oluşturularak bütün kurumların eşgüdüm içerisinde hareket etmesi sağlanacak.
Hedefler:
1.Kurumlararası koordinasyonu sağlayacak yapıyı belirlemek.
2. Yerel yönetimler ve STK’ların süreçte daha etkin rol
alarak ortak projelerin yürütülmesini sağlamak.

• ALO 191 Uyuşturucu ile Mücadele Danışma ve
Destek Hattı
Bağımlılık konusunda eğitim almış çalışanların 7 gün 24
saat telefon ile hizmet verdiği bir danışma hattıdır. Kişilerin
kimlik bilgileri alınmadan ve görüşmeler gizli tutularak bağımlılık konusunda toplumun bütün kesimlerine yönelik danışmanlık hizmeti veren hat, aynı zamanda tedavi talep eden
kişiler için gerekli yönlendirmeleri yapmakta ve randevu alabilmektedir.

11. İletişim ve Kamuoyunun Bilgilendirilmesi
Amaç: Uyuşturucu ile mücadele konusunda kamuoyunu en etkin şekilde bilgilendirecek, farkındalık yaratacak ve
kamuoyunun mücadele sürecine dâhil olmasını sağlayacak
profesyonel iletişim stratejilerini oluşturmak ve hayata geçirmek.
Hedefler:
1.Uyuşturucu ile mücadele konusunda kamuoyunda farkındalık oluşturmak.
2.Kamuoyunun uyuşturucu ile mücadele alanında doğru
bilgilere sahip olmasını ve sürece etkin katılımını sağlamak.

Aile hekimliğine bağımlılık ile ilgili danışılarak konuyla
ilgili bilgi alınır ve yönlendirme talep edilebilir.

12. Tanı ve Laboratuvar Hizmetleri
Amaç: Uyuşturucu ile etkin mücadele yapılabilmesi için
tanı ve laboratuvar hizmetlerini geliştirmek.
Hedefler:
1. Kişilerde uyuşturucu madde kullanımının daha güvenilir şekilde tespitini sağlamak.

• Aile Hekimi

• Ruh Sağlığı Kuruluşları
Devlet ve üniversite hastanelerinin psikiyatri klinikleri
ve toplum ruh sağlığı merkezlerindeki ruh sağlığı uzmanları
bağımlı kişilere yardımcı olabilirler. Bu birimler ihtiyaç duyulması halinde hastaları AMATEM / ÇEMATEM’e yönlendirirler.

•

AMATEM / ÇEMATEM
AMATEM (Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Merkezi) ve ÇEMATEM (Çocuk ve Ergen Madde Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Merkezi) kliniği alkol ve madde
kullanım bozuklukları tedavilerinin yapıldığı kliniklerdir.
Gerekli muayene yapıldıktan sonra bağımlı kişiler ayaktan
ya da yatarak tedavi edilirler.
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Ruh Sağlığı Eylem Planı
(Bu bölüm “T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI - ULUSAL RUH SAĞLIĞI - EYLEM PLANI 2011-2023, ANKARA, 2011”
başlıklı yayın temel alınarak derlenmiştir.)
Başaçıkabiliyor musun? Sevebiliyor musun?
S. Freud
Bir halk sağlığı sorunu olan toplum ruh sağlığı durumunun iyileştirilmesi için tıpkı diğer sağlık sorunları için olduğu gibi planlı davranmak en akılcı olanıdır. Bu görüşten
hareketle Dünya Sağlık Örgütü’nün önderliğinde birçok ülke
ulusal ruh sağlığı politikalarını belirlemekte, plan ve programlarını hazırlamaktadır. Türkiye de bu ülkelerden birisidir.
Dünya Sağlık Örgütü, ruh sağlığı politikasını, ruh sağlığını
geliştiren ve ruhsal bozuklukların toplumsal yükünü azaltan
ilkeler, değerler ve amaçlar kümesinin düzenlenmesi olarak
tanımlamaktadır.

Ruh Sağlığı Hizmet Modelleri
Ülkelerde uygulanmakta olan ruh sağlığı hizmet
modelleri üç grupta ele alınabilir:

1. Hastane temelli model
2. Toplum temelli model
3. Toplum – hastane denge modeli
Hastane Temelli Model: Geleneksel olarak 1800’lü
yıllardan 1960’lı yıllara kadar Dünya’da yaygın olarak kullanılan modeldir. Bu modelin temel ilkesi ruh sağlığı hastalığı olan kişileri bir hastaneye (Ruh ve sinir hastalıkları
hastanesi; Akıl hastalıkları hastanesi; Tımarhane) yatırarak
tedavi etmeye çalışmaktır. Çok önemli sakıncaları görüldüğü için günümüzde büyük ölçüde terk edilmiş bir modeldir.
Bu modelde dolup taşan hastanelerde insan onuruna yakışır
bir bakım verilememekte, tedavinin niteliği en alt düzeyden
öteye geçememekte, hastanelerin kapasiteleri gereksinmeleri karşılayamamakta ve sonuç olarak hastaların tedavileri
yapılamamaktaydı. Taburcu edilen hasataların çoğu yeniden
hastaneye yatırılmak üzere geri dönüyordu. Bu döngüye “dönerkapı fenomeni” adı verilmektedir. Hastane koşullarında ve

kapalı bir ortamda tedavi edilmeye çalışılan hastaların sosyal
müdahalelerle tedavileri mümkün olamamaktaydı.
Toplum Temelli Model: Kurumsallaşmaya alternatif
olarak geliştirilmiş bir hizmet modelidir. Hastane temelli
hizmet modelinin tersine toplum temelli hizmet modelinde
hastalar toplum içinde ve gündelik yaşamları sırasında tedavi
edilmeye çalışılmaktadır. İtalya’da 1960’lı yıllarda başlayan
bu model eşzamanlı olarak İngiltere, Fransa ve Almanya’da
da başlamış ve hızla bütün dünyaya yayılmıştır. Bu modelin
temel ilkelerinden birisi çocukların ve gençlerin sağlıklarının
korunması yönünde özel çaba gösterilmesidir. Dünya Sağlık
Örgütü de toplum tabanlı modeli önermektedir.
Öte yandan toplum temelli hizmet
uygulanmasında bazı güçlükler vardır:

modelinin

1. Ağır ruhsal hastalığı olan hastaların bakımları aileye
ek yük getirebilir;
2. Hastaya bakım veren aile bireyi çalışamaz duruma gelebilir;
3. Hastalar ailelerin ihmal ve istismarı ile karşılaşılabilir;
4. Hastalar kendilerine ve çevrelerine fiziksel olarak zarar verme potansiyeli taşıyabilirler;
5. Hasta sosyal izolasyonla karşılaşabilir;
6. Toplumsal önyargı ve dışlamalara muruz kalabilirler;
7. Hastalar ailelerine bağımlı duruma gelebilirler;
8. Eğitimlerini tamamlamada güçlük çekmeleri nedeniyle meslek sahibi olamayabilirler;
9. Düzenli izleme ve tedavileri yapılamazsa hastalıkları
alevlenir ve hastaneye yatış sıklığı ve süresi uzayabilir;
10. Sık alevlenme hastalarda kalıcı bilişsel kayıplara
yol açabilir.
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Şekil 6: Toplum Temelli Ruh Sağlığı Modeli.

Kaynak: T.C. Sağlık Bakanlığı - Ulusal Ruh Sağlığı - Eylem Planı 2011-2023
Toplum-Hastane Denge Modeli: En uygun olanı iyi
yürütülen toplum temelli hizmet modeli olmakla birlikte gerek bu modelin gerekse hastane temelli modelin sakıncaları
ve güçlükleri dikkate alınarak bir üçüncü model olarak her
iki modelin dengeli biçimde yürütüleceği “toplum – hastane
denge modeli” geliştirilmiştir. Bu modelin ayakları hizmetin
coğrafi temelli olması ve ekip anlayışıyla çok yönlü olarak
verilmesidir.

larının açılması öngörülür; her TRSM’de çalışan ruh sağlığı
ekibi psikiyatri uzmanı, psikolog, psikiyatri hemşiresi, sosyal
çalışmacı, ergoterapist, uğraş terapisti ve diğer yardımcı personelden oluşur. Ekip hareketlidir, hizmeti gerektiğinde hastanın yaşadığı alana götürür. Ekibin hizmet verdiği merkez
genellikle ana hastanenin dışındadır.

Bu modelde ülke 100-300 bin nüfustan oluşan coğrafi
alanlara bölünür; tanımlanmış her coğrafi bölgede toplum ruh
sağlığı merkezi (TRSM), bakım kurumları, koruyucu evler,
korumalı işyerleri ve genel hastaneler içinde psikiyatri yatak-

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı 2006 yılında
“Ulusal Ruh Sağlığı Politika Metni” yayınlamıştır. Bu metinde Dünya Sağlık Örgütü tarafından önerilen 7 modül esas
alınmıştır. Politika metnindeki temel öneriler şöyledir:

Türkiye’nin Politikası
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• Ruh sağlığı sisteminin toplum temelli olması, genel
sağlık sistemine ve birinci basamağa entegre edilmesi,
• Toplum temelli rehabilitasyon çalışmalarının yapılması,
• Ruh sağlığı alanına ayrılan parasal kaynağın arttırılması,
• Ruh sağlığı hizmetlerinin niteliğinin yükseltilmesi,
• Ruh sağlığı alanı ile ilgili mevzuatın çıkarılması,
• Damgalamaya karşı hasta haklarının savunulması,
• Ruh sağlığı alanında eğitim, araştırma ve insan gücünün arttırılması.
Daha sonra, bu metnin çerçevesi dikkate alınarak 2011
– 2023 yılları arasındaki politikaları ve eylemleri kapsayan
“Ulusal Ruh Sağlığı Eylem Planı” hazırlanmıştır. Söz konusu eylem planının amacı, bir hizmet ağının kurulmasıdır. Bu
amaç doğrultusunda ruhsal hastalığı olan kişilerin tedavi ve
bakımları temel yaklaşım olarak benimsenmiş ve ülke genelinde toplum temelli ruh sağlığı hizmet modelinin kurulup
işletilmesi hedeflenmiştir. Eylem Planının temel stratejisi ruh
sağlığı hizmetlerinin genel sağlık hizmetlerinin bir parçası
olması gerektiğidir. Bu anlayış içinde ruh sağlığı hizmetleri holistik (bütüncül) bir yaklaşım içinde ele alınmış ve bu
hizmetlerin diğer sağlık hizmetlerine entegre edilmesine çalışılmıştır.

Amaç 1: Ruh sağlığı hizmetleri veren kurumlar arasında
eşgüdüm (koordinasyon) sağlamak
Hedef: Ruh Sağlığı Koordinasyon Kurulu kurmak. Bu
Kurul hizmet veren kurumlar arasındaki eşgüdümü sağlayacaktır. Ruh Sağlığı Koordinasyon Kurulu şu kurumların katılımı ile oluşturulacaktır:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sağlık Bakanlığı
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
Adalet Bakanlığı
İç İşleri Bakanlığı
Milli Eğitim Bakanlığı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Yükseköğretim Kurulu
Diyanet İşleri Başkanlığı
Radyo Televizyon Üst Kurulu
Meslek Örgütleri ve Sivil Toplum Kuruluşlarından
oluşacaktır.
Amaç 2: Ağır ruhsal bozukluğu olan bireylerin bütün
gereksinmelerini karşılayan bütüncül bir ruh sağlığı sistemi
kurmak

Ulusal eylem planında 2011 – 2023 dönemi üç aşamalı
olarak düşünülmüştür:
Kısa vadeli eylemler: 2011-2012
Orta vadeli eylemler: 2013-2016
Uzun vadeli eylemler: 2017-2023
Ulusal Ruh Sağlığı Eylem Planının 2016 yılına kadar
olan eylemleri (aktiviteleri) planlanmış, bundan sonraki dönemde gerçekleştirilecek eylemler zamanı geldiğinde önceki
dönemlerdeki gelişmeler dikkate alınarak belirlenecektir.
Planın 2011 – 2016 yılları için amaç ve hedefleri şunlardır:
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Hedef: Toplum temelli ruh sağlığı sistemine geçmek. Ancak, ruh ve sinir hastalıkları hastanelerinin tamamını kapatmayı ve yataklı hizmetleri ülke sathına yaymayı hedefleyen toplum temelli modelin özellikle insan
kaynakları açılsından maliyeti yüksektir. Ülkemizin insangücü ve ekonomik koşullarının düzeltilmesinin uzun
bir zaman alacağı dikkate alındığında en akılcı modelin
toplum-hastane denge modeli olduğu görülmektedir. Bu
yaklaşımdan hareketle, bu modelin ilk basamağı olarak
2009 yılında Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri (TRSM)
açılmasına karar verilmiş ve pilot çalışmaların sonuçları değerlendirilerek ilgili yönerge 2011’de yayınlanarak
uygulamaya başlanmıştır. Bu projeye göre Ruh ve Sinir
Hastalıkları Hastanesi (RSHH) bulunan 7 il ve Ankara
ile İzmir’de toplam 9 tane TRSM birinci halka olarak
açılacaktır. İkinci aşamada bu illere 26 il bağlanacaktır.
Üçüncü aşamada diğer illerde TRSM’ler açılacaktır. Son
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olarak da merkez nüfusu 100 bin ve üstü olan her yerleşim yerinde bir merkez olmak üzere toplam 236 TRSM
açılması hedeflenmektedir. TRSM’lerin işler duruma
gelmesinden sonra yarı-yol evleri, korumalı evler ve korumalı işyerlerinin uygulamaya sokulmaları planlanmaktadır.
Amaç 3: Ruh sağlığını teşvik etmek ve geliştirmek

Hedef 5.2: Yüksek güvenlikli psikiyatri ve tutuklu
psikiyatri yataklarının ülke geneline yayılacak şekilde
sayısını artırmak ve 100 bin kişiye düşen adli psikiyatri
yatak sayısını 0,9’dan 3’e çıkarmak
Amaç 6: Ruh sağlığı alanında çalışanların sayı ve niteliğini artırmak
Hedef 6.1: Ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanlık öğrencisi kontenjanını yılda ortalama 170’den 350’ye çıkarmak

Hedef 3.1: Ruhsal bozukluğu olan bireylere karşı
damgalama ve ayrımcılığı ortadan kaldırılmak
Hedef 3.2: Kadına yönelik şiddeti azaltmak ve
sağlıkla ilgili etkilerini önlemek

Hedef 6.2: Çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları
uzmanlık öğrencisi kontenjanını yılda ortalama 34’den
70’e çıkarmak

Hedef 3.3: Çocuk istismarını önlemek

Hedef 3.5: Afetlere müdahale anlamında
organizasyon ve planlar geliştirmek ve hayata geçirmek.
Bnun için afet sonrası psikososyal destek vermek, halk
eğitimi yapmak, birinci basamka hizmetlerden yararlanmak.

Hedef 6.3: Ruh sağlığı alanında çalışan hekim dışı
sağlık personelinin sayısını artırmak. Bunun için Sağlık
Bakanlığı bünyesinde çalışan psikolog, sosyal çalışmacı
sayısını artırmak, psikiyatri hemşireliği, Klinik psikoloji yüksek lisans ve doktora programlarını tamamlayan
kişi sayısını artırmak, rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinin ruh sağlığı hizmetlerine entegre etmek,
psikiyatrik rehabilitasyon alanında iş ve uğraşı teknikeri
ve ergoterapist çalışmasının sağlamak.

Amaç 4: Ruh sağlığı hizmetlerinin birinci basamak sağlık kurumlarına entegrasyonunu sağlamak

Hedef 6.4: Ruh sağlığı alanında çalışanların niteliğini artırmak

Hedef 4.1: Birinci basamak ve aile hekimlerinin psikiyatrik bozuklukların tanı, tedavi ve takipleri konusunda bilgilerini artırmak

Amaç 7: Çocukluk ve ergenlik dönemine yönelik ruh
sağlığı hizmetlerini iyileştirmek ve geliştirmek

Hedef 3.4 : İntiharı azaltmak. Bunun için farkındalık
yaratma, intaihar için kullanılan araçlara erişimi azaltma,
medya ile işbirliği yapmak.

Hedef 7.1: Sağlıklı çocuk takip programlarına psikososyal gelişim programlarını da entegre etmek

Hedef 4.2: Birinci basamak ve aile hekimlerini toplum temelli ruh sağlığı uygulamalarına entegre etmek
Hedef 4.3: Riskli gruplara yönelik koruyucu hizmet
ve erken tanılama ile ilgili yürütülmekte olan ruh sağlığı
programlarının aile hekimliği sistemine entegrasyonunu
sağlamak
Amaç 5: Psikiyatri yatak sayısını düzenlemek

Hedef 7.2: Gelişme geriliği veya zihinsel-ruhsal bozukluğu olan çocukların tedavi ve rehabilitasyon süreçlerini iyileştirmek
Amaç 8: Ruhsal özürlülere verilen hizmetlerin kalitesini
artırmak

Hedef 5.1: Genel psikiyatri yataklarının ülke geneline yayılacak şekilde sayısını artırmak ve 100 bin kişiye
düşen yatak sayısını 8’den 13’e çıkarmak
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Hedef 8.1 : Ruh sağlığı alanında verilen hizmetleri
denetlemek
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Amaç 9: Ruh sağlığı alanında yasal düzenlemeler yapmak
Hedef 9.1: Ruh sağlığı alanında hasta hakları, uygulama usul ve esasları, çalışanların sorumluluk ve yetkileri
konularında eksik olan yasal mevzuatı tamamlamak
Ülkemizde Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri
Ulusal ruh sağlığı eylem planının başlıca ögesi toplum ruh
sağlığı merkezleridir. Bu modelde ağır ruhsal bozukluğu olan
hastaların toplum ruh sağlığı merkezleri (TRSM) tarafından
kayıt altına alınıp takip edilmesi esas yaklaşımdır. Halen
hastanelerde yatmakta olan ve ihtiyacı bulunan hastaların
yarı-yol evleri ve korumalı evlerde kalmasının ve korumalı
işyerlerinde istihdamlarının sağlanması hedeflenmektedir.
Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerinde ağır ruhsal bozukluğu olan hastalara, toplum temelli ruh sağlığı modeli çerçevesinde etkili tedavi, rehabilitasyon, psikoeğitim, iş-uğraş
terapisi, grup ya da bireysel terapi gibi yöntemler, psikososyal destek hizmetlerinin verilmesi, takip ve tedavilerinin
yaşadıkları ortamda, birinci basamak sağlık hizmetlerine entegre biçimde sunulması öngörülmektedir. Bunu sağlamak
için Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu’na bağlı yataklı
sağlık tesisleri bünyesinde faaliyet göstermek üzere her 100300 bin nüfusa bir Toplum Ruh Sağlığı Merkezi kurulması
planlanmıştır. Her toplum ruh sağlığı merkezinde 1 ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı, 1 sosyal çalışmacı, 1 psikolog, 2
hemşire, 1 sağlık memuru, 1 tıbbi sekreter, 1 idari ve teknik
personel ve ihtiyaç duyulan temizlik elemanı, güvenlik görevlisi ile iş uğraş terapisti gibi diğer unvanlarda yeteri kadar
personel görevlidir.
Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri hastaları izler, hastaların
farmakolojik tedavilerini yürütür, merkeze devamı sağlanamayan hastaları evlerinde ziyarat eder, alevlenen ve kendine
ya da çevresine zarar verme potansiyeli taşıyan hastanın yataklı bir psikiyatri kliniğine yatışını sağlar; yerel yönetimler
ve medya aracılığı ile toplumu bilinçlendirir ve damgalama
karşıtı çalışmalar yapar; hastaların mümkünse ailesinin ya
da yakınlarının yanında yaşamlarını sürdürmeleri için çaba
gösterir.

BİR HİTİT DUASI
“Tanrım beni yavaşlat, aklımı sakinleştirerek kalbimi
dinlendir. Zamanın sonsuzluğunu göstererek bu telaşlı hızımı
dengele. Günün karmaşası içinde bana sonsuza kadar yaşayacak tepelerin sükûnetini ver. Sinirlerim ve kaslarımdaki
gerginliği, belleğimde yaşayan akarsuların melodisiyle yıka,
götür. Uykunun o büyüleyici ve iyileştirici gücünü duymama
yardımcı ol. Anlık zevkleri yaşayabilme sanatını öğret, bir çiçeğe bakmak için yavaşlamayı, güzel bir köpek ya da kediyi
okşamak için durmayı, güzel bir kitaptan birkaç satır okumayı, balık avlayabilmeyi, hülyalara dalmayı öğret. Her gün
bana kaplumbağa ile tavşanın masalını hatırlat. Hatırlat ki,
yarışı her zaman hızlı koşanın bitirmediğini, yaşamda hızı artırmaktan çok daha önemli şeyler olduğunu bileyim. Heybetli
meşe ağacının dallarında yukarıya doğru bakmamı sağla. Bakıp göreyim ki, onun böyle güçlü ve büyük olması yavaş ve
iyi büyümesine bağlıdır. Beni yavaşlat Tanrım ve köklerimi
yaşam toprağının kalıcı değerlerine doğru göndermeme yardım et. Yardım et ki, kaderimin yıldızlarına doğru daha olgun
ve daha sağlıklı olarak yükseleyim. Ve hepsinden önemlisi...
Tanrım bana değiştirebileceğim şeyleri değiştirmek için CESARET, değiştiremeyeceğim şeyleri kabul etmek için SABIR, ikisi arasındaki farkı bilmek için AKIL ve beni aşkın
körlüğünden ve yalanlarından koruyacak DOSTLAR ver...”
Not: Milattan önce 2000 yılında kullanılan bu Hitit duası, bir “Hitit Duvar Yazısı”ndan alınmıştır. Kaynak: Yrd.
Doç. Dr. Yüksel Güngör’ün “İlk Çağ Anadolu Medeniyetleri” adlı kitabı. Umuttepe Yayınları.
Kaynaklar

• T.C. Sağlık Bakanlığı - Ulusal Ruh Sağlığı - Eylem Planı 20112023, Ankara, 2011”
• Ulaş H. Türkiye Psikiyatri Derneği Basın Toplantısı: Ulusal Ruh Sağlığı Eylem Planı http://www.psikiyatri.org.tr/presses.
aspx?press=332
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CANLILAR ve ÇEVRE
Eğer bütün böcekler dünyadan yok olsaydı, 50 yıl içerisinde dünyada yaşam sona ererdi. Eğer
insanoğlu dünyadan yok olsaydı 50 yıl içerisinde bütün yaşam kendini yeniler ve gelişirdi.
Jonas Salk
Canlıların içinde yaşadığı dış ortama “çevre” denir. Her
canlının uyum içinde yaşayabildiği çevre koşulları farklıdır.
İnsanların yaşayabilmeleri için, çevrelerinde hava, su ve
besin maddelerinin bulunması zorunludur. İnsanlar, zekâları
ile kendilerini olumsuz çevre koşullarına uydurabilen ve
çevreyi kendilerine uygun duruma getirebilen canlılardır.
Ayrıca, insanlar bir ilişkiler yumağından oluşan toplumsal
(sosyal) bir çevre içinde yaşarlar.
Canlılar, içinde yaşadıkları çevreden etkilenirler ve
çevreyi etkilerler. Bu karşılıklı etkileşim olumlu yönde
olabileceği gibi olumsuz yönde de olabilir. İnsanlar,
çeşitli nedenlerle çevreyi olumsuz yönde etkilemekte ve
bozmaktadırlar. Bozulan çevre ise, hem insanların hem
de diğer canlıların sağlıklarını ve yaşamlarını tehlikeye
sokmaktadır. Dünya sınırları olan bir gezegendir; kirlenebilir,
kaynakları tükenebilir, canlıların yaşamasına elverişli
olmaktan çıkabilir.

Ekoloji
Canlılarla çevreleri arasındaki etkileşimi inceleyen bilim
dalı “ekoloji”dir; Eski Yunanca’daki “oikos” (ev) ve “logos”
(bilim) sözcüklerinin bileşiminden oluşur. Oikos sözcüğü
ev anlamına gelmekle birlikte, burada, “yaşadığımız ortam”, “çevre” anlamında kullanılmıştır. Bu nedenle, ekoloji
bilimine “çevrebilimi” de denilir.
Canlılarla çevreleri arasındaki ilişkinin sağlıklı olarak
sürdürülebilmesi için gereken en uygun (optimum) koşullara
“ekolojik denge” denir. Ekoloji, bu koşulların neler olduğunu ve bu dengenin nasıl korunabileceğini inceler.
Bizim dışımızdaki her öge, çevremizin bir ögesidir.
Bunlar su, hava, toprak gibi cansız ögeler olabileceği gibi,
bitkiler, hayvanlar, mikroorganizmalar gibi canlı ögeler de
olabilir. Bu ögelerden canlı olanlara “biyotik”, cansız olan-

lara “abiyotik” ögeler de denilir. Çevremizdeki bütün ögeler
birbirleri ile etkileşim içindedir. Örneğin, insanlar ile hava
ısısı arasında karşılıklı bir etkileşim söz konusudur. İnsanlar
hava ısısından etlenenirler, buna karşılık, ozon tabakasındaki incelmeye neden olduklarından hava ısısının değişmesine
neden olabilirler. Çevremizdeki ögelerin etkileşimleri bir dizi
zincirleme olaya da yol açabilir. Örneğin, rüzgâr ve seller
erozyona, erozyon çoraklaşmaya, çoraklaşma kuraklığa, kuraklık tarımsal ürünlerde yetersizliğe, tarımsal ürünlerin azlığı açlığa, açlık ölümlere neden olur. İşte, bir bölgede birarada
bulunan ve birbirlerini etkileyen canlı ve cansız çevre ögelerinin tümüne “ekosistem” denir. Dünyanın değişik yerlerindeki ekosistemler birbirinden farklı olabilir. Örneğin, yağmur
ormanlarındaki ekosistem ile Afrika çöllerindeki ekosistemler farklıdır. Bir ekosistemdeki canlılar ve bunların çevreleri
ile etkileşimleri diğer ekosistemlerdekilerden farklıdır. Örneğin, yağmur ormanları ekosistemi, güney kutbu ekosistemi,
Karadeniz bölgesi ekosistemi gibi. “Dünya ekosistemi” yerine “ekosfer” terimi de kullanılır. Karalar, denizler, içsular,
canlılar ve cansızların oluşturduğu dünyanın bütününe “canlı
küre” anlamında “biyosfer” denilir.
Canlılar arasında ekosistemi en fazla etkileyen ve değişmesine neden olan canlı insandır. İnsanoğlu, sahip olduğu
olanakları diğer canlıların aleyhine kullanagelmiştir. Örneğin, bataklıkları kurutarak sivrisineklerin yuvalarını yok ettiği gibi, bataklıklarda barınıp beslenen bazı kuşların başka
bölgelere göç etmelerine ya da yok olmalarına neden olmuştur. Bulaşıcı hastalıkları tedavi etmek amacıyla aşırı ve uygun
olmayan durumlarda kullandığı antibiyotiklerle, çevremizde
bulunan ve bize yararlı olan mikroorganizmaların da yok
olmalarına neden olmuştur. Uygun olmayan ilaç kullanımı
yüzünden bazı mikroorganizmalar ilaçlara direnç kazanmış
ve bunların neden olduğu hastalıklar tedavi edilemediğinden
birçok kişi yaşamlarını kaybetmiştir.
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SERÇEYİ ÖLDÜRMEK
Çin’in güçlü ismi Mao Zedong 1958 yılında sağlık ve
temizliğin yaşam için önemli olduğu gerekçesiyle “büyük
ileri atılım” kampanyası başlattı. Kampanyanın amacı halkın
sağlığını tehlikeye atan ve hastalıklara yol açan dört zararlı
canlıyı yok etmekti: Sivrisinekler, sinekler, fareler ve SERÇEler. Bu canlılardan ilk üçünün zararlarını biliyoruz, ama
serçelerin zararları ne olabilirdi. Mao, serçelerin tarladaki
tohumları yiyerek tahıl üretimine ve dolaylı olarak beslenme sorunlarına yol açtığına inanıyordu. Mao’ya göre serçeler
halkın emeğinin değerini azalttıyordu.

nunda ısı enerjisine dönüşür. Örneğin, yediğimiz yiyecekler,
vücudumuzda kullanılarak besin enerjisine, en sonunda da,
vücudumuzda ısıya dönüşerek çevreye yayılır.
Besin akışı, besin zinziri ile gerçekleşir. Zincirin ilk halkası bitkilerdir. Bitkilerde biriken kimyasal enerji, yani organik ve inorganik maddeler, beslenme yoluyla bitkileri yiyen
otobur hayvanlara, otoburlarda biriken kimyasal enerji ise,
onları yiyen etoburlara geçer. Böylece besin zinziri ortaya
çıkmış olur. Bitkiler, otçullar, etçiller ve hepçiller besin zinzirinin halkalarıdır.
Şekil 1: Besin Zinciri

Ülkede serçe avı başladı; afişler bastırıldı; afişlerde
sapanla serçe avlayan çocuk resimlerine yer verildi.
Propoganda sonuç verdi ve kampanya başarılı oldu. Çin’de
serçeler neredeyse yok edildi. Ne var ki, serçeler yalnızca
tahıl tohumlarını yemiyordu; zararlı böcekleri ve çekirgeleri de yiyorlardı. Çekirgeler de serçeler gibi tahıl tanelerini
yiyorlardı. Sayılarını sınırlayacak bir avcı kuş olan serçeler
yok olunca çekirgeler çoğaldı. Çekirge sürüleri seçelerin tükettiğinden çok daha fazla tahıl tükettiler. Mao hükümeti bu
durumu fark ettiğinde aradan iki yıl geçmişti. Dört zararlı ile
mücadele kampanyası ile oluşan ekolojik dengesizlik muazzam bir gıda kıtlığına yol açtı ve sonuçta yüzbinlerce insanın
ölümüne neden oldu.
(Kaynak: Dan Lewis, Artık Biliyorum, Eksik Parça Yayınları, 2019)

Ekosistemlerde Besin ve Enerji İlişkileri
Bütün canlıların büyüyebilmeleri, üreyebilmeleri ve hareket edebilmeleri, yani yaşayabilmeleri için enerji gerekir.
Canlılar, enerjilerini dışarıdan ya hazır olarak sağlamak ya da
dışarıdan aldıkları maddelerle vücutlarında oluşturmak zorundadır. Bu işleme kısaca “beslenme” denir. Beslenmenin,
yani yaşam için gereken enerjinin temel kaynağı güneştir.
Çünkü bütün besin maddelerin oluşması için güneş gerekir.
Besin akışı / Enerji zinciri: Termodinamik yasasına göre
kullanılan enerji kaybolmaz, ancak bir şekilden diğerine dönüşür. Bütün yaşam işlevleri sırasında kullanılan enerji, so-

Aslında, doğadaki besin ilişkileri daha karmaşıktır. Çünkü hayvanların çoğu tek bir cins besin ile beslenmez, birçok
çeşit bitkisel ve hayvansal besinle beslenirler. Örneğin, fareler, kargalar, kediler, köpekler, domuzlar, ayılar gibi birçok
hayvan ve insanlar hem bitki hem de et yerler (hepçiller).
Dolayısıyla, bu tür canlılar birbirine karışan birçok zincirin
oluşturduğu bir ağ şeklinde görülürler. Besin zinciri kavramı,
doğadaki ilişkileri basitleştirmek için yararlıdır. “Besin ağı”
ise, aynı kavramın, doğadaki beslenme ilişkilerini gerçeğe
daha yakın olarak gösteren bir tanımlamadır.
Zincirin en son halkasını, başka bir canlı tarafından yenmeyen son tüketici oluşturur. Son tüketiciler genellikle yırtıcılardır. Örneğin, Afrika savanlarında, otlar, geyikler ve aslanlar enerji zincirini oluştur. Aslanları yiyen başka bir yırtıcı
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hayvan olmadığı için, bu örnekte enerji zinciri aslanlarla sona
erer.
Enerji zincirini oluşturan son canlı öldüğünde, bakteriler
ve küfler (indirgeyiciler / ayrıştırıcılar) tarafından parçalanırlar ve bu canlılardaki organik maddeleri inorganik madde
haline dönüştürürler. İnorganik maddeler ise, bitkiler (üreticiler) tarafından kullanılarak yeniden organik maddeye dönüşür ve böylece besin zincirine yeniden girmiş olur. Organik
maddeleri parçalayarak inorganik maddelere dönüştüren canlılara indirgeyici ya da ayrıştırıcı denir.

Bitki ve Hayvan Dağılımı
Yer kürede kaç tür canlı olduğu bilinmemektedir. Bazı
bilim adamları bu sayının 10 milyon ile 118 milyon arasında
olabileceğini tahmin etmektedir. Bugüne kadar, bu canlılardan 1.604.000’i tanımlanıp adlandırılmıştır. Bu türler arasında 45 bin dolayındaki omurgalı hayvan türü, 4 bin dolayındaki memeli hayvan türü, 400 bin dolayındaki bitki türü ile
binlerce kuş, balık, böcek, sürüngen türleri sayılabilir.
Tablo 1: Yeryüzündeki Canlı Türlerinin Sayıları
Canlı grubu
Virüsler

Tanımlanmış
tür sayısı
5.000

Toplam tahmini tür sayısı
500.000

Bakteriler

4.000

400.000 - 3.000.000

Mantarlar

70.000

1.000.000- 1.5000.000

Protozoa

40.000

100.000 - 200.000

Yosunlar

40.000

200.000 - 10.000.000

Kara bitkileri

250.000

300.000 - 500.000

Omurgalılar

45.000

50.000

Yuvarlak kurtlar

15.000

500.000 - 1.000.000

Yumuşakçalar

70.000

200.000

Kabuklular

40.000

150.000

Örümcek-Akarlar

75.000

750.000 - 1.000.000

950.000

8.000.000 - 100.000.000

Böcekler
TOPLAM

1.604.000

İnsan populasyonu açısından yapılan hesaplamalara göre
günümüzden 10.000 yıl kadar önce, İ.Ö. 8.000 yıllarında,
Dünya nüfusu 8 milyon kadardı. Göçebelikten yerleşik yaşama geçildikçe ve sanayileşmeye paralel olarak bu rakam arttı
ve 19. yüzyılın başlarında 1 milyara, 21. yüzyılın başlarında
ise yaklaşık 8 milyara erişti.
Dünya’da hergün 244.000 bebek doğmaktadır. Bu doğumların çoğu, gelişmekte olan yoksul ülkelerde olmaktadır. Yeryüzünde yaşayan insanların sayısındaki bu hızlı artış,
kaygı vericidir. Çünkü nüfus, aynı hızla artmaya devam ederse, gelişmekte olan ülkelerde başgöstermeye başlayan açlık
sorunu daha da büyüyecek, yakın bir gelecekte, milyonlarca
insan bu nedenle ölecektir. Kalabalık ülkelerin sosyal ve ekonomik yönden kalkınmaları sağlanamayacak, barınma, ısınma, eğitim, sağlık, işsizlık, yoksulluk gibi sorunlarının derinleşmesi kaçınılmaz olacaktır. Bütün bu olumsuz gelişmeler
çevrenin daha da bozulmasına yol açacaktır.
Kaynaklar

• Güler Ç. Genel Çevre Sağlığı Bilgisi, Somgür Yayıncılık, Ankara, 1995.
• Güler Ç., Benli D. Çevre Sağlığı :(Bertan M., Güler Ç.-Ed.Halk Sağlığı Temel Bilgiler, Güneş Kitabevi Ltd. Şti. Ankara, 1995)
s. 227-261.
• Kışlalıoğlu M., Berkes F. Çevre ve Ekoloji, 7. basım, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1999.
• Özdemir Ş. Temel Ekoloji Bilgisi ve Çevre Sorunları, Hatpoğlu
Yayınları, Ankara, 1997.
• Öztek Z. Halk Sağlığı Sözlüğü, T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü, Ankara, 1998
• Şahin Y. Ekoloji, Bilim Teknik Yayınevi, Eskişehir, 2001.
• Şişli N. Çevrebilim - Ekoloji, 2. baskı, Gazi Büro Kitabevi, Ankara, 1999.

12 - 118 milyon

Kaynak: Groombridge, B. Global Biodiversity: Status of the
Earth’s Living Resourses, 1992.

737

HALK SAĞLIĞI Kuramlar ve Uygulamalar

Çevre ve Sağlık
Ya bizler kentlerimizin kirlenmesini ortadan kaldıracağız ya da kentlerimizin kirlenmesi bizleri.
Robert F. Kennedy

•
•
•
•
•
•
•

Sağlık ve Çevre İlişkileri
Bütün canlılar bir çevre içinde dünyaya gelirler ve yaşarlar. Hiç bir canlı, içinde yaşadığı çevreden ayrı olarak ele alınamaz. Canlılar çevreyi etkileyebileceği gibi, çevre de canlıları etkiler. Bu etki, olumlu yönde olursa insanlar daha sağlıklı
olur ve gelişir, olumsuz yönde olursa, insanlar hastalanabilir
ve ölebilir. Çevre faktörleri, insan sağlığını doğrudan ya da
dolaylı olarak etkileyebilir. Bu faktörlerden korunmak insanların elindedir. Bu önlemlerin bir kısmı yasal kurallar olarak
belirlenmiştir. Ancak, asıl önemli olan, çevremizdeki faktörleri tanımak ve bunların üzerimizdeki etkilerini bilmektir.
Sağlık açısından çevremizi üç grupta inceleyebiliriz:
a. Fizik çevre
b. Biyolojik çevre
c. Sosyal çevre

Fizik çevre
Etrafımızdaki cansız şeylerin tümü ve bunların neden olduğu olaylar fizik çevremizi oluşturur. Fizik çevrenin başlıca
ögeleri hava, su, toprak, binalar, kentler, fabrikalar, eşyalar,
atıklar gibi cansız şeyler ve bunların oluşturduğu iklim koşulları, radyasyon, aydınlatma, ısınma gibi etmenlerdir. Bunların
bazıları doğal, bazıları ise insanlar tarafından oluşturulmuş
ögelerdir. Fizik çevredeki birçok faktör insan sağlığı üzerinde
etkili olabilir. Bunların başlıcaları şunlardır:

•
•
•
•
•
•

Hava / İklim koşulları
Sıcak / Soğuk
Işınlar /Radyasyon
Katı ve sıvı atıklar
İçme ve kullanma suyu
Barınma koşulları / Konut

Çalışma ortamı / İş yerleri
Sağlığı bozabilecek kuruluşlar
Kanser yapıcı maddeler
Zehirler
Gürültü
Işık / Aydıtlatma
Mezarlıklar

Yukarıdaki faktörlerin sağlık üzerine yaptıkları olumsuz
etkilere bazı örnekler şunlardır:
(a) Bir lokantanın mutfağı sağlıksız ise, akarsuyu yoksa
aşçı ya da garsonlar kişisel temizlik kurallarına uymuyorlarsa, o lokantada yemek yiyenlere bazı bulaşıcı hastalıklar geçebilir;
(b) Kurşun içeren tutkal kullanan ayakabı yapımcılarında, ileri derecede kansızlık görülebilir;
(c) Fare öldürmek amacıyla ilaçlanmış depolardaki tahılı
tüketen kişilerde zehirlenme görülebilir;
(d) Havalandırma koşulları iyi olmayan konutlarda yaşayanlarda başta verem olmak üzere birçok hastalık oluşabilir.

Biyolojik çevre
Çevremizdeki canlıların tümüne “biyolojik çevre” denir.
Biyolojik çevremizde sağlığımızı etkileyebilecek dört öge
vardır:

•
•
•
•

Mikroorganizmalar
Vektörler
Bitki ve hayvanlar
Besinler

Mikroorganizmaların bazıları insanlar üzerinde hiçbir
etki yapmazlar; bazı mikroorganizmalar insanlara yararlı
olurlarken, bazıları zarar verirler. Yararlı olan mikroorganiz-
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malara örnek, baklagillerin köklerinde bulunan ve havadaki
nitrojeni bağlayarak protein sentezini kolaylaştıran bakteriler
ve yoğurdun mayalanmasını sağlayan bakteriler gösterilebilir. Bağırsaklarımızdaki bazı bakteriler vücudumuzda B grubu vitaminlerin oluşmasına katkıda bulunurlar.
Bazı mikroorganizmalar ise hastalıkların nedenleridir.
Hastalık yapan (patojen) mikroorganizmalar değişik yollarla
vücudumuza girer, çoğalır ve organlarımızda meydana getrirdikleri zararlar sonucunda hastalanmamamıza yol açarlar. Bu
hastalıklar arasında tifo, kolera, kızamık, verem, hepatit, grip,
AİDS gibi birçok bulaşıcı hastalık sayılabilir.
Mikroorganizma olarak adlandırılan canlılar kendi içinde
basiller, koklar, vibriyonlar, virüsler, mantarlar gibi sınıflara
ayrılırlar. Örneğin, verem etkeni bir basil, kolera etkeni bir
vibriyon, kızamık etkeni bir virüstür.
Vektörler, hastalık yapan etkenleri insanlara taşıyan eklembacaklı ya da kemiricilerdir. Bunlar, sivrisinek, karasinek,
bit, pire, kene, tahtakurusu, hamam böceği, fare gibi havyanlardır. Örneğin, sivrisinek sıtma etkenini, karasinek trahom
etkenini, fare tifüs etkenini insanlara taşırlar.
Değişik kimyasallar (ensektisitler) kullanarak vektörleri
tamamen yok yetmek şimdilik mümkün değildir. Çünkü vektörler, ensektisitlere kısa süre içinde direnç kazanmakta, kullanılan ensektisitler bir süre sonra etkisini yitirmekte ve yeni
bir ensektisitin bulunması gerekmektedir. Bu ürünler insanlar
için zararlı organizmalarla mücadele amacıyla kullanılıyorsa
da, toksik etkileri nedeniyle insan, hayvan ve çevre açısından
sakıncalı olduğundan, uygulama esnasında gerekli önlemlerin alınması ve etkili olabilmesi için doğru ürünün, doğru zamanda, doğru dozda ve doğru uygulama şekliyle uygulanması
gerekmektedir. Ürünü kullanmadan önce etiketinin okunması
ve etikette belirtilen hususlara dikkat edilmesi gerekir. Etikette ürünlerin zararlı ve güvenlik ibareleri dikkate alınarak
kullanıcı grubu genel halk ve uzman personel olarak belirtilmektedir. Uzman personel konu hakkında gerekli eğitimi
almış mesul müdürler ve uygulayıcı personellerdir. Uzman
personel tarafından kullanılması gereken ürünler hiçbir zaman genel halk tarafından kullanılmamalıdır, biyosidal ürün
uygulama izni alan firmalar tarafından kullanılması gerekir.

Bitki ve hayvanlar biyolojik çevrenin önemli ögeleridir.
Bütün hayvanlar ve insanlar, beslenmek için ya doğrudan bitkileri tüketirler ya da bitkilerle beslenmiş diğer hayvanları
yerler. Ancak, bazı durumlarda, bitkiler ve hayvanlar insanların hastalanmalarına neden olabilirler. Mantar zehirlenmeleri,
bitki allerjileri gibi sağlık sorunları bunlara örnektir. Hayvanlar, bazı hastalıkların insanlara taşınmasında aracılık yapabilirler. Örneğin, hastalıklı hayvanların yenmesi sonucunda
insanlara ekinokok, trişin gibi parazitler geçebilir. Hasta hayvanların ısırması ile bulaşan “kuduz”, özellikle hayvancılıkla
uğraşan kişilerde görülen “şarbon” (karayara) ve taze peynir
ile bulaşan “brusella” önemli zoonozlardır (insan ve hayvanların ortak hastalıklar).
Besinler aracılığı ile de insanlara bazı hastalıklar bulaşabilir. Bunlar, genellikle sağlıklı koşullarda üretilmemiş ya da
saklanmamış olan besin maddeleri ile bulaşan tifo, paratifo,
kolera, dizanteri, gıda zehirlenmesi, çocuk felci gibi hastalıklardır.
Besin maddeleri uygun soğuklukta saklanmaz ise, belirli
bir süre sonra hastalık yapan mikroorganizmaların üremeleri
için uygun ortam oluştururlar. Böyle gıdaları tüketenler, yedikleri besin maddesi ile birlikte bu mikroorganizmaları da
vücutlarına almış olurlar ve bunun sonucunda hastalanırlar.
Bunu önlemek için, gıdalardaki mikroorganizmaların pastörizasyon, kaynatma, klorlama gibi yöntemlerle öldürülmesi
yoluna gidilir.
Unutmamak gerekir ki, her besin maddesi, hastalıkların
bulaşması açısından bir tehlike oluşturur. Yaşamak için sürekli olarak beslenmek zorunda olduğumuza göre, temiz ve
sağlıklı besin yeme alışkanlığına sahip olmamız son derece önemlidir. Temizliğinden kuşku duyulan yerlerden besin
maddesi almamalı, böyle yerlerde yemek yememeli, besinleri
pişirdikten ya da kaynattıktan sonra yemeli, çiğ yenilenler yıkanmadan ya da kabukları soyulmadan yenilmemelidir. Gıda
maddelerini vektörlerden uzak tutmalı ve uygun ısı derecesinde saklamalıdır. Bozuk görünümlü, kokmuş gıdaları yenmemelidir. Bu arada, gıda maddesi üreten, taşıyan, depolayan
ve satan kişilerin de temizlik koşullarına kesinlikle uymaları
insan sağlığı açısından çok önemlidir.
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Sosyal çevre
İnsanlar sosyal canlılardır; bir aile ve toplum içinde,
onların birer üyesi olarak yaşarlar. Kişi, içinde yaşadığı
toplumdan elde ettiği bilgi, görgü, gelenek, inanç ve ahlak
kuralları ile büyür, eğitilir ve edindiği bu değerlere uygun
yaşar. Bu değerler bütününe, “kültür” denir. Bireyler, içinde
yaşadıkları kültürün (sosyal çevrenin) birer parçasıdır; inanışları, gelenekleri, meslekleri, gelirleri, harcamaları, arkadaşları vardır; iyi bir eğitim görmek, refah içinde yaşamak,
toplum içinde saygın bir konumda olmak için çabalarlar.
Yüzyıllar içinde insan toplulukları arasında inanışlar, örfler,
aile içindeki bireylerle ve toplumdaki diğer bireylerle ilişkiler
konusunda farklılıklar ortaya çıkmıştır. Bu farklılıklara “kültürel farklılık” denir. İşte, insanların yaşadıkları toplumdaki
kültürel özellikler, onların sosyal (toplumsal) çevesini oluşturur. Sosyal çevre içinde kişilerin eğitim durumları ile ekonomik durumlarını da birlikte ele almak gerekir. O nedenle,
sosyal çevre terimi yerine “sosyal ve ekonomik çevre” ya da
“sosyokültürel çevre” deyimleri de kullanılır.
Sosyal çevre, bireylerin yaşamlarını ve sağlıklarını etkiler. Kişilerin fizik ve biyolojik çevreleri ile ilişkilerini de
sosyal çevreleri düzenler. Ancak, kültür, durağan değil değişgendir. Teknolojik gelişmeler, diğer kültürlerle ilişkiler, değişen çevre koşulları, eğitim, ekonomik durumda gelişme gibi
faktörlerin etkisi sonucunda, kültürler de değişir.
Kişilerin sağlıklarını etkileyen başlıca faktörler şunlardır:
(a) Sosyal statü: Kişinin toplum içindeki konumu, mesleği, ilişki kurduğu kişiler ve saygınlığı onun sağlığı ile ilgili
vereceği kararlar, sağlık hizmetlerini kullanması, sağlıkçılarla olan ilişkileri, onların önerilerine uyma, sağlığını koruma
ve geliştirme ile ilgili davranışları üzerinde etkilidir.
(b) Eğitim durumu: Kişinin eğitim düzeyi, onun sağlığı
ile ilgili davranışlarını etkileyen en önemli faktördür. Kişinin
eğitim düzeyi yalnızca kendisinin değil, ailesinin sağlık düzeyini de etkiler. Örneğin, ailedeki çocuk sayısı, bebek ölüm
hızı, çocukların bağışıklık durumları gibi sağlık göstergeleri
anne ve babaların eğitim durumları ile paralellik gösterir. Bir
toplumun eğitim düzeyi ne kadar yüksekse, o toplumun sağlık düzeyi o kadar yüksek olur.

(c) Ekonomik durum: Kişinin ve ailesinin yaşam standardını, beslenmelerini, çocukların eğitimlerini, dolayısıyla
sağlıklarını etkileyen bir faktör de ekonomik durumlarıdır.
Öte yandan, kişilerin ekonomik durumları iyi olsa da sağlık
davranışlarının uygun olmadığı durumlar vardır. Yani, ekonomik durum sağlık için bir faktör olmakla birlikte, eğitim ve
sosyal statü kadar sağlığı etkileyen bir faktör değildir.
(d) İnanç ve gelenekler: Bireylerin asıl kişilikleri
onların dinsel inaçları, görenekleri ve yaşam tarzları ile
tanımlanır. Bireylerin inançları, gelenekleri, aile bireyleri
ve diğer kişilerle olan ilişkileri onların sağlıklarını yakından
etkiler. Bu faktörler kişinin hijyenik davranışlarından
çocuk sayılarına kadar olan sağlıkla ilgili hemen her türlü
kararlarını ve davranışları etkiler. Özellikle, batıl inanışlar
kişilerin sağlıklarını olumsuz etkiler. Sıtma yatırları,
diplomasız hekimlere başvurma, ruhsatsız maddelerin ilaç
olak kullanılması, akarsuların mikropsuz olduğuna inanma,
gebelerin cinai yöntemlerle düşük yapmaya kalkışmaları,
üç ezan vakti geçmeden yenidoğanın beslenmemesi,
bebeklerin kundağa sarılması, lohusanın toprağa oturtulması
gibi gelenekler sağlığı olumsuz etkileyen yanlış inanış ve
geleneklere örneklerdir.
(e) Toplumsal olanaklar: Kişilerin sağlıkları, bir ölçüye kadar, içinde yaşadıkları toplumdaki olanaklarla ilişkilidir.
O toplumdaki sağlık kuruşuşlarının varlığı, sağlık personelinin sayısı ve niteliği, eczane sayısı, taze gıda bulabilme, spor
alanlarının bulunması, eğitim kuruluşlarının olması, ulaşım
alt yapısı gibi olanaklar kişilerin beslenmelerini, sağlık hizmetlerine erişimi, tedavi edilebilirliklerini, eğitimlerini, uygun beslenmelerini, aktif yaşamları etkiler. Örneğin, yaşadığı
yerde enjeksiyon yapan bir eleman yoksa oradaki hastalara
enjeksiyon gerektiren tedaviler verilemez; aşılama hizmetleri
aksar; diplomalı bir ebe yoksa doğumların ehil ellerde yaptırılması sağlanamaz.
Bazı hastalıklar, eğitimsiz ve düşük gelirli kişiler arasında
daha yaygındır. Çünkü bu kişiler, sosyal ve ekonomik sıkıntı
içinde olduklarından sağlıklı bir konutta oturamazlar, yeterli
ve dengeli olarak beslenemezler, eğitimleri yetersiz olduğu
için hastalıklardan korunmayı beceremezler, hastalıklarının
tedavisini ihmal edebilirler. Bütün bu olumsuz davranışlar
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sonunda hastalanırlar, engelli kalabilirler ya da ölebilirler.
Örneğin, birçok kişi verem etkenini vücuduna aldığı halde,
hasta olmayabilir. Çünkü bu kişiler iyi beslendikleri için vücut dirençleri kuvvetlidir. Oysa beslenmesi yetersiz ve vücut
dirençleri zayıf olan kişiler verem mikrobunu alırlarsa hastalanabilirler. O nedenle, verem hastalığı, sosyal yönden alt

tabakalarda olan kişilerde daha fazla görülür. Bu faktörlerle
mücadele etmek ve toplumdaki eğitim düzeyini yükseltmek,
gelir dağılımındaki dengeyi sağlamak, işsizlikle mücadele etmek, kişilerin ekonomik güçlerini arttırmak, kısacası, sosyal
çevreyi iyileştirmek, onların daha sağlıklı olmalarına dolaylı
olarak katkı sağlayacaktır.

Sundsvall Sağlığı Destekleyen Çevreler Bildirgesi
Üçüncü Uluslararası Sağlığı Geliştirme Konferansı, Sundsvall, İsveç, 9-15 Haziran 1991
Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Ofisi tarafından Milestones in health promotion adı ile 2009
yılında yayınlanmıştır. © Dünya Sağlık Örgütü 2009
Kaynak: Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesine Yönelik Dönüm Noktaları: Global Konferanslardan Bildiriler,
Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genelmdürülüğü, 2011

Üçüncü Uluslararası Sağlığı Geliştirme Konferansı: Sağlığı Destekleyen Çevreler –Sundsvall Konferansı- DSÖ’ nün Herkes için Sağlık (1977) hedeflerine ulaşma taahhüdü ile başlamış olan girişimler arasında yer almaktadır. Bu konferansı takiben Alma-Ata’da UNICEF/DSÖ Temel Sağlık Hizmetleri Uluslararası Konferansı (1978) ve Birinci Sanayileşmiş Ülkelerde
Sağlığı Geliştirme Uluslararası Konferansı (Ottawa 1986) düzenlenmiştir. Bu konferansların ardından Sağlıklı Halk Politikası
(Adelaide 1988) ve Eylem Çağrısı: Gelişmekte olan Ülkelerde Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesi (Cenevre 1989) ile sağlığın
teşviki ve geliştirilmesinin önemi ve anlamı netlik kazanmıştır. Sağlık alanındaki bu gelişmelere paralel olarak küresel çevrenin karşı karşıya olduğu tehditlere ilişkin endişe de artmıştır. Bu durum, Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu tarafından
hazırlanan Ortak Geleceğimiz başlıklı raporda açıkça ifade edilmiş ve sürdürülebilir kalkınmanın gerekliliği hususunda yeni
bir anlayış ortaya konmuştur.
Sağlığın teşviki ve geliştirilmesi konusunda -81 ülkeden katılımı ile düzenlenen ilk küresel konferans olma özelliği taşıyan- Üçüncü Uluslararası Sağlığı Geliştirme Konferansı: Sağlığı Destekleyen Çevreler dünyanın her yerindeki insanları,
çevrelerini sağlığı daha iyi destekler hale getirme sürecinde aktif olarak yer almaya çağırmıştır. Günümüzün sağlık ve çevre
meselelerinin birlikte ele alındığı konferansta, milyonlarca insanın, gitgide kötüleyen ve sağlığı tehdit eden bir çevrede aşırı
yoksulluk ve yoksunluk içinde yaşadığına ve bu şartlar altında 2000 yılına kadar Herkes için Sağlık hedefine ulaşmanın
neredeyse imkânsız olduğuna dikkat çekilmiştir. Çözüm yolu, çevreyi –fiziksel çevre, sosyal ve ekonomik çevre ile politik
çevre- sağlığa zarar vermekten ziyade sağlığı destekleyici hale getirmekten geçmektedir.
Sundsvall Konferansında, sağlık ve çevre sektörlerindeki politika yapıcılar, karar alıcılar ve toplum aktivistleri tarafından
daha destekleyici çevreler oluşturmak için kullanılabilecek birçok örnek ve yaklaşım ele alınmıştır. Konferansta, sağlığı destekleyen çevreler oluşturmada herkesin rolü olduğu kabul edilmiştir.
Eylem çağrısı
Bu eylem çağrısı, tüm ilgili sektör ve düzeylerdeki politika yapıcılar ve karar alıcılara yöneliktir. Sağlık, çevre ve sosyal
eşitlik savunucuları ve aktivistleri “Herkes için Sağlık” ortak hedefi doğrultusunda geniş bir ittifak kurmaya davet edilmektedir. Biz, konferans katılımcıları olarak bu mesajı kendi halklarımız, ülkelerimiz ve hükümetlerimize ileterek harekete geçil-
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mesini sağlama taahhüdünde bulunduk. Ayrıca Birleşmiş Milletler sistemindeki kuruluşları, işbirliklerini güçlendirmeye ve
birbirlerini sürdürülebilir kalkınma ve eşitliği sağlama yönünde teşvik etmeye çağırmaktayız.
Destekleyici çevre, sağlık için son derece önemlidir. Bu ikisi birbirine bağlı ve birbirinden ayrılamaz kavramlardır. Her
ikisinin de sağlanması, öncelikli bir kalkınma hedefi olarak kabul edilmeli ve hükümet politikalarının günlük bazda yönetiminde çakışan çıkarlar arasında öncelikli olarak ele alınmalıdır. Eşitsizlikler, sağlık alanında hem kendi ulusumuz içindeki
hem de zengin ve yoksul uluslararasındaki farkın artmasına yol açmaktadır. Bu, kabul edilemez bir durumdur. Sağlık alanında
sosyal eşitliğin sağlanması için acilen harekete geçilmesi gerekmektedir. Milyonlarca insan, hem kentsel hem kırsal bölgelerde gitgide kötüleyen bir çevrede aşırı yoksulluk ve yoksunluk içinde yaşamını sürdürmektedir. Öngörülemeyen ve endişe verici derecede fazla sayıda insan, silahlı çatışmaların sağlık ve refahları üzerindeki olumsuz etkilerinden yakınmaktadır. Hızlı
nüfus artışı, sürdürülebilir kalkınmanın önünde duran büyük bir tehdittir. İnsanlar hayatlarını, temiz su, yeterli gıda, barınak
ya da hijyen olmaksızın sürdürmek zorunda kalmaktadır.
Yoksulluk, insanların daha iyi bir gelecek oluşturma yönündeki heves ve hayallerini kırmakta; politik yapılara erişimin
yetersiz olması özgür iradeyi temelinden sarsmaktadır. Birçok insanın eğitime erişimi bulunmamakta ya da erişebildikleri
eğitim, onları muktedir ve güçlü kılacak yeterlilikte olmamaktadır. Milyonlarca çocuk temel eğitime erişimden yoksundur ve
daha iyi bir gelecek için umutları çok azdır. Dünyadaki toplulukların çoğunda kadınlar halen baskı altındadır. Kadınlar cinsel
istismara maruz kalmakta ve hem işgücü piyasası hem de diğer alanlarda ayrımcılık ile karşılaşmaktadır. Bu durum, kadınların
destekleyici çevreler oluşturmada etkin rol oynamalarını engellemektedir.
Dünya çapında bir milyardan fazla insan temel sağlık hizmetlerine yeterli erişime sahip değildir. Sağlık sistemlerinin güçlendirilmesi gerektiği şüphe götürmez bir gerçektir. Bu önemli sorunların çözümü, sağlığa yönelik sosyal eylem ve insanlar
ile toplulukların kaynak ve yaratıcılıklarında yatmaktadır. Bu potansiyelin ortaya konması için sağlık ve çevreye bakışımızın
temelden değişmesi ve net, güçlü politik taahhütler ile sürdürülebilir sağlık ve çevre politikalarının uygulanmasına ihtiyaç
vardır. Çözümler, geleneksel sağlık sisteminin ötesinde yatmaktadır.
Sağlığı destekleyen çevreler oluşturmaya katkı sağlayabilecek tüm sektörlerin girişimde bulunması ve yerel düzeyde
topluluklar, ulusal düzeyde hükümetler ile sivil toplum örgütleri ve küresel düzeyde uluslararası kuruluşların bu girişimlerde
yer alması gerekmektedir. Bahsedilen girişimlerde eğitim, ulaştırma, konut ve kentsel kalkınma, endüstriyel üretim ve tarım
gibi sektörler ana aktörler olacaktır.
Sağlığı destekleyen çevrelere ilişkin eylemin boyutları
Destekleyici çevreler terimi, sağlık bağlamında düşünüldüğünde içinde bulunduğumuz ortamın fiziksel ve sosyal yönlerine atıfta bulunmaktadır. İnsanların yaşadıkları yer, içinde bulundukları yerel topluluk, evleri, çalıştıkları ve zaman geçirdikleri
yerleri kapsamaktadır. Ayrıca hayatını idame ettirmek için gerekli kaynaklar ve kendini yetiştirme fırsatlarına erişimi belirleyen çerçeveyi de içermektedir. Bu nedenle, destekleyici çevreler oluşturmaya yönelik eylemin birçok boyutu bulunmaktadır:
fiziksel, sosyal, ruhsal, ekonomik ve politik. Bu boyutların her biri dinamik bir etkileşim içerisinde birbiriyle bağlantılıdır.
Gerçek anlamda sürdürülebilir çözümlerin bulunabilmesi için eylemin yerel, bölgesel, ulusal ve küresel düzeylerde koordine
edilmesi gereklidir.
Konferansta destekleyici çevrelerin dört yönüne değinilmiştir:
*Toplumsal boyut; sağlığı etkileyen normlar, gelenekler ve toplumsal süreçleri içermektedir. Birçok toplumda geleneksel
toplumsal ilişkiler değişmekte ve örneğin toplumsal yalnızlığı arttırarak, insanları anlamlı bir tutarlılık ve amaca sahip bir
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yaşamdan yoksun bırakarak ya da geleneksel değerler ile kültürel mirasa karşı gelerek sağlığı tehdit eder bir hal almaktadır.
*Politik boyut; hükümetlerin, karar alma sürecine demokratik katılımı sağlaması ve sorumluluklar ile kaynakları dağıtmasını gerektirmektedir. Ayrıca insan hakları, barış taahhüdü ve kaynakların silahlanma yarışı dışındaki alanlara aktarılmasını
gerektirmektedir.
*Ekonomik boyut; kaynakların Herkes İçin Sağlık ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda, güvenli ve güvenilir teknoloji transferini de içerecek şekilde yeniden yönlendirilmesini gerektirmektedir.
*Kadınların becerilerinin farkına varılması ve bu becerilerin tüm sektörlerde –politika belirleme ve ekonomi de dâhil almak üzere- destekleyici çevreler için daha olumlu bir altyapının oluşturulması amacıyla kullanılması gerekmektedir.
Kadınların iş yükünün fazlalığının farkına varılmalı ve bu iş yükü erkekler ile kadınlar arasında bölünmelidir. Kadınlardan
oluşan toplum temelli kuruluşların, sağlığın teşviki ve geliştirilmesi politikaları ile yapılarının oluşturulması aşamasında sesi
duyulmalıdır.
Eylem önerileri
Sundsvall Konferansı, Herkes için Sağlık stratejisinin uygulanmasına yönelik önerilerin iki temel prensip üzerinde kurulması gerektiğine inanmaktadır:
1. Hakkaniyet, sağlığı destekleyen çevrelerin oluşturulmasında temel önceliktir ve bu eşsiz çabaya tüm insanların dâhil
edilmesi suretiyle enerji ve yaratıcı güç açığa çıkarılmalıdır. Sürdürülebilir
kalkınmaya yönelik tüm politikalar, sorumluluk ve kaynakların eşit olarak dağıtılabilmesi için yeni hesap verebilirlik
prosedürlerine tabii tutulmalıdır. Yapılan tüm eylemler ve kaynak tahsisatında, en yoksul kesim açıkça önceliklendirilmeli ve
dışlanmış, azınlık grupları ile engelli insanların yaşadığı zorlukların hafifletilmesi amaçlanmalıdır. Sanayileşmiş dünyamızın,
gelişmekte olan dünyayı sömürerek biriktirdiği çevre ve insana karşı borcunu ödemesi gerekmektedir.
2. Sağlığı destekleyen çevrelere yönelik halk eyleminde tüm canlıların birbirine bağımlılığı dikkate alınmalı ve tüm doğal
kaynaklar gelecek nesillerin ihtiyaçları düşünülerek yönetilmelidir. Yerli
halkın fiziksel çevre ile eşsiz bir ruhsal ve kültürel ilişkisi bulunmaktadır ve bu ilişkiden tüm dünya için değerli dersler
çıkarılabilir. Bu nedenle yerel halkın, sürdürülebilir kalkınmaya yönelik eylemler ile toprak ve kültürel miras üzerindeki haklarına ilişkin müzakerelerde yer alması önemlidir.
Yapabiliriz: sosyal eylemin güçlendirilmesi
Destekleyici çevrelerin oluşturulması için yapılan çağrı, yerel düzeyde halkın daha fazla katılım
sağlayabileceği ve kontrol edebileceği bir sağlık ortamının oluşturulmasını amaçlayan halk sağlığı eylemine yönelik pratik bir öneridir. Konferansta eğitim, gıda, konut, sosyal destek ve hizmetler, iş ve
ulaştırma ile ilgili dünyanın farklı yerlerinden örnekler sunulmuştur. Bu örnekler, destekleyici çevrelerin insanların yeteneklerini geliştirdiğini ve özgüvenlerini arttırdığını açıkça göstermiştir. Bahsedilen pratik önerilere ilişkin detaylar Konferans
raporu ve elkitabında bulunabilir.
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Konferans, sunulan örneklerden yararlanarak toplum düzeyinde destekleyici çevreleri teşvik eden dört ana halk sağlığı
stratejisi belirlemiştir.
1. Toplumsal eylemler, özellikle de kadınlardan oluşan gruplar aracılığıyla savunuculuğun güçlendirilmesi.
2. Eğitim ve güçlendirme yoluyla toplum ve bireylerin kendi sağlık ve çevrelerini kontrol eder hale getirilmesi.
3. Sağlık ve çevre kampanyaları ile stratejileri arasındaki bağların güçlendirilmesi için sağlık ve
destekleyici çevre ittifaklarının kurulması.
4. Sağlığı destekleyen çevrelere eşit erişimin sağlanması amacıyla toplum içinde birbiriyle çakışan çıkarların uzlaştırılması.
Özetle, kişi ve toplulukların katılımının arttırılması, demokratik bir sağlığın teşviki ve geliştirilmesi yaklaşımı için önemlidir ve özgüven ve kalkınma için itici güç teşkil etmektedir.
Konferans katılımcıları, eğitimin temel bir insan hakkı olduğunun ve sağlığı herkes için erişilebilir hale getirmek için
gereken politik, ekonomik ve sosyal değişikliklerin yapılmasında kilit rol oynadığının farkına varmıştır. Eğitim, yaşamın tümü
boyunca erişilebilir olmalı ve özellikle kültür, sosyal sınıf ve cinsiyet açısından hakkaniyet prensibine dayanmalıdır.
Küresel perspektif
İnsanlar, dünyanın ekosisteminin ayrılmaz bir parçasını oluşturmaktadır. İnsanların sağlığı tüm çevre ile yakından
bağlantılıdır. Mevcut bilgilerin hepsi, çevrenin yönetimi ve korunması ile ilgili davranış ve tavırların tüm düzeylerde ciddi
şekilde değiştirilmemesi halinde insanlar ve diğer tüm canlılar için yaşam kalitesinin idamesinin mümkün olmayacağına işaret
etmektedir.
Sağlık için sürdürülebilir ve destekleyici bir çevre yaratmak amacıyla birlikte hareket etmek çağımızın en önemli gereklerinden biridir.
Uluslararası düzeyde kişi başı gelirdeki büyük farklılıklar, yalnızca sağlığa erişimde değil aynı zamanda toplulukların
kendi durumlarını iyileştirme ve gelecek nesiller için iyi bir yaşam kalitesini idame ettirme kapasitelerinde de eşitsizliğe yol
açmaktadır. Kırsal bölgelerden kentsel bölgelere göç sonucunda, varoşlarda yaşayan ve bunun getirdiği sorunlardan –temiz su
ve hijyenden yoksun kalma da dâhil olmak üzere- muzdarip olan insanların sayısı gitgide artmaktadır.
Politik karar alma ve endüstriyel kalkınma süreci sıklıkla, kısa vadeli planlamaya ve insanların sağlığı ile çevre açısından
gerçek bedel dikkate alınmadan sağlanan ekonomik kazanımlara dayalı olarak yürütülmektedir. Uluslararası borçlar, yoksul
ülkelerin hâlihazırda kıt kaynaklarını tüketmektedir. Askeri harcamalar artmakta ve savaş, neden olduğu ölüm ve sakatlıklara
ek olarak günümüzde yeni ekolojik vandalizm türlerini de beraberinde getirmektedir.
İş gücünün sömürülmesi, tehlikeli maddelerin ihraç edilmesi ya da özellikle daha güçsüz ve yoksul uluslarda boşaltılması,
dünyanın kaynaklarının müsrifçe tüketilmesi, günümüzdeki kalkınma yaklaşımının kriz yaşadığına işaret etmektedir. Barış
içinde birlikte var olmanın temel alındığı yeni etik ve küresel anlaşmalara doğru ilerlemenin zamanı çoktan gelmiştir. Dünyanın
sınırlı kaynaklarının daha eşit olarak dağıtılması ve kullanılması ancak bu şekilde mümkündür.
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Küresel hesap verebilirliğin sağlanması
Sundsvall Konferansı, uluslararası topluluğu, sağlık alanında sürdürülebilir kalkınma prensiplerine dayanan sağlık ve
çevre hesap verebilirlik mekanizmaları oluşturmaya çağırmaktadır. Bu durum, pratikte büyük politika ve program girişimleri
için sağlık ve çevresel etki değerlendirmesi yapılmasını gerektirmektedir.
DSÖ ve UNEP (Birleşmiş Milletler Çevre Programı), sağlık ve çevre açısından zararlı madde ve ürünlerin ticareti ve
pazarlanmasına ilişkin davranış kuralları oluşturma çabalarını güçlendirmelidir. DSÖ ve UNEP, Üye Devletler tarafından kullanılmak üzere sürdürülebilir kalkınma prensibine dayalı kılavuzlar oluşturmalıdır. Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu
gibi fon ve finansman sağlayan 16 Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesine Yönelik Dönüm Noktaları: Global Konferanslardan
Bildiriler çok taraflı ve çift taraflı kuruluşlar bu kılavuzları kalkınma projelerini planlamak, uygulamak ve değerlendirmek
için kullanmalıdır. Derhal harekete geçilerek gelişmekte olan ülkeler, kendi çözümlerini belirleme ve uygulama aşamasında
desteklenmelidir. Süreç boyunca sivil toplum kuruluşları ile yakın işbirliği yapılmalıdır.
Sundsvall Konferansı, sağlık, çevre ve insan gelişimi konularının birbirinden ayrı düşünülemeyeceğini bir kez daha göstermiştir. Gelişme ile kastedilen bir yandan yaşam kalitesi ve sağlıkta iyileşme sağlanırken diğer yandan çevrenin sürdürülebilirliğinin korunmasıdır. Gezegenimizin geleceğini yalnızca küresel ortaklığa dayalı dünya çapında eylem ile kurtarabiliriz.
Uluslararası Sağlığı Geliştirme Konferansı’nın sonuç belgesi, 9-15 1991, Sundsvall, İsveç.*
www.who.int/healthpromotion/conferences/sundsvall.pdf
*Birleşmiş Milletler Çevre Programı, Nordik Bakanlar Konseyi ve Dünya Sağlık Örgütü’nün eş
sponsorluğunda düzenlenmiştir.
Kaynaklar
• Bayar B., Behrend H. Küresel Çevre Probremleri, Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi ve Alman Teknik İşbirliği Teşkilatı, Özkan Matbaacılık, Ankara, 2000.
• Bertan M., Güler Ç. (Ed.) Halk Sağlığı Temel Bilgiler, Güneş Kitabevi, Ankara, 1995.
• Bilir N. İş Sağlığı : (Bertan, M., Güler, Ç.-Ed.- Halk Sağlığı Temel Bilgiler, Güneş Kitabevi Ltd. Şti. Ankara, 1995) s. 265-281
• Egemen A., Özcan C. , Ed., Sağlık bilgisi Lise 3, Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı Yayını 693, İstanbul, 1987.
• Güler Ç. Genel Çevre Sağlığı Bilgisi, Somgür Yayıncılık, Ankara, 1995.
• Güler Ç., Benli D. Çevre Sağlığı :(Bertan M., Güler Ç.-Ed.- Halk Sağlığı Temel Bilgiler, Güneş Kitabevi Ltd. Şti. Ankara, 1995) s. 227261.
• Public Health, Environmental and Social Determinants of Health, World Health Organization, http://www.who.int/phe
• Tarakçı F. Liseler İçin Çevre ve İnsan, Önde Yayıncılık, İstanbul, 1999.
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Çevre Kirlenmesi
En büyük katil yılda yaklaşık 13 milyon insanın ölümüne yol açan çevredir.
Nassim N. Taleb
Doğanın, insan faaliyetleri sonucu ortaya çıkan atıkları
ve kirleticileri kendiliğinden giderme yeteneği vardır. Ancak,
doğaya karışan kirleticiler, onun temizleme gücünün üzerine
çıkarsa, çevre kirlenmesinden söz edilir. Çevrenin doğal özelliklerinin, insanlar tarafından ya da doğal afetler sonucunda,
canlıların yaşamlarını olumsuz yönde etkileyecek derecede
bozulmasına çevre kirlenmesi denir. Atıkların uygun biçimde toplanıp yok edilmemeleri, termik santrallerden ve sanayi
bacalarından havaya püskürtülen zehirli gazlar ve küller, radyoaktif atıkların saklanmalarındaki güçlükler, tanker kazaları
sonucunda denizlere yayılan petrol ürünleri çevre kirlenmesinin başlıca nedenleridir. Bütün bu nedenlerin temelindeki asıl
nedenler ise, hızlı nüfus artışı, fosil kaynaklı enerji kullanımı,
plansız sanayileşme ve kentleşmedir. Bu nedenlere, çevre bilincinin yerleşmemiş olmasını da eklemek gerekir. Çevrenin
kirletilmesinin önlenmesindeki en önemli iş, herkese çevreyi
koruma bilinci kazandırmaktır. Bütün ülkelerin, kamu, özel
ve sivil toplum kuruluşlarının bu konuda işbirliği içinde çalışmaları gerekir. Unutmalıdır ki, üzerinde yaşadığımız dünya, insanoğlunun yaşayabileceği tek yerdir. Onu kirletmek ve
yaşanılamaz duruma getirmek, insanlığı yok etmek anlamına
gelir.

Su Kirlenmesi
Su
Bileşiminde çözelti ya da asıltı formunda çeşitli maddeler
bulunduran normal sıcaklık ve basınç altında sıvı halde olan
her molekülü bir oksijen ile iki hidrojen atomundan meydana
gelen renksiz, kokusuz, tatsız ve kararlı bir moleküldür.
Dünya yüzeyinin % 80 kadarı sudur. Bu miktarın yaklaşık % 97’sini okyanuslar ve denizler oluşturmaktadır. Dünyadaki suların % 2.6 kadarı tatlı sudur ve çoğu buzul, az bir
miktarı ise havada buhar şeklindedir. İçilebilir nitelikteki su
taoplam su miktarının yalnızda % 1 kadarıdır. Dünya nüfusundaki hızlı artış dikkate alındığında mevcut su miktarının
giderek yetersiz kalacağı açıktır. Başka bir deyişle, dünyada
su kıtlığı vardır ve bu sorun gelecekte daha da büyük boyutlara erişecektir.
Şekil 2: Dünyadaki Su Rezervinin Dağılımı

CARSON’UN ÇEVRE KİRLİLİĞİ KURAMI
(Kaynak: Surendra Verma, Bilimsel İlkelerim, Tübitak Popüler
Bilim Kitapları,2015)

Racheal Carson (1907 – 1964), çevre bilincine katkı yapan “The Silent Spring” (Sessiz Bahar) adlı kitabında şöyle
yazmıştı: Zehirli tarımsal kimyasallar, genellikle yaban hayatını tahrip ediyor ve insan sağlığı üzerinde de uzun vadeli
etkilere yol açıyor. Bu kitap kendisini “histerik kadın” olarak niteleyen kimya sanayicilerinden düşmanca tepkiler aldı.
1963 yılında ABD hükümetinin bir bilimsel panelinde Carson’’ın çoğu iddiası desteklendi. Carson, 1964 yılında meme
kanserinden öldü ama Sessiz Bahar kitabının başlattığı çevre
hareketi artık coşkuyla akan bir nehre dönüşmüş bulunuyor.
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İnsanlar dahil hemen hiçbir canlı susuz yaşayamaz. Vücuttaki bütün fizyolojik işlem için su gereklidir ve erişkin bir
insanın vücudunun % 70 kadarı sudur. Bu kadar yaşamsal
olan su, kimyasal ya da biyolojik olarak kirlenirse, insan sağlığı için bir tehlike de olabilir. Sudan kaynaklanan tehlikeler
doğrudan ya da dolaylı olarak büyük ölçüde sağlık personeli
tarafından önlenebilir.

yun rengini etkiler.

Sular kullanım amaçlarına ve özelliklerine göre şöyle sınıflandırılır:

Sertlik: Suyun serliği denildiğinde kalsiyum (Ca++) ve
magnezyum (Mg++) iyonlarının toplamı anlaşılır ve 1 litre
suyun içerdiği kalsiyum oksit (CaO) ve kalsiyum karbonat
(CaCO3) şeklinde belirtilir. Pratik olarak suyun sabunun köpürmesine engel olan özelliğine suların sertliği denir.

a. Kullanım amaçlarına göre:
1. İçme suları
2. Rekreasyon suları (süsleme amaçlı park ve
havuz suları)
3. Şifalı özellikleri bulunan sular (kaplıca, içmece)
4. Sulama suyu
b. Kaynaklarına göre:
1. Yüzeyel sular (Dere, çay, nehir, göl, baraj v.b.)
2. Yer altı suları (Kaynak suyu, Artezyen suyu vb)

Mikroskopik Canlılar: Suda, bakteriler, alglar, protozoalar, küfler, mayalar, kurtlar gibi minicanlılar bulunabilir.
Bu canlılar suyun tadını ve kokusunu bozacağı ve filtreleri
tıkayabileceği gibi sağlık sorunlarına da yol açabilir.
Suların kimyasal özellikleri

Suyun Sertliği ve Dereceleri
Doğal kaynaklardan yeryüzüne çıkan su havadan
karbondioksiti alarak asidik özellik kazanır. Böyle
magnezyum ve kalsiyum tuzlarından oluşan kayalarla temas
edince onların içindeki tuzları çözer ve bu tızlar suya geçer.
Magnezyum ve kalsiyum iyonlarını içeren suya “sert su” denir.

Suların fiziksel özellikleri
Koku: Suda koku bozunmakta olan organik bileşiklerden,
çözünmüş gazlardan (H2S vb) kaynaklanır. Suda çok düşük
miktarda buluna fenoller de suyun kötü kokmasına neden
olurlar. Klorlanmış sulardaki fenolden kaynaklanan koku artar; ayrıca klorun kendisi de kötü kokuya neden olur.
Tat: Kokuya neden olan bileşikler suyun tadını da bozar.
Ayrıca suda bulunan gazlar (CO2,O2 ) ve SO4, Fe, Mg, Cu gibi
çözünmüş maddeler de suyun tadını bozabilir. Klorlanmış fenoller 0.0002 ppm konsantrasyonda dahi olsa suyun tadını
etkiler.
Bulanıklık: Suda bulanıklık genelde anorganik, kısmen
de organik kolloıdlerden kaynaklanır. Litrede 0.1 mg kil gözle görünen bulanıklık yapar, suyun tadını ve kokusunu etkileyebilir.
Renk: Suda çözünmüş ya da askıdaki (süspansiyon)
maddeler (renk kolloidleri), algler ve mikroorganizmalar su-

Çeşitli sertlik birimleri vardır. Bunlardan en çok kullanılanları şunlardır:
Fransız Sertlik Derecesi (FS): 100 ml suda çözünmüş
olarak bulunan sertlik veren maddelerin, 1mg kalsiyum karbonat (CaCO3) miktarına karşılık gelen madde miktarına denir. 0f sembolü ile gösterilir.
İngiliz Sertlik Derecesi (IS): 70 ml suda çözünmüş
olarak bulunan sertlik veren maddelerin, 1 mg kalsiyum karbonat(CaCO3) miktarına karşılık gelen madde miktarına denir. 0e sembolü ile gösterilir.
Alman Sertlik Derecesi (AS): 100 ml suda çözünmüş
olarak bulunan sertlik veren maddelerin, 1mg kalsiyum oksit
(CaO) miktarına karşılık gelen madde miktarına denir. 0dH
sembolü ile gösterilir.
Genellikle Fransız sertlik derecesi kullanılır. Bu sertlik
dereceleri birbirine çevrilebilir.
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Sertlik Derecelerine Göre Suların Sınıflandırılması

Sertlik Çeşitleri, (a) geçici sertlik, (b) kalıcı sertlik ve (c) toplam sertlik olmak üzere üçe ayrılır.
1-Geçici Sertlik (Karbonat Sertliği): Kalsiyum ve magnezyum iyonlarının suda çözünmüş olan bikarbonatlarından
ileri gelir. Suyun belirli bir süre kaynatılmasıyla sudaki kalsiyum ve magnezyum iyonları, çöktürülerek uzaklaştırıldığı için
(CO2’de uçar) geçici sertlik adı verilmiştir.
2-Kalıcı Sertlik (Karbonat Olamayan Sertlik): Kalsiyum ve magnezyum iyonlarının sülfat (SO4– ), klorür (Cl– ) ve nitrat 3
(NO3) iyonlarının oluşturduğu tuzların meydana getirdiği sertliktir. Bu tuzlar suda çözünmezler.
3- Toplam Sertlik (Sertlik Bütünü): Geçici ve kalıcı sertliğin toplamına denir.
Kaynak: MEGEP Milli Eğitim Yayınları

İletkenlik: Suyun iletkenliği, içindeki çözünmüş halde
bulunan iyonlara bağlıdır. Suyun iletkenliğinin artması kirlendiğinin bir işaretidir, bu nedenle iletkenliğin belirlenmiş
standartların üstünde olmaması gerekir.
Alkalilik: Suda bulunan CO3 ve HCO3 iyonlar ve bazı
durumlarda fosfat, borat ve hidroksil iyonları suyu alkali yapar. Suda, 500 mg CaCO3/L’ ye kadar izin verilir.
pH: Suyun pH’sının 5 - 8.5 arasında olması istenir. Asit
sular (pH 5 altı) su borularında korozyona yol açabilir. Alkali
sulara (pH 8.5 üzeri) yüzeyel yağmur suları karışıyor demektir. Bu durumda suyun kirlenme olasışlığı artar.
Serbest Oksijen: Su içinde çözünmüş olarak
bulunabilen doygun oksijen konsantrasyonu, havadaki
oksijenin kısmi basıncı, su içerisinde çözünmüş olarak
bulunan konsantrasyonu, pH’sı ve suyun sıcaklığına bağlıdır.

Sudaki tuz konsantrasyonu ve sıcaklığı arttıkça oksijenin
çözünürlüğü azalır. Su yüzeyinde bulunan yosunlar oksijen
konsantrasyonunun artmasına neden olur; yüzeyde dalga
etkisi ile oluşan köpüklenme su içinde oksijen çözünürlüğünü
artırıcı etki yapar; gece, gündüz arasındaki sıcaklık
değişimleri, geceleri su yüzeyinde aşırı doygun oksijen
oluşmasına neden olur. O nedenle kaynatılan sular kaptan
kaba boşaltılarak oksijenlenmesi sağlanır. Kaynak suyunda
oksijene doymuşluk hali suya tazelik ve lezzet kazandırır.
Onun için kaynatılan su içilmeden önce kaptan kaba
havalandırılarak oksijen kazandırılır. Oksijen azlığı sudaki
biyolojik yaşamı kısıtlar. Balıkların yaşaması için suda en az
5 mg/L çözünmüş oksijen bulunmalıdır.
Klorür: Genelde su kirli değilse 4-5 mg/l klorür bulunur.
Deniz suyunda 30000 mg/l, kanalizasyon sularında 20-50
mg/l bulunabilir.
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Sodyum: Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından
belirlenmiş bir sınır olmamakla birlikte kalp hastaları için
önerilen sınır 20 mg/l’ dir. Taze sularda 10-100 mg/l bulunur.
Sülfat: Doğal kaynaklardan gelen sülfat suda belli bir
orana kadar bulunabilir. Fakat içme suyunda bulunabilecek
fazla sülfat suyun tadını acılaştırır ve bazen mide ve bağırsak
sorunlarına yol açabilir. CaSO4 ve MgSO4 sularda kalıcı sertliğe, NaSO4 su kazanlarında köpürmeye neden olur.
Toplam Çözünmüş Madde: Genelde 500 mg/l› nin altında olması istenir; sudaki toplam çözünmüş madde1 g/l’ nin
üstünde ise, o su tuzlu su sınıfına girer. Tadı kötüdür ve korozyona neden olabilir.

Amonyum: Suya kötü bir tat ve koku verir; suda yüksek miktarda amonyum bulunması genellikle bakteriyel bir
kirlenme olduğunu gösterir. Ayrıca dezenfeksiyon etkinliğini
azaltır ve nitrit oluşumuna da neden olabilir.

İçme sularının parametreleri
Her su “içilebilir” değildir. Türkiye’de içme sularının
hangi niteliklere sahip olmaları gerektiği Türk Standartları
Enstitüsü (TSE) tarafından belirlenmiştir. Gerek ambalajlı
gerekse şebeke sularında bulunması gereken özellikler (parametreler) tablo 2’de gösterilmiştir.
Tablo 2: İçme Sularına Ait Bazı Parametrelerin Alabileceği En Yüksek Değerler

Demir: Doğal sularda bir miktar demir bulunsa da sudaki artmış demirin asıl nedeni aşınmış ve eskimiş borulardır. Suda fazla miktarda bulunan demir, suyu renklendirip
bulanıklaştırır ve suya metalik bir tat verir; çamaşıları sarıya
boyar.

Parametre

pH
İletkenlik, 20°C (μS/cm)

Alüminyum: Fazlası suya bulanık mavimsi bir görünüş
verir. Vücutta birikmesi nörolojik rahatsızlıklara Alzheimer
başta olmak üzere nörolojik hastalıklara neden olduğu ileri
sürülmektedir.

Bulanıklık (neftelometrik bulanıklık birimi)
Klorür (mg/L)

Florür: Flor, suda az miktarda bulunduğunda dişlerin
çürümesini engeller, ama fazla bulunması dişlerde lekelere
neden olur ve kemik hastalıklarına yol açabilir. Cam ve çelik
sanayi bulunan bölgelerde ortaya çıkan çevre kirlenmesi bu
duruma yol açabilir. Suda 1-2.5 mg/l bulunması diş mineralleri için optimal miktardır.

Nitrat: Suyun katı madde miktarını arttırır. İçme suyunda
yüksek konsantrasyonda olması durumunda hemoglobin
bozukluğuna ve 6 aylıktan küçük bebeklerde ölümcül mavi
bebek hastalığına yol açar. Kanserojen etkilerinin yanı sıra
kalıtsal bozukluğa, yetişkinlerde yüksek tansiyona neden
olur. Nitrat kokusuz ve tatsız olduğundan, sudaki miktarını
ölçmek ancak bazı testlerle mümkündür.

İçme ve
kullanma
suları

6,5-9,5

6,5-9,5

650

2500

5

5

30

250

Amonyum (mg/L)

0,05

0,5

Nitrit (mg/L)

0,1

0,5

Nitrat (mg/L)

25

50

Sülfat (mg/L)

25

250

Demir (mg/L)

0,05

0,2

Alüminyum (mg/L)

0,2

0,2

Sodyum (mg/L)

100

200

1

1,5

Florür (mg/L)

Nitrit: Suda organik atıkların (insan ve hayvan dışkıları,
leşler) varlığını gösterir.

Kaynak
suları

Toplam Koliform bakteri (/250 mL)

0

0

Eschericha coli (E. coli) (/250 mL)

0

0

Enterokok (/250 mL)

0

0

Kaynak: http://www.yesilaski.com/ictigimiz-suda-ne-olmali-ne-olmamali.html
Mikrobiyolojik
Parametreler:
İçme
suyunda
mikroskobik canlılar olması ciddi sağlık sorunlarına yol
açabilir. Suda pek çok virüs ve bakteri bulunabilir, ancak bu

749

HALK SAĞLIĞI Kuramlar ve Uygulamalar

canlıların her birini ayrı ayrı araştırmak hem pahalı hem de
zordur. O nedenle, sularda mikrobiyolojik kirlenmenin olup
olmadağını anlayabilmek için toplam koliform bakteri miktarın belirlenmesi yeterli olarak kabul edilmektedir.

Su Gereksinimi
Yerleşim yerlerinde ne kadar suya gerek olduğu
hükümetlerin ve özellikle belediyelerin başta gelen konularındandır. Yetişkin bir kişinin fizyolojik su gereksinmesi günde
2,5 litreye yakındır. Bu miktarın yarıdan fazlası sıvılardan
yarım litresi ise katı yiyeceklerden karşılanır. Kişilerin fizyolojik gereksinmesi dışında yıkanma, yemek pişirme, çamaşır,
bulaşık, ve ev temizliği için de suya ihtiyacı vardır. Buna
sanayide, kent temizliğinde, park ve bahçelerin sulanmasında ve tarım gibi alanlarda kullanılan su miktarı da katılırsa,
yerleşim yerlerinin ve ülkelerin ne kadar suya gereksinimleri olacağı yaklaşık olarak olarak hesaplanabilir. Kuşkusuz,
kentlerde kişi başına su tüketimini hesaplarken kültürel,
sosyal, ekonomik ve yöredeki su kaynaklarının dağılımını
da dikkate almak gerekir. Bütün bu koşullara bakıldığında
kentler arasında su gereksinmesi yönünden farklar olduğu
anlaşılır. Örneğin, Adis Ababa’da kişi başına günde 20 litre
yeterli olurken, bu miktar Paris’te ortalama 220 litre, Moskova’da 580 litredir. Türkiye İstatistik Kurumu’na Türkiye’de
kişi başına günlük su gereksinmesi 217 litre dolayındadır.

Su kirlenmesinin nedenleri
Topluma sunulan her türlü suyun, içme suyu niteliğinde
olması istenir. İnsanlar, su döngüsünden aldıkları suyu kullandıktan sonra aynı döngüye geri veririler. Bu işlemler sırasında, suya karışan maddeler, suyun fiziksel, kimyasal ve
biyolojik özelliklerini bozar. Eğer, bu bozulma canlıların yaşamlarını tehdit edecek boyuta erişirse, buna, “su kirlenmesi”
denir. Ne yazık ki, günümüzde su kirliliği Dünya’nın her yanında önemli bir çevre sorunu olmuştur.
Su kirlenmesi kimyasal ve biyolojik olarak ikiye ayrılır.
Sulara, canlılar için zararlı kimyasal atıkların karışması sonucu ortaya çıkan kirlenmeye “kimyasal kirlenme” denir. Su
kaynaklarının, özellikle hastalık yapan mikroorganizmalarla
kirlenmesine ise “biyolojik kirlenme” adı verilir. Akarsulara
fabrika atıklarının karışması kimyasal kirlenmeye örnektir.

Helaların akarsulara ya da yeraltı sularına karışması sonucu
dışkıda bulunan mikroorganizmaların suya karışaması ise,
biyolojik kirlenmeye örnektir. Kimyasal kirlenme, canlılarda
zehirlenmelere, biyolojik kirlenme ise bulaşıcı hastalıklara
neden olur.
Doğal denge içindeki su döngüsü sayesinde kirlenen
sular kendini temizleme yeteneğine sahiptir. Ancak, suya
karışan atıkların miktarı, suyun bu yeteneği üzerine çıkarsa, kirlenmeden söz edilir. Suların kirlenmesinin tek nedeni,
insanlar tarafından sulara karıştırılan atıklardır. Bu atıklar,
sanayi (endüstri) tesislerinden, evlerden ya da tarımsal uygulamalardan olabilir.
a. Endüstriyel kirlenme: Bazı endüstri kuruluşlarının
atıkları, arıtılmadan akarsulara karışırlarsa, akarsularda ve
onların eriştiği denizlerde kirlenme meydana gelir. Radyoaktif madde artıklarının variller içinde denizlere bırakılması,
petrol taşımacılığı sırasında olan deniz kazaları da önemli su
kirlenmesi nedenlerindendir. Bu kirlenme sonucunda, o sularda canlılar üreyemez. Kimi zaman bu atıklar, toprağa gömülerek yok edilmeye çalışılır. Bu işlem uygun olmayan şekillerde yapılırsa, atıklar yer altı sularının kirlenmesine neden
olabilir. Çünkü bu atıkların bir kısmı, toksik bileşikler içerir.
Su kirliliği açısından en tehlikeli endüstri dalları otomotiv,
boya, deterjan, tekstil, kâğıt, cam, yem, gıda, gübre, deri,
petrol, çelik endüstrileri ve enerji santralleridir. Örneğin, boyaların ve yapıştırıcı maddelerin içinde bulunabilen kurşun,
gübrede bulunan nitratlar, deterjanlardaki fosfatlar, pestisitlerdeki civa, pil üretiminde kullanılan kadmiyum, çelik endüstrisinde kullanılan demir gibi mineraller canlılarda zehir
etkisi yapan maddelerdir. Söz gelimi, civa körlük, sağırlık ve
felçlere yol açan öldürücü bir zehirdir.
Su ve deniz kirlenmelerine örnekler arasında Tuna Nehri
ile taşınan endüsrti atıklarının Karadenizi kirletmesi ülkemizi
ilgilendirmesi açısından en çarpıcı olanıdır. İstanbul Haliç ve
İzmir Körfezi kenarında yıllarca faaliyet gösteren deri tabaklama tesisleri de önemli boyutlarda deniz kirliliğine neden
olmuştur. Bunun dışında, Marmara Denizi’nin çevresindeki
sanayi kuruluşlarının atıkları ile kirletilmesi sonucunda bu
denizdeki canlıların türleri önemli oranda azalmıştır. Yeşilır-
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mak, Ergene ve Sakarya nehirlerindeki canlıların başına da
benzer bir felaket gelmiştir. Denizlerdeki kirlenme, sudaki
oksijenin giderek azalmasına yol açmakta ve bunun sonucunda önce planktonlar, daha sonra ise, balık ve yosun gibi diğer
deniz canlıları yok olmaktadır.
Endüstri kuruluşlarının çevreye verdikleri zararlar anlaşıldıkça, bunları önlemek için çeşitli teknolojik yöntemler
geliştirilmekte ve önlemler alınmaktadır. Örneğin, deterjanlarda benzen sülfonat yerine biyolojik olarak parçalanabilen
alkil sülfonat kullanılması, deterjanlara bağlı su kirlenmesini
önemli ölçüde azaltmıştır. Asıl önemli olan, endüstri kuruluşlarının çevreyi kirletmemelerini sağlayıcı yasal önlemleri
titizlikle uygulamak ve bu kuruluşları sıkıca denetlemektir.
Unutmamalıdır ki, endüstri kuruluşlarının temel amacı insanlara refah sağlamaktır. İnsanları hasta yapan ve ölmelerine
neden olan endüstri faaliyetleri, bu amaca terstir. “Çevre dostu endüstri kuruluşları” terimi, bu yaklaşımı vurgulamak için
kullanılmaktadır.
Şekil 3: Akarsuların Endüstriyel Kirlenmesi (Ergene Nehri)

karışmasıdır. Bu atıklar, fazla miktarda mikroorganizma ve
diğer organik maddeleri içerir. Böylece, sulara karışan mikroorganizmalar o suları kullanan insanlara ve hayvanlara bulaşır. Tifo, kolera, dizanteri, hepatit A, ishal gibi hastalıklar,
dışkılarla kirletilmiş suları içen ve kullanan kişilerde ortaya
çıkar. Bu hastalıklar, kirli sularla sulanmış, marul, salatalık,
biber gibi sebzelerin çiğ olarak yenilmesi sonucunda da insanlara bulaşabilir.
Suya karışan organik maddeler, sudaki bakteriler tarafından parçalanmaya başlar. Bunun sonucu olarak aşırı miktarda
oksijen kullanılmış olur ve sudaki oksijen miktarı azalır. Bunun sonucunda da, sudaki canlılar ölür. Kirletilmiş akarsularda ve denizlerde başta balık türleri olmak üzere, canlılar
yaşayamaz.
Kanalizasyonlar aracılığı ile evlerde kullanılan deterjan
artıkları da sulara karışabilir. Deterjanların içinde bol miktarda bulunan fosfat ve nitratların arttığı sularda algler de artar.
Alglerin aşırı derecede artması ise, suların içindeki biyolojik dengenin bozulmasına yol açar. Sonuçta, ortamdaki besin
miktarı azalır ve böylece canlıların üremesi de durur.
Şebeke suyunun bulunmadığı kırsal bölgelerde, kuyu suları kullanılır. Kuyular, tuvaletlere yakın yapılırlarsa, tuvalet
tabanından ve cidarından sızan sıvılarla kirlenebilir. Bu suların kullanılması bulaşıcı hastalıkların görülmesine yol açan
başlıca nedendir. Tuvaletletler kuyulara 15 metreden daha
yakın olmamalıdır.
Kanalizasyon ve su borularının yer altında yan yana döşenmeleri de kirlenmelere neden olabilir. Çünkü suların kesildiği dönemlerde, su borusunun içinde negatif basınç oluşur, kanalizasyon künklerinden toprağa sızan kirli sular, su
borusunun dışında pozitif basınç olduğundan, su borusunun
ek yerlerinden boru içine geçer. Böylece, şebeke suyu kirlenmiş olur.

http://www.biyolojisitesi.net/
b. Evsel kirlenme: Suların kirlenmesinin önemli nedenlerinden birisi de, kanalizasyonlar tarafından taşınan dışkı
ve idrar ile çöplerin, yer altı ve üstündeki su kaynaklarına

c. Tarımsal kirlenme: Tarla tarımı ve hayvancılık faaliyetleri sırasında kullanılan bazı maddeler suların kirlenmesine neden olabilir. Bu maddelerin başında verimi arttırmak
için kullanılan kimyasal gübreler gelir. Kimyasal gübrelerin
içinde azot (nitrojen) ve fosfor bulunur. Bu tür gübreler, bit
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Şekil 4: Ülkelerin 2016 Yılı Pestisit Satış Rakamları (Milyon kg)

kileri basleyici özellikte olmalarına karşılık, aşırı
miktarlarda kullanıldıkları zaman topraktan sulara
karıştıklarında önemli bir kirletici olmaktadırlar.
Tarımsal kirleticilerden bir diğeri bitkilere zarar veren böcek mücadelesi amacıyla kullanılan
pestisitlerdir. Pestisitlerin bazıları civa ve fosfor
içerir. Bunların ikisi de, canlılar üzerinde zehir
etkisi yapar. Aşırı miktarlarda ve bilinçsizce kullanıldıklarında, yağmur suları ile nehirlere, göllere
ve denizlere karışarak suların kirlenmesine neden
olurlar.
Avrupa’da pestisit satışının en fazla kullanıldığı ülkeler sırasıyla İspanya, Fransa, İtalya ve
Türkiye’dir. Ülkemizde 2016 yılında 49.961.210
milyon kg pestisit satılmıştır. Bu konu çevre kirlenmesi açısından üzerinde durulması gereken
önemöli bir husustur (Şekil 4).
Erozyon nedeniyle taşınan toprağın üst tabakası da su kaynaklarına eriştiğinde kirlenmeye yol
açar. Çünkü toprağın en verimli ve tarıma en elverişli olan bu tabakası fosfor ve benzeri bitkisel besin
maddeleri açısından çok
zengindir. Erozyon sonucu
su kaynaklarına karışan bu
maddeler bazı yosun türlerinin çoğalmasına yol açar.
Çoğalan bu yosunların, oksijen tüketimi yüksek olacağından, sudaki diğer bitki ve
hayvanların yaşamı tehlikeye girer.

Şekil 5: Sığ Kıyı Sularda Aşırı Azot Yükünün Sonuçları

Kaynak : http://www.tarimsal.com/makaleler/tarim_kimyasallari_cevre_kirliligi.htm
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d. Isı kirlenmesi: Nükleer ve termik santrallar
başta olmak üzere, bazı endüstri kuruluşları, işlemler
sırasında ısınan makineleri
soğutmak için su kullanırlar. Bu işlem sırasında, ma-
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kinelerin ısısı suya geçer ve böylece makineler soğumuş olur.
Eğer, ısınan bu sular yakındaki akarsulara ya da denizlere
boşaltılırlarsa, aktıkları suyun da ısısının yükselmesine yol
açarlar. Oysa sudaki canlıların yaşayabilmeleri için, suyun
ısısının uygun olması gerekir. Suyun ısınması sonucunda, vücut ısıları artan canlıların oksijen ihtiyaçları da artar ve sudaki oksijen giderek azalır. Bunun sonucu olarak, ısınan sulardaki canlılar yaşamlarını yitirirler. Bu duruma ısı kirlenmesi
denir. Bu tür kirlenmede biyolojik ya da kimyasal kirlenme
söz konusu değildir.
Sulara karışan kirletici maddeler, suyun yüzeyinde bir tabaka oluşturarak da suyun ısınmasına yol açabilirler. Çünkü
suyun üzerinde biriken tabaka, suyun hava ile temasını keser.
Bu nedenle, suyun alt tabakaları oksijensiz kalır ve canlılar
bu nedenle ölebilirler.

Su kirlenmesinin etkileri
Su kirliliği, belli bir düzeyin üzerine çıkarsa, hastalıkların
oluşmasına ve ölümlere neden olabilir. Kirlenen akarsu, göl
ve denizlerdeki birçok hayvan türü, dayanıklılık derecelerine
göre ya azalır ya da ortadan kalkarlar. Örneğin, civa gibi ağır
metalleri içeren bazı fabrika atıkları arıtılmadan akarsulara
verilirse, bu sulardaki balıklar ve diğer canlıların ölümüne
yol açar. Ülkemizde, Sakarya nehrine akıtılan bu tür atıkların
kitlesel balık ölümlerine neden olduğu ve ölü balıkların nehirin kıyılarına vurduğu görülmüştür. İstanbul’da kanalizasyon
atıklarının yıllarca Haliç’e akıtılması sonucunda, Haliç’te hiç
bir balık türünün yaşayamadığı bir gerçektir. Kanalizasyon
atıkları arıtılarak akıtıldıktan ya da başka yerlere boşaltıktan
sonra, Haliç’te yaşam geriye gelmiş ve yeniden balıklar ve
diğer canlılar görülmeye başlamıştır.
Kirlenme sonucu bütün yaşamın
yok olduğu sulara “ölü su” adı verilir. Kirlenen denizlerdeki balıklar
eğer ölmezlerse, daha temiz olan deniz köşelerine göç ederek orayı terk
ederler.

Şekil 6: Su Kirliliği Nedenleri

Kirlenen sulardaki bitkilerin yaşamları da tehlike altındadır. Tıpkı
hayvanlar gibi, yosun ve diğer su bitkileri de oksijenin azalması sonucu
ya da kimyasal kirleticilerin doğrudan etkilemeleri sonucu yok olabilirler. Böylece, bu bitkilerle beslenen
deniz hayvanları ve kuşlar da olumsuz etkilenmiş olurlar.
Sularda yaşayan canlılar, kirlenmeye neden olan kimyasal maddeleri
ya da mikroorganizmaları vücutlarına alırlar. Bu hayvanlarla beslenen
kuş ve benzeri hayvanlar, bu kirli
canlıları (örneğin midyeleri) yediklerinde, söz konusu maddeleri de yemiş olurlar ve onlar da hastalanabilir
ve zehirlenebilirler.

Kaynak: http://www.bilgizenginleri.org/
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Biyolojik olarak kirlenmiş, hastalık yapan mikroorganizmaların bulunduğu suları içen ya da kullananlarda da kolera, tifo, dizanteri, çocuk felci, hepatit A gibi birçok mikrobik
hastalık ve bağırsak parazitleri görülebilir. Tarla ve bitkileri

sulamak ya da temizlemek için kullanılan kirli sulardaki mikroorganizmalar bitkilere bulaşacağından, bu sebze ve meyveleri temizlemeden yiyenler de hastalanabilirler.

SUYLA İLGİLİ BAZI SAYISAL VERİLER
(Kaynak: Polat A. Bir Damla Su, A4 Ofset Matbaacılık, İstanbul, 2013)

• Her yıl 250 milyon insan kirli sularla bulaşan hastalıklara yakalanmakta ve yaklaşık 5 milyon kişi yaşamını kaybetmektedir.

• Bir litre atık su, sekiz litre tatlı suyu kirletir. Yeryüzündeki kirletilmiş su miktarı 12.000 kilometreküptür ve bu miktar

dünyanın en büyük on nehrinde bulunan tatlı su miktarından daha fazladır.
• Su kirliliğinin nüfus artış hızıyla birlikte artması durumunda, 2050 yılına kadar dünya çapında 18.000 kilometre küplük
tatlı su kaybedilmiş olacaktır.
• Türkiye’nin kullanılabilir su potansiyeli 110 milyar metreküp olup, bunun % 16’sı içme ve kullanma amaçlı, % 72’si tarımsal sulama amaçlı, % 12’si de sanayi amaçlı olarak tüketilmektedir.
• Türkiye son kırk yıl içerisinde üç Van gölü büyüklüğüne denk gelen 1.300.000 hektarlık sulak alanını kaybetmiştir.
• Dünya nüfusu geçtiğimiz yüzyılda üç kat artmıştır. Aynı dönemde su kullanımı ise altı katına çıkmıştır.
• Bir ülkenin su zengini olabilmesi için kişi başına düşen yıllık ortalama su miktarının en az 10.000 metreküp olması gerekir.
• Kişi başına yılda ortama 92.000 metreküp su düşen Kanada su zenginliğinde birincidir.
• Kişi başına 138 metreküp su düşen Ürdün ve 124 metreküp su düşen İsrail en az suyu bulunan ülkelerdir.
• Türkiye, kişi başına düşen yıllık ortalama 1.430 metreküp su ile su yoksulu bir ülkedir.
• Gelişmiş ülkelerde doğan bir çocuğun tükettiği su miktarı, gelişmekte olan ülkelerde doğan bir çocuğun tükettiğinden 30
ila 50 kat daha fazladır.
• Nil nehrinin % 84’ünü barındıran Etiyopya, 12 milyon kişinin açlık çektiği, suya muhtaç bir ülkedir.
• Gana’da yaşayan bir kişinin yıllık su tüketimi, Amerika’da yaşayan bir kişinin yıllık su tüketiminden 300 kat azdır.
• Kanadalı insanların günlük su tüketimi 150-200 litredir. Çad, Nijer ve Mali’de ise günlük su tüketimi 10 litreyi geçmemektedir. Bu miktar modern tuvaletlerin sifonlarında bir seferde tüketilen su miktarına denktir.
• Üç Asyalı’dan biri sağlıklı içme suyundan mahrumdur, iki Asyalı’dan biri ise temiz ve sağlıklı yaşam koşullarından mahrumdur.
• Dünyada bulunan suyun yalnızca % 3’ü tatlı sudur.
• Bir galon (3.7 litre) süt üretebilmek için harcanan toplam su miktarı yaklaşık 3700 litredir.
• Saniyede bir damla su damlatan musluk yılda 11.356 litre akıtıyor demektir.
• Küvet ile banyo yapmak 364 litreye kadar su harcanmasına neden olur. Oysa ortalama bir duş sırasında yaklaşık 96 litre
su harcanır.
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TÜİK VERİLERİNE GÖRE 2018 YILINDA
BELEDİYE ATIK SU İSTATİSTİKLERİ (Ekim 2019)

Türkiye’de 2018 yılında belediyeler kanalizasyon şebekeleriyle 4,8 milyar metreküp atık su deşarj etti. Atık suyun
yüzde 46,9’u akarsulara, yüzde 40,7’si denizlere boşaltıldı.
Deşarj edilen kişi başı günlük ortalama atık su miktarı ülke
genelinde 188 litre, İstanbul’da 262 litre, Ankara’da 126 litre
ve İzmir’de 176 litre oldu.
Deşarj edilen 4,8 milyar metreküp atık suyun 4,2 milyar
metreküpü (yüzde 88,3) arıtma tesislerinde arıtıldı. Arıtılan
suyun yüzde 47,9’u gelişmiş, yüzde 27,6’sına biyolojik, yüzde 24,2’si fiziksel ve yüzde 0,3’üne doğal arıtma yöntemleriyle arıtıldı. Böylece, kanalizasyon şebekesiyle hizmet verilen nüfus 2018 itibarıyla Türkiye nüfusunun yüzde 90,7’sinin
yaşadığı yerleşim yerlerinde kanalizasyon bulunduğu; atık su
arıtma tesisleriyle hizmet verilen belediye nüfusunun ise yüzde 78,7 olduğu saptandı.

Su kirlenmesine karşı önlemler
Suların kirlenmelerinin ve kirlenmiş suların sağlığımızı
kötü yönde etkilemesinin önlenmesine yönelik işler iki grupta ele alınabilir. Aşağıda, bu önlemlerin başlıcaları sıralanmıştır:
Suların kirlenmesinin önlenmesine yönelik işler şunlardır:
a. Endüstriyel ve evsel atıkların arıtılmadan ve belli
standartlara getirilmeden su kaynaklarına (nehir, göl, deniz)
verilmesi kesin olarak önlenmelidir. Arıtma işlemi, biyolojik ve kimyasal yöntemlerle yapılabilir. Bütün belediyeler ile

endüstri ve otel gibi kuruluşların arıtma tesisleri yapmaları
yasal bir zorunluluktur. Bu kurallara uyulması, uymayanlar
hakkında yasal işlem yapılması su kirliliğini önlemenin en
temel yoludur.
b. Yeraltı sularının kirlenmesi önlenmelidir. Bu amaçla,
kırsal bölgelerdeki helalar sağlığa uygun biçimde yapılmalıdır. Örneğin, helalar ile akarsular arasındaki uzaklık en az 15
metre olduğunda, helanın tabanından toprağa sızan atıklardaki mikroorganizmalar akarsuya erişemez. Çünkü toprağın
kirli atıkları bir ölçüye kadar süzme yetisi vardır. Ayrıca, helalar, geçirgenliği yüksek olan toprak zeminlerde yapılmamalıdır.
c. Su kuyularının kapakları daima kapalı olmalı ve kuyunun içine pis şeylerin ve hayvanların düşmesi önlenmelidir.
d. Yeraltı suları yağmur sularının toprak altına sızması
ile oluşur. Yeraltı sularını besleyen bu alanlara “su havzası”
denir. Bu bölgelerde yer üstünde yapılan çalışmalar yeraltı
sularının kirlenmesine neden olabilir. Örneğin, bir su havzasında besicilik yapılırsa ya da endüstri çalışmaları yapılırsa,
bu alanlarda yayılan ve otlayan hayvanların pislikleri ya da
endüstri atıkları toprak altına sızarak yeraltı suyunun kirlenmesine neden olabilir. Su havzalarının doğal park haline getirilmesi çözüm yollarından biridir.
e. Hayvan barınakları su kaynaklarından uzaklara yapılmalıdır.
f. Tarımsal amaçlı kimyasal gübre ve ilaç kullanımının
uygun yapılması konusunda çiftçiler eğitilmeli ve denetlenmelidir.
g. Erozyon önlenmelidir. Böylece, sellerin oluşması ve
yeryüzündeki kirliliğin uzaklara taşınarak akarsulara ve denizlere hızla erişmesi önlenecektir.
h. Evsel kullanımlarda fazla miktarda deterjan tüketilmemesine özen gösterilmelidir.
i. Radyoaktif olduğu bilinen maddeler sulara karıştırılmamalıdır.
j. Çöp ve atıkların geriye kazanılması, yani, sulara karışmadan önce değerlendirilerek yeniden kullanılabilmesi için
projeler geliştirilmelidir.
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Şekil 7: Akarsuyun Beslendiği Alan /Su Havsası

Kimyasal yöntemler
Yaygın olarak kullanılan yöntemlerdir. Katı, sıvı ve gaz
halindeki kimyasallar kullanılır. Dezenfektan olarak sık ve
yaygın olarak kullanılan kimyasallar klor ve klorlu bileşiklerdir. Toksik özellikleri olması nedeniyle ancak belirli koşullarda ve bilgili kişilerce kullanılmalıdır. Dezenfeksiyon
amacıyla kullanılan başlıca kimyasallar klor, kloraminler,
klordioksit ve ozondur.
Klorla dezenfeksiyon: En yaygın kullanılan kimyasal
klordur. Klor suya katıldıktan sonra 30 dakika içinde etkisini
gösterir ve mikroorganizmaları öldürür. O nedenle klorlanmış sular 30 dakika bekletildikten sonra içilmelidir. Rezidüel
koruması iyidir. Yani klorlanan suda dağıtım sistemine verilmesinden sonra da şebekedeki uç noktaya kadar bir miktar
klor kalır. Klorun rezidüel etkinliğinin uç noktaya kadar muhafaza edilmesi şebekedeki kontaminasyonların önlenmesi
açısından çok önemli bir özelliktir. Bu nedenle klor halen en
yaygın ve sık kullanılan dezenfektandır.

http://ekipmancilar.com/Haber-941-havza-bazinda-desteklenecek-urunler-belirlendi-372

Suların dezenfeksiyonu
Suyun dezenfeksiyonu, içindeki mikroorganizmaları ve
onların sporlarını yok etmek demektir. Dezenfeksiyon yöntemlerinin bazıları ancak resmi kuruluşlarca yapılabilecek
pahalı ve zor tekniklerdir; bazıları ise evlerde kolaylıkla uygulanabilir. Dezenfeksiyon yöntemleri fiziksel, kimyasal ve
diğer yöntemler olarak gruplanabilir.
Fiziksel yöntemler
1. Kaynatmak: Su 15-20 dakika kaynatılırsa içerisindeki bakterilerin çoğu ölür. Kaynatılan suda oksijen azalacağı için içilmeden önce 30 dakika kadar havalandırılmalıdır.
Özellikle su kaynaklarının kıt ve kirli olduğu bölgelerde, afet,
göçmenlik, kamp yaşamı gibi ortamlarda etkili bir yöntemdir.
2. Ultraviyole ışınlarından yararlanma: Suyun belirli
bir süre güneş ışınlarına maruz kalması içindeki bakterilerin
bir kısmının ölmesine neden olur. Doğadaki kirli suların temizlenmesinde güneş ışınlarının rolü büyüktür.

Dezenfeksiyon amacıyla klorun 3 farklı formu kullanılır:
(a) Elementer klor (klor gazı), (b) Sodyum hipoklorür (sıvı
klor), (c) Kalsiyum hipoklorür (katı klor). Klor gazı en yaygın kullanılanıdır, çünkü ucuzdur; raf ömrü yoktur; basınçlı
tanklarda sıvılaştırılmış gaz olarak kolayca taşınır ve depolanır. Ancak, eğitilmiş personel tarafından kullanılması gerekir.
Sıvı klorün (sodium hipoklorür) raf ömrü sınırlıdır, daha pahalıdır ve borularda ve metal kaplarda korozif etkisi vardır.
Genellikle tercih edilmez. Katı klor (kalsiyum hipoklorür)
%65 klor içeren granül ya da tabletler biçiminde kullanılır.
Hazırlama aşaması çok işlem gerektirir ve doz ayarlaması
güç olabilir. Katı klorla klorlamada sıklıkla kullanılan madde
“kireç kaymağı” dır.
Suyu klorlamak için yapılacak işlemler sırasıyla şunlardır: Önce yüzde 1 ‘lik klor eriyiği hazırlanır. Bunun için,
1 lt suya 40 gr kireç kaymağı (kalsiyum klorit) konulur ve
iyice eritilir. Sonra çökmesi için ağzı kapalı olarak yarım saat
bekletilir. Çöken kısma dokunulmaz, üstte kalan kısım alınır.
Buna %1 lik “ana eriyik” denir. Yani litrede 10 gram, 100 ml
1 gram aktif klor vardır. Toksiktir ve koroziftir. Serin ve güneş görmeyen yerde 10-15 gün aktivitesini korur. Ana eriyik
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damlalıklı şişelere doldurularak topluma (evlere, işyerlerine,
yurtlara vb) dağıtılır. İçilecek suya litre başına 3 damla eriyik
damlatılıp, yarım saat bekletildikten sonra güvenle tüketilebilir. Özellikle bağırsak hastalığı salgınlarında (kolera salgını
gibi) yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir.
Kloraminlerle dezenfeksiyon: Klor ve amonyak bileşiğidir. Klora göre dezenfektan etkisi daha düşüktür, mikroorganizmaları öldürmesi için daha uzun süre gerekir. Genellikle
ilk tercih edilen dezenfektan değildir. Amonyak içerdiği için
akvaryum balıklarına zarar verir ve diyaliz makinalarında
çeşme suyu kullanılıyor ise tercih edilmemelidir.
Klordioksit ile dezenfeksiyon: Virüslere, giardia ve cryptosporidiumlara karşı da son derece etkilidir. Klora dirençli bazı mikroorganizmaların varlığında ilk alternatiftir. Ama,
doğal organik maddelerle etkileşerek inorganik yan ürünler
oluşturur (klorit ve daha az miktarda klorat iyonları); kullanıma hazır hale getirmek için özel ekipman gerekir ve işletme
maliyeti de yüksektir. O nedenlerle tercih edilmez. Rezidüel
etkinliği yok denilebilir, kısa sürede uçarak buharlaşır.
Ozon ile dezenfeksiyon: Ozon jeneratöründen elde edilen ozon gazının su ile temas ettirilmesi suretiyle gerçekleştirilir. Her metreküp su için 1 – 1,5 gram ozon kullanılır. Çok
güçlü bir dezenfektandır. Sporlular dışında bütün mikroorganizmalar tahrip olur. Virüsler, giardia ve criptosporodium
üzerine etkisi yüksektir. Dezenfeksiyon için mikroorganizmalarla gerekli temas süresi kısadır, ancak, kalıcı koruma
sağlamaz; korozif ve toksik etkileri vardır; kompleks organik
bileşikleri parçalayarak sudaki mikroorganizmalar için besin
ortamı oluşturur; oluşturduğu yan ürünleri azaltmak için ek
düzenlemeler gerekir (granüler aktiviteli karbon filtreleri vb).
Kurulum maliyeti yüksek olduğundan küçük işletmelerde
kullanılamaz.
Diğer Yöntemlerle Dezenfeksiyon
Kırsal bölgelerde kullanılacak yöntemler değildir. Ortamın pH’ sını değiştirerek dezenfeksiyon, metal iyonları ile
dezenfeksiyon, mikro ve ultra filtrasyonla dezenfeksiyon gibi
yöntemlerdir. Bu tür dezenfeksiyonların kırsal bölgelerde uygulanması güçtür.

Suların kirlenmesinin önlenmesi ve kirli suların insan
sağlığına zarar vermelerinin engellenmesinin en önemli yolu
“eğitim”dir. Kişiler, kirli suların sağlığa ve doğaya verdikleri
zararları bilmezlerse, yukarıda sıralanan önlemleri almazlar.
İçme ve kullanma sularının sürekli olarak denetlenerek kirli
olanlarının belirlenmesi çok önemli bir önlemdir. Böylece,
kirli suların kişiler tarafından kullanılmaması ve temizlenmesi için girişimler yapılabilir. Bütün şebeke suları ile, çeşme ve
kaynak sularının dezenfekte edilmeleri esastır. Dezenfeksiyon (mikroplardan arındırma) işlemi kaynatma, suya klor eriyiği karıştırma gibi yöntemlerle yapılır. Suların klorlanması,
belediyelerin, köy muhtarlıklarının ve sağlık kuruluşlarının
görevleridir.

Suların arıtılması
Yeryüzü suları kirli kabul edilir ve arıtılmadan kullanılmamalıdır. Arıtma işleminde önce ön çöktürme havuzlarında
bekletilen suyun içindeki kaba parçacıklar çöktürülür. Daha
sonra su çöktürme havuzlarına alınarak şap, kireç, alüminyum ya da demir tuzları gibi kimyasal çöktürücülerle çöktürme işlemi tamamlanır. Bundan sonra havalandırma işlemine
geçilir. Hızlı karıştırma ile flokülasyon (yumaklaştırma) işlemi sağlanır ve tekrar sedimentasyona alınan su filtrelerden
geçirilir. Süzülen su depolanır ve dezenfekte edildikten sonra
pompalarla şehir şebekesine verilir.
Suyun süzülmesinde hızlı ve yavaş kum filtreleri kullanılır. Yavaş kum filtreleri daha etkilidir. Bu tür filtreler günde
ortalama 600 L/m2 su süzerler. Yavaş filtreler %95-98 oranında etkili olurken, hızlı kum filtrelerinde %80 etkili olurlar.
Şekil 8: Kentsel Su Arıtma Tesisi

Kaynak : www.cemalilik.com.tr/Sayfa/1022/kentsel-icmesuyu-aritma-tesisleri.html#dxig0
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Kirli sularla ilgili sorumluluklar
İçme ve kullanma suyunun yaşanılan yerlere güvenli bir
şekilde ulaşmasını sağlamak belediyelerin, büyük şehir belediyesi bulunmayan kırsal yerlerde valiliklerin (il özel idareleri) ve köy yönetimlşerin sorumluluğudur. İçme suyunun
güvenli olup olmadığı sağlık örgütü tarafından denetlenir.
İçme kullanma suyu kalite standartları Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında
Yönetmelik ile belirlenmiştir.

çok önemlidir. Suyun temiz olmamasına bağlı oluşan enfeksiyon hastalıklarının ve diğer sorunların önlenmesi ulusal sağlık
giderlerini azaltmakta ve üretimi arttırmaktadır. Bu durum da
ulusal ekonomiler üzerinde pozitif bir etki yaratmaktadır.
7. Dünya’nın pek çok bölgesinde yaşam için gerekli olan su
ile ilgili kıtlık yaşanmaktadır. Bu nedenle kullanımı konusunda
çok dikkatli olunmalıdır.
8. Su ile ilgili konularda da küresel düzeyde işbirlikleri yapılmalıdır.
C. Öneriler

DÜNYA TABİPLER BİRLİĞİ’NİN
SU VE SAĞLIK İLE İLGİLİ BİLDİRGESİ

9. Hekimler, ulusal tabip birlikleri ve sağlıkla ilgili diğer
yetkili birimler sağlık ve su arasındaki ilişkiye ilişkin aşağıda
yazılmış olan önerileri yerine getirme konusunda desteklenmelidirler:

Çalışmalar Nisan 2003 tarihinde başlamış; 2004 yılında
Japonya’nın Tokyo kentinde DTB Genel Kurulu’nda
uyarlanmıştır.
A. Önsöz
1. Bireyin ve toplumun sağlığı için temiz ve sağlıklı su
bir gereksinimdir. Ancak Dünya nüfusunun yarıdan fazlası bu
gereksinime ulaşamamaktadır. Bu bölgelerde aynı zamanda su
kirliliği ile ilgili de sorunlar bulunmaktadır.
2. DTB insanlığa karşı olan sorumluluğunu sağlık hizmetlerinin herkes için olması konusundaki uluslararası standartların
sağlanması çabasıyla yerine getirmeye çalışmaktadır ve bu bildirgeyi sağlıkla ilgili sorumluluğu olan tarafların bireyin ve toplumun sağlığını düşünmelerini desteklemek için yayınlamıştır.
B. Görüşler
3. Su kaynaklı hastalıklar özellikle gelişmekte olan ülkelerde önemli mortalite ve morbidite nedenidir. Bu sorun savaş,
deprem, salgın, kuraklık, sel gibi olağandışı durumlarda daha da
önem kazanmaktadır.
4. Ekosistemi etkileyen antropojenik değişimler, doğanın
suyun zararlı maddelerini ayrıştıran gücünün sınırlı olması gibi
durumlar çevreye, özellikle de suyla ilgili çevresel sisteme zarar
vermektedir.
5. Halkın sağlığını önceleme yerine ondan “metalaştırılarak” yararlanma sağlanmaya çalışıldığı durumlar güvenli içme
suyuna ulaşımı engelleyebilmektedir.
6. Güvenli su temin edebilmek için sürdürülebilir bir altyapının geliştirilmesi toplum sağlığı ve ulusal sağlık açısından

a. Dünya üzerinde yaşayan herkes için düşük maliyetli, temiz ve güvenli suya ulaşabilmek ve su kaynaklarının kirlenmemesi için uluslararası ve ulusal programlar.
b. Su kaynaklarının bozulmasını önlemek ve sanitasyon
olanaklarının sağlanabilmesi için uluslararası, ulusal ve bölgesel programlar.
c. Atıklar ve sağlık ilişkisini de içeren su kaynakları ile ilgili araştırmalar.
d. İçilebilir özellikteki suyun sağlanması ve atıklarının uygun bir biçimde yok edilmesi için planların yapılması. Bu tür
uygulamalar olağandışı durumun niteliğine bağlı olarak değişiklik gösterebilir, ancak olayın olduğu anda ve mekânda dezenfeksiyon, su kaynaklarının saptanması ve su pompalarını
anında çalıştırabilmek için enerji kaynaklarının bulundurulması
bu kapsamda değerlendirilebilir.
e. Özellikle deprem gibi olağandışı durumlardan sonra
sağlık kurumları için güvenli suyun sağlanmasına yönelik koruyucu önlemler. Bu tür önlemler arasında sağlık kurumlarının
olağandışı durumlarla baş edebilmeleri için altyapı ve eğitim
çalışmaları yer alır. Acil su kaynaklarının sürekliliği ile ilgili
programlara ilişkin uygulamalar yerel yetkililer ve toplum katılımıyla birlikte yapılmalıdır.
f. Su kaynaklarının her ülke tarafından daha etkili kullanımı. DTB; özellikle hastaneleri ve sağlık kurumlarını sürdürülebilir su kaynakları üzerindeki etkilerini inceleme konusunda
desteklemektedir.
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Hava Kirlenmesi
Havanın karışımı yüzde 78 azot (nitrojen), yüzde 21
oksijen, binde 3 karbondioksit ve yüzde 1’den az oranında
argon, neon, helyum gibi gazlardır. Doğal olarak havada bulunmayan maddelerin havanın bileşiminde bulunması ya da
normal koşullarda havada çok az miktarda bulunan maddelerin artarak insanların ve diğer canlıların sağlığını tehlikeye
sokacak düzeye erişmesine hava kirlenmesi denir.
Hava kirliliğine en fazla neden olan maddeler kükürt
dioksit, duman, karbon monoksit, kurşun, civa ve hidrokarbonlardır. Kirlenmenin temelindeki iki etmen sanayileşme
ve kentleşmedir. Sanayileşme sonucu artan enerjinin üretimi
için kömür, fuel oil gibi fosil yakıtları kullanan termik santraller hava kirlenmesine yol açan nedenlerin başında gelir.
Ayrıca, fabrika bacalarından atmosfere verilen gazlar ve kimyasal maddeler de kirlenmeye neden olur. Çelik ve kâğıt fabrikaları, petrol rafinerileri bunların en önemlileridir.
Hızlı ve plansız kentleşme sonucunda ise, ısınma amacıyla yakılan niteliksiz kömürler de hava kirlenmesinin nedenlerindendir. Ayrıca, kentlerdeki araç sayısının artması
sonucu ekzoslardan çıkan gazlar da hava kirlenmesini arttırır. Her otomobil ekzosundan havaya yılda bir ton kirletici
verilmektedir.
Türkiye’de 1955 yılından başlayarak başta Ankara olmak
üzere, Sivas, Erzurum, Adıyaman, Diyarbakır, Eskişehir, Kütahya, Bursa, Kocaeli, Çanakkale ve İstanbul kentlerimizde
yoğun, diğer bazı kentlerimizde ise daha hafif olmak üzere
hava kirliliği görülmüştür. Bu kirlenmenin başlıca nedeni düşük nitelikli ve fazla kükürt içeren kömürün ısınma amacıyla
yakılmasıdır. O nedenle, kirlenme daha çok kış mevsiminde olmaktadır. Isınmada doğal gaz kullanımının artması ve
kömürün azalması sonucunda, hava kirliliğinde de düzelme
olmuştur.

Kirletici tipleri
Kirli havalarda 600’den fazla kirletici madde saptanmıştır. Bu maddeler, gaz kirleticiler ve partikül (zerrecik) halinde
olanlar olmak üzere iki grupta ele alınabilir.

(a) Gaz Kirleticiler: Bunların en önemlileri kükürt bileşikleri (SO2, SO3, H2SO4), azot bileşikleri (NO, NO2), oksijen
bileşikleri (O, O2, O3) ve hidrokarbonlar (C2H4, C6H6) dır.
Kükürt bileşikleri: Kömür ve petrol ürünleri gibi kükürt içeren yakıtların yakılması sonucunda atmosfere yayılan
kükürt havadaki oksijenle birleşerek kükürt dioksit, kükürt
trioksit ve sonunda su buharı ile temas ederek sülfirik asite
dönüşür. Bu gazların solunması ile akciğer hastalıkları ortaya
çıkar. Sülfirik asit ise, asit yağmuru denilen olayla, yerzüzüne düşer ve bitkilerin yapraklarını, kumaş ve diğer maddeleri
tahrip eder.
Azot bileşikleri: Sanayi kuruluşları, termik santraller ve
motorlu taşılarda kullanılan fosil yakıtlardan açığa çıkan nitrik oksit ve nitrojen dioksit gazlarıdır. Akciğer, kalp, karaciğer üzerinde olumsuz etkileri vardır.
Oksijen bileşikleri: Fosil yakıtların kullanılması ile atmosfere karbondioksit gazı yayılır. Metan gazı ile oksijenin
reaksiyona girmesi ile ortaya çıkan karbon monoksit gazı da
önemli bir kirleticidir. Ayrıca, azot oksitleriyle hidrokarbonların reaksiyona girmesi sonucunda ortaya çıkan ozon gazı
da havayı kirleten gazlardandır. Bunlar, bacalardan, ekzozlardan ve mangalda yanan kömürden çıkar. Özellikle, yatak
odalarında mangal ya da kömür sobası yakılması sonucunda
ölümlere rastlanabilir. Çünkü bu gazlar yoğun olduğu zaman,
baş dönmesi ile başlayıp ölüme kadar varan sinirsel etkiler
yaparlar.
Hidrokarbonlar: Motorlu taşıtlarda kullanılan petrolün
tam olarak yanmaması sonucu etilen (C2H4) ve benzen (C6H6)
ortaya çıkar. Hidrokarbonlar olarak bilinen bu gazlar, gözlere
ve solunum sistemine etki yaparlar.
(b) Partikül (zerrecik) halindeki kirleticiler: Bu tür
kirleticiler zerreciklerinin büyüklüklerine ve kaynaklarına
göre şöyle sınıflandırılırlar:
İnce tozlar: Çimento, kömür, kül, odun talaşı, hızar tozu
gibi küçük zerreciklerdir. Bu maddelerin iç ortam (bina içi)
havasına karıştığı işyerlerinde çalışan işçilerde bazı kronik
akciğer hastalıkları görülebilir.
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Şekil 9: Partikül Madde Boyutları

Kaynak: Türk Toraks Derneği
Şekil 10: Türkiye Partikül Madde Kirliliği İllere Göre Yıl Ortlaması (2015) (DSÖ Sınır Değerleri Uyarınca)

Kaynak: Türk Toraks Derneği
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Kimyasal dumanlar: Yüksek ısıda gaz haline gelmiş
metalin oksitlenmesi ve yoğunlaşması sonucunda ortaya çıkan civa ve kurşun oksitler bu gruptaki en önemli kirleticilerdir. Sinir sistemi ve kan yapıcı organlar üzerinde etkileri
vardır. Azot oksitleriyle hidrokarbonların güneş ışığında reaksiyona girmesi sonucunda ortaya çıkan ozon ve peroksiasetilnitrat gibi zararlı maddeler içeren duman da bu gruba girer.
Bu duman burun ve boğazda yanmaya neden olur.
Kimyasal buharlar: Herhangi bir buharın kimyasal
olarak yoğunlaşması sonucunda ortaya çıkan sıvı zerreciklerdir. Kimyasal buharlara en iyi örnek, kükürt dioksit gazının 22 o C’de yoğunlaşarak sıvı hale geldikten sonra havadan
nem çekerek sülfirik asit haline dönüşmesidir. Bu maddenin
havada bulunması asit yağmurlarına neden olur.
Yanma dumanları: Odun, kömür gibi karbonlu maddelerin yakılması sırasında, yanmanın tam olmaması nedeniyle
ortaya çıkan ve havaya yayılan katı zerreciklerdir.
Şekil 11: Sanayi Tesisleri Hava Kirliliğinin Başlıca Kaynaklarındandır

(özellikle kömür) kullanılması sonucunda kükürt dioksit ve
dumanın sisle karışmasıdır. Böylece, yoğun bir kirli tabaka
kentin üzerine çöker ve solumak güçleşir. Böyle durumlarda,
özellikle yaşlılar ile kalp ve astım gibi solunum sistemi hastalıkları olanlar zarar görür.
Los Angeles tipi hava kirlenmesi: Amerika’daki Los
Angeles kenti Pasifik Okyanusu kıyısında ve etrafı dağlarla
çevrili bir çukurda kurulmuştur. Araç trafiği yoğundur. Okyanustan gelen sis, ekzos gazlarıyla karıştığında “smog” oluşur. Güneş ışığının etkisiyle oluşan fotokimyasal değişikler
hidrokarbonların ve nitrojen oksitin meydana gelmesine yol
açar. Bu durumda gözlerde yanma, iltihaplanma ve solunum
sıkıntıları ortaya çıkar. Ayrıca, bitkiler kurur, boyalar aşınır,
lastikler çürür. Ekzos gazları kurşun zehirlenmesine de yol
açabilir. Araçlarda kurşunsuz benzin kullanılmasının nedeni
budur. Los Angeles tipi hava kirliliği, Londra tipinden farklı
olarak, genellikle nemin düşük, sıcaklığın yüksek ve havanın
açık olduğu günlerde ve özellikle çanak biçimindeki yerleşim
yerlerinde görülür.
Şekil 12: Londra Ve Los Angeles Tipi Hava Kirlilikleri

Kaynak:1. cevreanaliz.blogspot.com. 2. bilimteknik.tubitak.
gov.tr/

Kirlilik tipleri
Londra tipi hava kirlenmesi: Londra’da 1952 yılının
kış mevsiminde sisle karışan hava kirliliği kent üzerinde iki
hafta kalmış ve 4.000 kişinin ölmesine neden olmuştur. İngilizce duman (smoke) ve sis (fog) kelimelerinin birleşmesi ile
“smog” olarak adlandırılan bu olayın en çarpıcı örneği Londra’da görüldüğü için bu tip hava kirlenmesine “Londra tipi”
denir. Bu kirlenmenin temel nedeni fazla miktarda fosil yakıtı

Hava kirliğine neden olan durumlardan birisi de “enversiyon”dur. Normal atmosfer koşullarında sıcaklık yerden
yükseğe çıktıkça her 100 m’de 0.5 ile 1.0 °C arasında azalır.
Sıcaklığın yükselikçe azalacağı yerde artmasına sıcaklık terselmesi (temperature of inversion) ya da sıcaklık enverziyonu
denir. Sıcaklık terselmesinin görüldüğü durumlarda enverziyonun tabanı, yükselen hava hareketlerinin son bulduğu sınırdır. Enverziyon yerden itibaren ya da yere çok yakın bir
düzeyden başlaması durumunda, dikey hareketler yok dene-
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cek kadar az olacağından, su buharı ve atmosferik kirleticiler
yükselemeyecek, yatay hava akımlarının da bu olaya bağlı
olarak çok az olmasından dolayı yatay yönde de taşınma
olmayacak ve sonuçta atmosferde kirletici konsantrasyonu
artarak, hava kirliliği sorunu yaşanabilecektir. Enverziyon,
özellikle kış aylarında kirliliğe neden olur.
Şekil 13: Enversiyonun Sıcak Havanın Yükselmesini Engellemesi

Hava kalitesi
Hava kirliliğini kontrol altına alabilmek ve sağlık üzerine olan etkilerini önleyebilmek için öncelikle havadaki
kirleticilerin ne kadarının tolere edilebilileceğini ve tehlike
sınırlarını bilmek gerekir. İşte, dünya genelinde yaygın olarak
kullanılan “hava kalitesi endeksi” bu gereksinmenin sonucudur. Bu endeks, havadaki kirleticilerin yoğunluğuna göre havanın kalitesini iyi, orta, hassas, sağlıksız ve tehlikeli olarak
gruplamaktadır. EPA (US Environmental Protection Agency)
tarafından geliştirilen bu endeks 5 temel kirleticiyi dikkate
almaktadır: Partikül maddeler (PM10); Karbon monoksit
(CO); Kükürt dioksit (SO2); Azot dioksit (NO2); Ozon (O3).
Bu endeks ülkemizde mevzuatımıza göre uyarlkanıp ulusal
endeks olarak da kullanılmaktadır.

Kaynak: Hava Kirliliği Raporu 2016, TMMO Çevre Mühendisleri Odası
Tablo 3: Ulusal Hava Kalitesi Endeksi Kesme Noktaları
Endeks
İyi

HKE
0 - 50

SO2 [μg/m3]

NO2 [μg/m3]

CO [μg/m3]

O3 [μg/m3]

PM10 [μg/m3]

1 Sa. Ort.

1 Sa. Ort.

8 Sa. Ort.

8 Sa. Ort.

24 Sa. Ort.

0-100

0-100

0-5500

0-120 (L)

0-50

Orta

51 - 100

101-250

101-250

5501-10000

121-160

51-100 (L)

Hassas

101 - 150

251-500 (L)

251-500

10001-1600 (L)

161-180 (B)

101-260 (U)

Sağlıksız

151 - 200

501-850 (U)

501-1000

1601-24000

181-240 (U)

261-400 (U)

Kötü

201 - 300

851-1100 (U)

1001-2000

24001-32000

241-700

401-520 (U)

˃1101

˃2001

˃32001

˃701

˃521

Tehlikeli

301 - 500

(L): Limit değer

(B): Bilgi eşiği

(U): Uyarı eşiği

Kaynak: http://www.havalandirmacini.com/hava-kalitesi/
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Tablo 4: Hava Kalitesi Gruplarının Anlamları
Endeks
İyi
Orta
Hassas
Sağlıksız
Kötü
Tehlikeli

Anlamı
Hava kalitesi memnun edici, az riskli ya da risk teşkil etmiyor
Hava kalitesi uygun fakat, hava kirliliğine hassas olan çok az sayıdaki insan için bazı kirleticiler açısından orta
düzeyde sağlık endişesi olabilir.
Hassas gruplar için sağlık etkileri oluşabilir. Genel olarak toplumun etkilenmesi olası değildir.
Herkes sağlık etkileri yaşamaya başlayabilir, hassas gruplar için ciddi sağlık etkileri söz konusu olabilir.
Sağlık açısından acil durum oluşturabilir. Nüfusun tamamımın etkilenme olasılığı yüksektir.
Sağlık alarmı: Herkes daha ciddi sağlık etkileri ile karşılaşabilir.

Kaynak: http://www.havalandirmacini.com/hava-kalitesi/

Tablo 5: Endeks Hesaplanan Parametrelerin Sınır Değerleri
Parametre

SO2 [μg/m3]

NO2 [μg/m3]

CO [μg/m3]

O3 [μg/m3]

PM10 [μg/m3]

1 Sa. Ort.

1 Sa. Ort.

8 Sa. Ort.

8 Sa. Ort.

24 Sa. Ort.

Ulusal sınır değer

380

260

10.000

120

60

AB ülkeleri sınır
değeri

350

200

10.000

120

50

Kaynak: http://www.havalandirmacini.com/hava-kalitesi/
zuklukları ile bazı psikolojik sorunlar da görülebilir.

Hava kirlenmesinin etkileri
Hava kirlenmesi, başta insanlar olmak üzere bütün canlıları olumsuz etkiler. Kirli havadaki tehlikeli maddeler insan
vücuduna solunum ve deri yoluyla girebilir. O nedenle, kirli
havanın etkileri öncelikle solunum sisteminde ve deride görülür; burun, boğaz, trakea, bronşlar ve akciğerlerde tahriş ve
iltihaplanma görülür. Havanın kirli olduğu yerlerdeki kişiler,
akciğerlerine temiz ve yeterli oksijen içeren hava giremediği
için hava açlığı çekerler. Bu kişiler arasında özellikle astım
hastalığ) olanlar hava kirliliğinden çok etkilenirler. Bu kişilerde havanın kirli olduğu dönemlerde astım krizleri ortaya
çıkar; kişilerde bronşit denilen solunum yolu iltihapları görülür; daha önce bronşiti olanlarda bu hastalık daha da ağırlaşır. Kirli hava solumakla sigara içmek arasında benzerlikler
vardır. Özellikle bronşit hastalığı kirli havalı kentlerde yaşayanlarla sigara içenlerde eşit oranlarda görülür. Kalp hastalığı olan kişilerde de sıkıntılar artar ve ölümle sonuçlanan
durumlar görülür. Hava kirliliği olan yerlerde yaşayanlarda,
göz iltihapları, deride yaralar, mide-bağırsak ve karaciğer bo-

Şekil 14: Hava Kirliliğinden En Fazla Etkilenen
Gruplar ve Kirliliğin Neden Olduğu Sağlık Sorunları

Kaynak: Hüseyin İlter, Sağlık Bakanlığı
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Şekil 15: Hava Kirliliğinin Sağlık Etkilerinin Ağırlığı

Hava kirliliğinin doğal dengeye olan etkileri de vardır. Bunların başında sera etkisi ve ozon tabakasına olan
olumsuz etkileri gelir.
Sera etkisi: Sera, sebze ve meyvelerin yetiştirildiği
ve hava şartlarına karşı korunduğu, üzeri ve etrafı cam
ya da naylonla kaplı yerlerdir. Seralarda, sera camından
giren güneş ışığı sıcak olan serada yere ve bitkilere ulaştıktan sonra yansır. Bu yansıma büyük oranda ısı enerjisidir ve bu ısı seranın dışına çıkamadığı için seranın içi
sıcaktır. Seranın içindeki ısının artması sebze ve meyvelerin yetişmesi için gereklidir. Ancak, içerideki ısı
gereğinden fazla artarsa, seranın üzerindeki cam çamur
ıle sıvanarak güneş ısısının içeri girmesi engellenmeye
çalışılır.

Kaynak: Hüseyin İlter, Sağlık Bakanlığı
Şekil 16: Hava Kirliğinin Akciğer Kanseri, İnme Ve Koroner
Hastalık Nedenli Ölümlerdeki Payı

Atmosferdeki karbondioksit ve bazı diğer gazlar
sera camının seranın üzerini kapladığı gibi, dünyanın
üzerinde bir tabaka oluşturur. Bu tabaka güneş ışınlarını dünya yüzeyine geçirir, fakat dünya yüzeyinde artan
ısıyı atmosferin üst tabakalarına geçirmez. Bu doğal atmosferik sera etkisidir ve iklimlerin düzenlenmesi için
gereklidir. Ancak, fosil yakıtların aşırı kullanımı sonunda oluşan hava kirliliği ve artan karbondioksit gazı, doğada bulunan bu tabakanın daha da kalınlaşmasına yol
açar. Böylece, ısınan havanın atmosferin üst tabakalarına yükselmesi daha fazla oranda engellenir. Böylece,
hava kirliliği sonucunda, dünya yüzeyindeki ısı artar. Bu durum, istenmeyen sera etkisidir.
Sera etkisinin sonucunda, dünyadaki bitkiler zarar görür, bitki
örtüsü değişir, iklim dengesizlikleri
ortaya çıkar, buzullar erir ve deniz
seviyesi yükselir. Bunun sonucunda, karalar sularla kaplanabilir ve
tarım alanları yok olur, kuraklık
oluşur ve açlık tehlikesi belirir. Bütün bu olaylar, yeryüzündeki yaşamı olumsuz etkiler.
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Şekil 17: Sera Etkisi

Şekil 19: Ozon Yabaksı İncelirse Mor Ötesi Işınlar Dünya
Yüzeyine Erişirler

Kaynak: TEMA Vakfı
Ozon tabakası üzerindeki olumsuz etkileri: Dünyadan
10-50 km. uzaklıkta (yaklaşık 40 km. kalınlığında), atmosfer içinde yoğun bir ozon tabakası vardır. Ozon tabakası, güneşten gelen ve canlı organizmalar için zararlı olan morötesi (ultraviyole) ışınlarının yüzde 99’unu tutar ve yeryüzüne
ulaşmasını engeller. Ozon tabakası aynı zamanda, morötesi
ışınları emerek, çok yüksek olan ısıyı düşürdüğü için iklim
dengesinin sağlanmasına da katkıda bulunur.
Şekil 18: Atmosferin Tabakaları ve Kalınlıkları

https://www.tech-worm.com/ozon-tabakasinin-nedir-ozon-tabakasi-incelir/
Hava kirliliğinin sonuçlarından birisi de ozon tabakasının
incelmesidir. Bunun nedenleri şunlardır: (a) Çok yükseklerde
uçan jetlerden çıkan azot oksitler, (b) Aerosol püskürtücüleri
(deodorant ve spreyler) tarafından ve buzdolabı, klima aygıtları ile köpüklü tabak gibi malzemenin yapımında kullanılan
kloroflorokarbonlar (CFC), (c) Nükleer denemeler, (d) Azotlu gübrelerin bakteriler tarafından ayrışmasıyla ortaya çıkan
azot oksitler.
Yapılan araştırmalar, ozon tabakasının her yıl binde 5 oranında inceldiğini ve önümüzdeki 150 yıl içinde
bu tabakanın yüzde 25 oranında azalacağını göstermektedir. Bu durumda, dünyanın iklimi değişecek, ısısı
artacak, canlılar için zararlı morötesi
ışınlar nedeniyle başta deri kanserleri
olmak üzere birçok sağlık sorunu ortaya çıkacaktır.

Hava kirlenmesine
karşı önlemler
Hava kirlenmesinin önlenmesine
yönelik olarak alınabilecek başlıca
önlemler şunlardır:
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a. Fosil yakıt tüketiminin azaltılarak alternatif enerji kaynaklarına yönenilmesi,

konuda, bıkmadan çaba göstermek insanlığın geleceği için
önemli bir sorumluluktur.

b. Araçların ekzos gazlarından çıkan gazların engellenmesi, kurşunsuz benzin kullanılması, motor yakma etkinliğinin arttırılması, eskimiş ve yıpranmış araçların trafiğe çıkmalarına izin verilmemesi,

Hava kirlenmesine neden olan faktörlerden biri de termik
enerji santralleridir. Dünyada üretilen enerjinin yüzde 33’ü
petrol, yüzde 30’u ise kömür yakıtı kullanan termik santrallerden elde edilmektedir.

c. Kentlerde, trafiğe çıkan araç sayısını azaltmak amacıyla metro ve toplu taşımacılık yöntemlerine ağırlık verilmesi,

Tablo 6: Dünyada Enerji Kaynaklarının Dağılımı
Enerji Kaynağı

Tüketim (%)

d. Aerosol partiküllerinde ve köpük yapımında halojenli
hidrokarbonların (floroklorokarbonlar) kullanımının engellenmesi,

Petrol

33

Doğalgaz

24

e. Baca gazlarının havaya karışmasını engelleyici süzücülerin (filtrelerin) kullanılması,

Kömür

30

Nükleer

4

Hidro

7

Yenilenebilir

2

f. Kalorifer kazanlarının bilgili kişiler tarafından yakılmasının sağlanması,
g. Kaloriferlerde kükürtsüz kömür ya da doğal gaz kullanımı,
h. Kentlerin planlanmasında meteorolojik koşullara
uyulması ve hava akım koridorlarının bırakılması.
Yukarıda sıralanan önlemlerin bazıları bireyler tarafından uygulanabilir (araçların bakımı gibi). Bazı önlemlerin
ise, hükümetler tarafından çıkartılacak yasalarla düzenlenmesi gereklidir (kentsel yerleşim planlarının yapılması gibi).
Bazı önlemler ise, uluslararası işbirliğini gerektirmektedir
(halojenli hidrokarbonların kullanımının engellenmesi gibi).
Bu önlemlerin alınması, insanların yaşamı ve dünyamızın geleceği için önemlidir. O nedenle, bu konuda hiçbir
kişisel ya da ulusal çıkar gözetilmeden önlemlerin alınması
gerekir. Fakat ne yazık ki, özellikle uluslararası önlemlerin
alınmasında, bazı ülkeler, endüstrilerinin olumsuz etrkileneceği gerekçesiyle bazı önlemleri almamaktadırlar. Örneğin,
uluslararası toplantılarda benimsenmiş olmasına karşın, bazı
Kuzey Amerika ülkelerinin endüstrilerinde halojenli hidrokarbonları kullanmaya devam ettikleri bilinmektedir. Bu
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Tablo 7: Türkiye’de 2019 Yılı Rakamlarına Göre Kurulu
Enerji Gücümüzün Dağılımı
Enerji Kaynağı

Yüzde

Hidro

31,4

Doğal gaz

29,0

Kömür

22,4

Rüzgâr

8,0

Güneş

6,0

Jeotermal

1,5

Diğer

1,7
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Şekil 20: Türkiye Kömüre Dayalı Termik Santraller Haritasi

Şekil 21: Elbistan ve Yatağan Temik Santralleri

Kömür santrallerinin havaya sülfür dioksit (SO2), nitrojen oksitler, karbon dioksit (CO2), partiküller, cıva ve
diğer ağır metaller salınır. Bu emisyonlar solunum sistemi
hastalıklarından asit yağmurlarına kadar bir çok sağlık ve
çevre sorununa yol açar. Doğal gaz kömüre göre havayı daha
az kirletir, ancak, doğal gazdaki hidrokarbonların yakılması
atmosfere sera gazlarının salınımına neden olur. Nükleer
reaktör çalışırken karbondioksit emisyonuna yol açmaz, ama

uranyum çıkarılırken ve reaktör inşa edilirken harcanan enerji fosil yakıt kaynaklı ise bu yönden karbondioksit salınımına
neden olunur.
Fosil yakıtlarla çalıştırılan enerji santralleri yeni Güneş,
rüzgâr, biyo enerji gibi yenilenebilir kaynakların kullanılması
bütün ülkelerde önerilen bir çözümdür.
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Toprak Kirlenmesi
Toprak, yeryüzünün yaşam dolu yumuşak derisi gibidir.
Bitkilerin varlıklarını sürdürebilmeleri için, toprağın su, mineral ve oksijen miktarlarının ve asiditesinin (pH’sının) bitkilerin üremesine elverişli olması gerekir. Toprağın bu niteliği
bozulursa, verimi düşer, bitkiler yetişemez. Bu duruma, toprak kirlenmesi denir.
Toprak kirlenmesi, tarımdaki yanlış uygulamalar ile hızlı
kentleşme ve plansız sanayileşmeyenin sonucudur. Kirlenmenin çeşitlerini de bu iki temel sosyolojik neden belirler.
Torak kirliliğinin başlıca nedenleri, gübrelerin tarımda
kullanımı, kömür ve madenlerin çıkartılması sırasında eritme
fırınlarından toprağa yayılması ve atıkların toprağa karışmalarıdır. Bu nedenler arasında kimyasal maddelere bağlı olan
kirlenme en yaygın olanı ve önemlisidir.
Toprak kirlenmesi dört grupta incelenebilir: Kimyasal
kirlenme, nükleer kirlenme, atıklara bağlı kirlenme ve diğer
nedenlerin yol açtığı kirlenmeler.

Kimyasal kirlenme
Topraktaki ögelerin bir kısmı bitki kökleri tarafından
alınırken, bir kısmı topraktan geçen su ile sürüklenebilir. Su
ile sürüklenme sonucunda, toprağın üretkenliği azalır. Böyle
toprakların gübrelenerek yeniden zenginleştirilmesi gerekir.
Gübreler, toprağı zenginleştirmek üzere dışarıdan toprağa katılan maddelerdir. Doğal olarak parçalanan ve çürüyen,
bitki ve hayvan atıkları gibi bazı organik maddeler de gübre
özelliğindedir. Bir de, inorganik gübreler vardır. İnorganik
gübreler, toprak için gerekli olan kimyasal maddelerin karışımıdır. İşte, uygun olmayan ve gereğinden fazla inorganik
gübre kullanımı, toprak kirlenmesinin başlıca nedenidir.
Kimyasal gübreler azot ve fosfor içerdiklerinden, toprakta bu
maddelerin birikmesine neden olarak kirliliğe yol açarlar.
Tarımda kullanılan pestisitler (böcek öldürücüler) de
kimyasal toprak kirlenmesine neden olurlar. Bu maddeler,
bazı ağır metaller içerirler ve çok yavaş ayrıştıkları için toprakta birikerek uzun yıllar kaybolmazlar. Pestisitler, yalnızca

bitkilere zararlı olan böcekleri öldürmekle kalmazlar, bitkiler üzerindeki böcek ve çiçek tozlarını yiyerek beslenen böcek, salyangoz, arı, çekirge, karınca, kuş ve diğer canlıların
da kitlesel olarak ölmelerine neden olur. Oysa bu böceklerin
bir kısmı, topraktaki minerallerin ayrışmasını ve veriminin
artmasını sağlarlar. Av hayvanları ve göçmen kuşlar da bu etkiden kurtulamamaktadır. Ayrıca, bitkiler topraktaki pestisit
kalıntılarını emerler. Bu bitkilerin meyveleri ya da sebzeleri
yenildiğinde, pestisit kalıntıları insanlara da geçer ve zehirlenmelere neden olabilir. O nedenle, aşırı pestisit kullanımı
hem toprağın kimyasal olarak kirlenmesine neden olur, hem
de ekolojik dengeyi olumsuz etkiler. Pestisitlerin onlarcasının
kullanımı yasaklanmıştır. Yasaklanan pestisitler arasında en
iyi bilineni DDTdir.
Sivrisineklerle mücadele için uygulanan kimyasal yöntemler
sivrisinekleri ÇOK AZ kontrol eder.
Fakat bu yöntemin çevreye verdiği zarar ÇOK FAZLA dır.
Sanayi atıkları da toprağın kimyasal olarak kirlenmesine
neden olabilir. Örneğin, asitler, tuzlar, alkaliler, fenoller, boyalar, çözücüler, sülfatlar, metaller, yağlar fabrikalardan toprağa karışan kirleticilerden bazılarıdır. Fabrika bacalarından
ve egzoslardan çıkan gazların neden olduğu asit yağmurları
da toprağın pH’sını değiştirerek niteliğinin bozulmasına neden olur.

Nükleer kirlenme
Toprağın nükleer kirlenmesinin iki kaynağı vardır: Nükleer denemeler ve nükleer santraller.
Günümüzde birçok ülke nükleer bomba yapabilecek teknolojiye sahiptir. Bu ülkeler, teknolojilerini geliştirmek ve
denemek amacıyla Dünya’nın değişik yerlerinde, yer altında ya da deniz altında nükleer bomlarını (atom bombaları)
patlatmaktadırlar. Bu bölgeler arasında, ABD’deki Nevada
çölleri, Kazakistan’daki Semipalatinsk bölgesi ve Pasifik okyanusu gelir. Böylece, toprakta nükleer kirlenme oluşmakta
ve bu durum atomun yarılanma ömrünün uzun olmasına paralel olarak yıllarca sürmektedir. İkinci Dünya Savaşı sırasında Japonya’nın Hiroşima ve Nagasaki kentlerine atılan atom
bombaları da benzer kirlenmeye yol açmıştır.
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Nükleer kirlenmenin bir diğer kaynağı olan nükleer santrallar iki yolla kirlenmeye neden olabilirler. Bunlardan ilki,
santralda kullanılan ve üretim ömrünü tamamlayan nükleer
atıkların yok edilmesi amacıyla toprak altına gömülmeleridir.
Her ne kadar, bu atıklar kurşun hazneler içinde gömülseler
de, bir kaza sonrasında ya da dikkatsizlik sonucunda toprağa
yayılabilmekte ve kirlenmeye yol açmaktadır.
İkinci yol, nükleer santrallarde görülen kazalar sonrasında çevreye yayılan nükleer serpintilerin önce havayı, sonra
toprağı kirletmeleri şeklinde olmaktadır. Bu tür kirlenmenin
en çok bilineni, 25 – 26 Nisan 1986 trahlerinde Ukrayna sınırları içindeki Pripyat kenti yakınlarındaki Çernobil Nükleer
Santralının 4 numaralı yüksek güçlü kanal tipi reaktöründe
olan patlama sonrası Avrupa ve Karadeniz çevresindeki ülkelerde görülen kirlenmedir.

Atıklar
İnsanların yaşadığı yerlerde ve endüstriyel üretim birimlerinde, çalışmalar sonucunda ortaya çıkan işe yaramaz
maddelere atık denir. Bunlar arasında, çöpler, lağım, sokak
süprüntüleri, inşaat ve yıkım atıkları, hastane atıkları, fabrikalarda üretimin yan ürünü olarak ortaya çıkan işe yaramaz
maddeler sayılabilir. Evsel ve endüstriyel atıkların gömülmesi ya da doğrudan toprağa akıtılması sonucu, ya da taşıyıcı
kanalların taşmasına bağlı olarak toprak yüzeyine yayılmaları toprak kirlenmesinin nedenlerindendir.
Şekil 23: Atıklar Toplağın Kimsayal Niteliğini Bozar, Yer
Altı Sularını Kirletir

Ancak, bu tehlike nükleer santrallardan enerji üretilmemesi gerektiği anlamına gelmez. Uygun teknolji kullanıldığında ve alınması gereken önmlemlere titizlikle uyulduğu
zaman, nükleer santrallerin çevreyi kirletici etkileri olmaz.
Şekil 22: Çernobil Nükleer Kazasından Etkilenen Ülkeler

Endüstriyel çalışmalarda oluşan atıklar, katı, sıvı, çamur
ve gaz halinde bulunmaktadır. Özellikle, baca gazı emisyonları yoluyla toprağa ve üzerinde yetişen bitki örtüsüne çeşitli
zarar verici maddeler taşınmaktadır.
Çöp ve lağım olarak atılan evsel atıklar da toprağa doğrudan verildiği zaman, kirlenmeye yol açar. Özellikle, plansız kentleşmenin olduğu yerlerde, atıkların biriktirilmesi,
toplanması ve kent merkezinden uzaklaştırılması, daha sonra
yakılarak ya da başka yollarla yok edilmeleri masraflı olduğundan, bu işlemlerin yapılmasında aksamalar görülmekte-
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dir. Bunun sonucunda, çevre kirliliği kaçınılmaz olmaktadır.
Atıklar, yayıldıkları ve depolandıkları alanlardaki toprağı
kullanılamaz biçimde kirletmektedir. Bu kirlenme sonucu
toprağın kimyasal niteliği bozulduğu gibi, yeraltı suları da
kirlenmektedir.

Diğer kirleticiler
Yukarıda sayılan nedenler dışında toprak kirlenmesinin
başka nedenleri de vardır. Bunların başında “erozyon” gelir.
Erozyon, toprağın, rüzgâr, akarsu, dalga, buzul, sel gibi doğal
etmenlerle aşındırılması sonucunda, bulunduğu yerden başka yerlere sürüklenmesidir. Bu doğal süreci, büyük boyutlu
bir sorun haline getiren insan kaynaklı nedenlerdir. Bunların
başında, yanlış arazi kullanımı, ormanların ve meraların bilinçsizce yok edilmesi gelir. Erozyon sonucunda, tarım yapılabilecek araziler çoraklaşır. Toprağın, bitkiler için elverişli
olan niteliklerini kaybetmesi anlamına gelen bu durum, bir
tür toprak kirlenmesi, toprağın bozulması demektir.

Erozyonun nedenlerinden birisi orman yangınları ya da
tahrip edilmeleridir. Otlakların kapasitelerinin üzerinde kullanılması, buradaki bitki örtüsünün bozulması sonucu otlatmanın, giderek ormanlık alanlara kayması, ormanların yeni
otlak alanları açmak üzere tahrip edilmesi, bu yaşam ortamındaki doğal bitki örtüsünün kaybolması ve erozyonun hızlanması ile sonuçlanır.
Toprakların yanlış kullanımı da, toprakların verimini
düşüren bir toprak kirliliği sorunudur. Verimli tarım arazileri
üzerine konut, fabrika, otel binalarının yapılması, büyük toprak kayıplarına neden olmaktadır.
Maden işletmeciliği de toprak kirlenmesi nedeni olabilir.
Çünkü maden ocaklarının işletilebilmesi için, ocak üstündeki
toprak tabakasının kaldırılması gerekmektedir. Toprak örtüsünün kaldırılması, buradaki bitki örtüsünün de bozulmasına
ve yörenin doğal yapısının değişmesine yol açmaktadır.

Şekil 24: Erozyonu Önlemenin En İyi Yolu Ağaçlandırmadır

Toprak kirlenmesinin etkileri

Toprak kirlenmesi insanlar dahil, doğada yaşayan bütün
canlıları olumsuz yönde etkiler ve doğanın dengesinin
bozulmasına yol açar. Kirlenmeden en çok zarar görenler,
bitkilerdir. Özellikle, kimyasal toprak kirlenmesinin ve
erozyonun olduğu yerlerde
toprağın verimi düşer, birçok
bitki türü cılız kalır, yeterince
ve sağlıklı büyüyemez, hatta
yok olur.
Kimyasal kirlenme, yeraltı ve yerüstü sularını da
kirleteceğinden, su kirliliği
sorunu genellikle toprak kirlenmesi ile birarada görülür.
Aşırı gübreleme sonucunda,
sulardaki azot ve fosfat düzeyi çok yükselir. Bitkilerin
yumrularında depolanan fazla azot, zamanla bitkilerin ve

Kaynak: TEMA Vakfı
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bunları tüketen insanların zehirlenmelerine neden olur. Azotlu gübrelerin aşırı olarak kullanıldığı yerlerdeki bitkilerde
kanser yapan azot bileşikleri de oluşmaktadır. Kansere neden
olan bir diğer kirlenme türü ise, nükleer kirlenmedir. Sulara
karışan aşırı fosfor, su içinde yosunlaşmalara neden olur.
Aşırı ve kontrolsuz pestisit kullanılan yerlerde, toprağın
mineral yapısının oluşmasını sağlayan solucanların ve diğer
faydalı canlıların da ölmesi sonucunda, toprağın kimyasal
niteliği bozulur ve verimi düşer. Pestisitler yağ dokusunda
birikir. Pestisitli bitkileri yiyen hayvanların yağ dokularında
biriken pestisit bu hayvanlar için öldürücüdür.
Endüstri atıkları ile olan toprak kirlenmesi, insanlarda ve
hayvanlarda ağır metal zehirlenmelerine neden olabilir. Asit
yağmurlarının neden olduğu etkiler arasında, bitkilerin beslenmelerinin bozulması, kuruması ve yok olmaları sonucunda erozyona kadar giden olumsuzluklar sayılabilir.

Toprak kirlenmesine karşı önlemler
Toprak kirlenmesinin nedenlerinin başında bilinçsiz gübre kullanımı geldiğine göre, alınacak önlemlerin başında da
bu konudaki çabalar gelir. Herşeyden önce, tarımsal alanların
analizleri yapılarak hangi tür gübrenin uygun olacağı uzmanlara danışılarak belirlenmelidir. Gereğinden fazla gübre kullanılmamasına dikkat edilmelidir.
Bitkilerdeki zararlı böceklere karşı yapılacak ilaçlamaların da uzmanların önerileri doğrultusunda yapılması gerekir.
Aksi durumda, bu kimyasallar (pestisitler) yalnızca toprak
kirlenmesine neden olmakla kalmazlar, o ilaçları uygulayan
kişilerin de zehirlenmelerine neden olabilirler. Özellikle, fare
gibi haşereleri öldürmek amacıyla ilaçlanmış ambarlardaki
gıdaları yiyen birçok kişinin yaşamını kaybettiği bilinmelidir.
Toprak kirlenmesini önlemenin çok önemli bir yolu da,
evsel ve endüstri atıklarının doğaya bırakılmadan önce arıtılmasıdır. Bacalardan salınan gazlar ise, filtre edilmeden
atmosfere bırakılmamalıdır. Son yıllarda giderek artan biçimde, çöplerin ve diğer atıkların yeniden değerlendirilmesi
amacıyla yapılan “gerikazanım” çalışmaları, doğaya bırakılan atık miktarının azalması için önemli bir çabadır.

Erozyonun önlenmesinin en iyi yolu, ağaçlandırmadır.
Unutulmamalıdır ki, ormanlar bir ülkenin en değerli varlıklarıdır. Ormanlar, yalnızca erozyonu önlemekle kalmaz, iklimlerin düzenlenmesi, yağışların oluşması gibi yararlar da
sağlarlar. Bu arada, ormanlar kâğıt ve mobilya üretiminin
temel ham maddesidir. Öte yandan, aşırı kâğıt tüketiminden
kaçınmakla ve kullanılmış kâğıtların gerikazanımlarını sağlamakla, ormanları korunacağı unutulmamalıdır. Çünkü bir ton
iyi nitelikli kâğıt üretimi için yaklaşık yedi ağacın kesilmesi
gerekmektedir.
KIZILDERİLİ REİSİN MEKTUBU
TOPRAK İNSANA DEĞİL, İNSAN TOPRAĞA AİTTİR
Beyazsaray’daki Büyük Beyaz Reis,
Gökyüzünü, toprağın sıcaklığını nasıl satın alabilirsiniz
ya da satabilirsiniz? Bunu anlamak bizler için çok güç. Bu
toprakların her parçası halkım için kutsaldır. Çam ağaçlarının
pırıldayan iğneleri, vızıldayan böcekler, ak kumsallı kıyılar,
karanlık ormanlar ve sabahları çayırları örten buğu, halkımın
anılarının ve geçirdiği yüzlerce yıllık deneylerinin bir parçasıdır. Ormanların, ağaçların damarlarında dolaşan su, atalarımın anılarını taşır. Biz buna inanırız. Beyazlar için durum
böyle değildir. Bir beyaz ölüp, yıldızlar evrenine göçtüğü
zaman doğduğu toprakları unutur. Bizim ölülerimizse, doğduğu toprakları unutmaz. Çünkü Kızılderili, gerçek anasının
toprak olduğunu bilir.
Washington’daki Büyük Beyaz Reis bizden toprak almak
istediğini yazıyor. Bu bizim için çok büyük bir özveri olur.
Büyük Beyaz Reis, bize, rahat yaşayacağımız bir yerin ayrılacağını, bize babalık edeceğini, biz Kızılderililerinse, onun
çocukları olacağımızı söylüyor. Bu önerinizi düşüneceğiz
ama yine de önerinizi kabul etmemizin kolay olmayacağını itiraf etmek zorundayım. Çünkü bu topraklar bizler için
kutsaldır. Derelerin ve ırmakların suyu, bizim için yalnızca
akıp giden su değildir; atalarımızın kanıdır aynı zamanda. Bu
toprakları size satarsak; bu suların ve toprakların kutsal olduğunu çocuklarımıza öğretmemiz gerekecek. Biz, dereleri ve
ırmakları, kardeşimiz gibi severiz. Siz de aynı sevgiyi gösterebilecek misiniz kardeşlerimize?

771

HALK SAĞLIĞI Kuramlar ve Uygulamalar

Biliyorum; beyazlar bizim gibi düşünmezler. Beyazlar
için bir parça toprağın, ötekinden ayrımı yoktur. Beyaz adam,
topraktan almak istediğini almaya bakar ve sonra yoluna devam eder. Çünkü toprak, beyaz adamın dostu değil, düşmanıdır. Beyaz adam topraktan istediğini alınca, başka serüvenlere atılır. Beyaz adam, anası olan toprağa ve kardeşi olan
gökyüzüne, alınıp satılacak, işlenecek, yağmalanacak bir şey
gözüyle bakar. Onun bu ihtirasıdır ki; toprakları çölleştirecek
ve herşeyi yiyip bitirecektir.

ları öldürecek olursanız, nasıl yaşayabilirsiniz? Canlıların
yok edildiği bir dünyada, insan ruhu yalnızlık duygusundan
ölür gibi geliyor bize. Unutmayın; bugün canlıların başına
gelen, yarın insanın başına gelecektir. Çünkü bunlar arasında
bir bağ vardır. Şu gerçeği iyi biliyorum: Toprak insana değil, insan toprağa aittir. Ve bu dünyadaki her şey; bir ailenin
bireylerini birbirine bağlayan kan gibi ortaktır ve birbirine
bağlıdır. Bu nedenle de; dünyanın başına gelen her felaket,
insanoğlunun da başına gelmiş demektir.

Beyaz adamın kurduğu kentleri de anlamayız biz Kızılderililer. Bu kentlerde huzur ve barış yoktur. Beyaz adamın
kurduğu kentlerde bir çiçeğin taç yapraklarının açarken çıkardığı sesler, bir kelebeğin uçarken çıkardığı kanat sesleri
duyulmaz. Belki vahşi olduğum için anlayamıyorum; ben ve
halkım için önemli olan şeyler oldukça başka. İnsan; bir su
birikintisinin çevresinde toplanmış kurbağaların, ağaçlardaki
kuşların ve doğanın seslerini duymadıkça, yaşamın ne anlamı, ne değeri olur?

Bildiğimiz bir gerçek daha var: Sizin Tanrınız, bizimkinden başka bir Tanrı değil. Aynı Tanrı’nın yarattıklarıyız.
Beyaz adam, bir gün belki bu gerçeği anlayacak ve kardeş
olduğumuzun ayrımına varacaktır. Siz, Tanrımızın başka
olduğunu düşünmekte özgürsünüz. Ama Tanrı, hepimizi yaratan tanrı için, Kızılderili ile Beyazın arasında fark yoktur.
Ve Kızılderililer gibi Tanrı da, toprağa değer verir. Toprağa
saygısızlık, Tanrı’nın kendine saygısızlıktır. Beyaz adamı
bu topraklara getiren ve ona, Kızılderiliyi boyunduruk altına
alma gücü veren Tanrı’nın kaderini anlamıyorum. Tıpkı buffaloların öldürülüşünü, ormanların yakılışını, toprağın kirletilişini anlamadığım gibi...

Biz Kızılderiliyiz ve anlamıyoruz. Biz Kızılderililer, bir
su birikintisinin yüzünü yalayan rüzgârın sesini ve kokusunu
severiz. Çam ormanlarının kokusunu taşıyan ve yağmurlarla yıkanıp gelmiş meltemleri severiz. Hava önemlidir bizler
için. Ağaçlar, hayvanlar ve insanlar aynı havayı solur. Beyaz
adam için, bunun da önemi yoktur. Ancak size bu toprakları
satacak olursak; havanın temizliğine önem vermeyi de öğrenmemiz gerekecek. Çocuklarınıza havanın kutsal bir şey
olduğunu; havanın temizliğine önem vermek gerektiğini
öğretmelisiniz. Hem nasıl kutsal olmasın hava? Atalarımız
doğdukları gün ilk soluklarını, ölürken de son soluklarını bu
havayla solumuşlardır.
Toprak satmamız için yaptığınız öneriyi inceleyeceğim.
Eğer önerinizi kabul edecek olursak; bizim de bir koşulumuz
olacak. Beyaz adam, bu topraklar üstünde yaşayan tüm canlılara saygı göstersin. Ben bir vahşiyim ve başka düşünemiyorum... Yaylalarda cesetleri kokan binlerce buffalo (yaban
sığırı) gördüm. Beyaz adam, trenle geçerken vurup vurup
öldürüyordu. Dumanlar püskürten demir atın bir buffalodan
daha değerli olduğuna aklım ermiyor. Biz Kızılderililer yalnızca yaşayabilmek için öldürürüz hayvanları... Tüm hayvan-

Bir gün bakacaksınız; gökteki kartallar, dağları örten
ormanlar yok olmuş; yaban atları evcilleştirilmiş ve her yer,
insanoğlunun kokusuyla dolmuş. İşte o gün, insanoğlu için,
yaşamın sonu ve varlığını sürdürebilme savaşının başlangıcı
gelip çatmış olacak...
1854,
Duwarmish Kızılderililerinin Reisi Seattle

Besin Kirlenmesi
(Ayrıca Bkz. Beslenme ve Sağlık bölümü)
Besin kirlenmesi, yiyeceklerin, sağlığa zararlı duruma
gelmeleridir. Bütün canlılar gibi, insanlar da beslenmek zorunda olduklarından, besinlerin kirlenmesi, herkesi ilgilendiren bir sorundur.
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Nedenleri ve çeşitleri
Besinler üretimden tüketime kadar çeşitli evrelerden geçerler. Tarlada yetiştirilen ya da hayvanlardan sağlanan besin
maddeleri, toplandıktan sonra depolanır, ambalajlanır, taşınır,
tekrar depolanır, bazıları mandıra gibi yerlerde işlenir, pazarlanır, satın alındıktan sonra evlerde ya da toplu beslenme yerlerinde bir süre saklanır, yemek haline getirilip tüketilir. İşte,
besin maddeleri geçirdikleri bu evrelerin herhangi birinde
kirlenebilirler. Kirlenmelerinin başlıca üç nedeni vardır:
(a) Kimyasal kirlenme: Besin maddeleri, tarladaki böcekleri ya da zararlı otları yok etmek için kullanılan ensektisitler / pestisitler tarafından kirletilebilir. Ayrıca, evlerde ya
da depolardaki fareleri öldürmek amacıyla kullanılan kimyasallar da besin maddeleri üzerine gelirse, besin kirlenmesine
yol açar.
(b) Biyolojik kirlenme: Bu tür kirlenme, besinlere bakteri, virüs, parazit gibi biyolojik etkenlerin bulaşması ile ortaya çıkar. Biyolojik kirlenme, daha çok, besinlerin işlendiği ya
da saklandığı evrelerde oluşur.
Besin maddeleri, mikrop ve parazitlerin üremeleri için
çok uygun bir ortamdır. O nedenle, besinler uygun şekilde
ve uygun sıcaklıkta saklanmazlarsa, bir süre sonra besinlerde
mikroplar üremeye başlar, daha sonra besin maddesi çürüyüp
kokuşur. Mikroplar, besin maddelerine havadan, kirli ellerden ya da toprak gibi mikroplu şeylerin değmesi ile bulaşabilir. Hastalıklı hayvanlardan sağılan süt ve bunlardan yapılan
süt ürünleri de mikroplarla (örneğin, verem mikrobu) bulaşık
olabilir. Parazitli hayvanların etleri yenilirse, bunları yiyenlere parazitler bulaşabilir. Bu parazitler arasında “kancalı kurt”
ve “kist hidatik” hastalığına neden olan parazit sayılabilir.
Hayvanlarda kullanılan antibiyotik de, onların etini ya da
sütünü tüketen insanlara geçebilir. Ürünü arttırma amacıyla
bitki ve hayvanlarda kullanılan ve “hormon” olarak bilinen
maddeler de bu ürünleri tükentenlere geçebilir. Aynı şekilde,
besinlerin daha uzun süre dayanmalarını sağlamak için kullanılan bazı katkı maddeleri uygun şekilde kullanılmazlarsa,
biyolojik kirlenmeye neden olabilir.

(c) Radyoaktif kirlenme: Nükleer toprak kirlenmesinin
olduğu yerlerde üretilen sebze ve meyvalar, topraktan aldıkları radyoaktif maddeleri onları tüketen insanlara ulaştırmış
olurlar.

Etkileri
Besin kirliliğinin insan sağlığı üzerindeki etkileri kirlenmenin türüne göre değişik olur.
Kimyasal kirlenme sonucunda insanlarda görülen ani
ya da uzun süreli zehirlenmeler en önemlileridir. Örneğin,
fare zehiri bulaşmış besinleri tüketenlerde ani zehirlenmeler
ve ölümler görülebilir. Civalı ensektisitlerle kirlenmiş besin
maddelerini tükenlerde, civa vücutta birikip belli bir düzeye
eriştikten sonra zehirlenme belirtileri ortaya çıkabilir.
Besin kirlenmesinin en sık rastlanan etkisi, biyolojik kirlenmelere bağlı olanlardır. Besinlerde üreyen mikroorganizmalar birçok hastalığa neden olabilir. Bunlar arasında kolera,
tifo, paratifo, dizanteri, verem, salmonella mikrobuna bağlı
gıda zehirlenmeleri sayılabilir. Ayrıca, kirlenmiş sularla çocuk felci de bulaşabilir. Birçok bağırsak paraziti ve ölümcül
bir hastalık olan kist hidatik de sağlıksız etlerin yenilmesi ile
bulaşabilir.
Radyoaktif maddelerle kirlenmiş besinleri tüketenlerde
ise, uzun dönemde kanser hastalığı ortaya çıkabilir. Söz konusu radyoaktif madde “stronsiyum 90” ise, bu madde vücutta kalsiyum mineralinin yerine geçer ve kemiklerde birikir.
Bu durumda, radyoaktif etki vücutta onyıllarca sürer.

Önlemler
Besin kirlenmesinin önlenmesinde bazı yasal
düzenlemeler vardır. Örneğin, başta DDT olmak üzere 30
dolayındaki pestisitin üretimi, ülkeye sokulması ve kullanımı
yasaklanmıştır. Ülkemizde, gıda maddesi üreten ve satan
yerlerde çalışanların her üç ayda bir hekim kontrolundan
geçmeleri bir yasal zorunluluktur. Buna göre, bakkal,
kasap, lokanta, et kesim yerleri, mandıra, gıda üretimi
yapan fabrika ve imalathane gibi yerlerde çalışanlar düzenli
olarak fizik muayene edilirler ve dışkılarında mikrobiyolojik
incelemeler yapılarak bunların tifo, kolera gibi hastalıkları
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taşıyıp taşımadıkları denetlenir. Hastalığı olanlar tedaviye
alınırlar ve hasta oldukları süre içinde çalışmalarına izin
verilmez. Bu arada, gıda üreten ve satan yerlerdeki fiziksel
koşullar ve besin maddelerini saklama koşulları da belediye
ve sağlık elemanlarında düzenli aralıklarla denetlenir. Bu
denetimlerden kaçanları ve böyle uygulamaların yapılmadığı
yerleri belediye, sağlık kuruluşu, kaymakamlık ya da
valıliklere bildirmek bir yurtdaşlık görevidir.
Besin kirlenmesini önlemek için yapılması gereken en
önemli şey, eğitimdir. Unutulmamalıdır ki, herkes kendi
sağlığından sorumludur. O nedenle, tüketilen besinlerin
sağlığa uygun olup olmadığına dikkat etmek önemlidir. Bu
önlemlerin başında, besinleri iyice temizlemeden yememek
ve uygun ortamlarda saklamak gelir. Besin maddeleri sinek,
hamam böceği, fare gibi böcek ve haşerelerin erişemeyeceği
yerlerde ve üzerleri kapalı olarak saklanmalıdır. Çünkü
birçok besin maddesi bozulmamaları için soğukta (+ 4o C)
saklanmalıdır. Daha uzun süre dayanmaları isteniyorsa - 20o
C’ye kadar varan soğuklarda saklanmaları gerekir.
Besin maddelerini satın alırken rengi, kokusu, görünümü
incelenmelidir. Aşağıdaki durumlarda, besin maddeleri satın
alınmamalıdır:

• Rengi koyu kahverengi ya da beyaza yakın açık pembe olan, dokusu yumuşak ve gevşek, yapışkan, kötü kokulu
olan, üzerinde belediye mühürü bulunmayan etler,
• Üretim tarihleri iki günden önce olan, şişe dibinde tortu bulunan ve sokakta satılan sütler,
• Üstü açık ya da küflü yoğurtar ve peynirler,
• Kabuğu kirli, çatlak ve yıkanmış yumurtalar,
• Rengi canlı olmayan, üzerinde çapa izi olan, çürük,
ezik, buruşuk, küflü, çamurlu sebze ve meyvalar,
• Uzun süre beklemiş, kurtlu, buruşuk kuru bakalgiller,
• Paketleri yırtılmış, kurtlu, küflü, nemli, taşlı, kumlu un
mamülleri,
• Son kullanma tarihi geçmiş, alt ve üst tabanları bombe
yapmış konserveler
• Üretimleri sırasında hormon kullanılan besin maddeleri

Besin maddelerinin uzun süre bozulmadan dayanabilmeleri için çeşitli yöntemler vardır. Bunlar arasında kurutma, soğutma, dondurma, tuzlama, pastörizasyon, konserve yapma,
şekerleme ve bazı kimyasal maddelerle saklama yöntemleri
sayılabilir.

Gürültü Kirliliği
Ses, frekans ve basınç özellikleri ile tanımlanır. Frekans,
ses dalgasının birim zamandaki titreşim sayısıdır ve ölçüm
birimi Hertz’dir. İnsan kulağı 20 ile 20.000 Hertz arasındaki
sesleri duyabilir. Bunun altındaki seslere “infrasonik”, üzerindeki seslere “ultrasonik” sesler denir. Günlük yaşamda sık
olarak karşılaşılan sesler bir kaç yüz ile bir kaç bin Hertz arasındadır.
Sesin basıncı ise Pascal birimi ile ölçülür, ancak, sağlık
etkileri bakımından basınç birimi olarak “desibel” (dB) kullanılır. Sakin bir evde ses düzeyi 20-30 desibel, büroda 40-50
desibel, fabrikada 60-120 desibel olabilir.
Ses düzeyi 85 desibelin üzerine çıkarsa, insan sağlığına
zarar verebilir. İnsan ve toplum üzerinde olumsuz etki yapan
ve istenmeyen seslere gürültü denmektedir. Böyle ortamlarda, gürültü kirliliğinden söz edilir.
Tablo 8: Değişik Ortamlarda Ses Basınç Düzeyleri
Ortam
Ormanlık bölge

Ses düzeyi (dB)
20-30

Sesiz büro

40

Küçük bir motor

50

Normal konuşma

60

Daktilo

70

Büyük elektirikli testere

90-100

Jet motoru

130-140

Kaynak : Bilir, N. İş Sağlığı :(Bertan,M., Güler,Ç. Halk Sağlığı Temel Bilgiler, Güneş Yayınevi, Ankara, 1995, s. 276.
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Nedenleri
Gürültü kirlenmesi, özellikle kentlerde yaşayanların ve
gürültülü işlerde çalışanların sorunudur. Kentlerdeki trafik
yoğunluğu ve yükses sesli müzik yayınları gürültü kirlenmesinin temel kaynaklarıdır. Tekstil fabrikaları, demir-çelik
fabrikaları, yüksek devirli hızarların kullanıldığı marangoz
atölyeleri, beton kıran vibratörlerin kullanıldığı yerler gibi
ortamlarda çalışanlar da gürültü kirliliği ile karşı karşıyadırlar.

Etkileri
Gürültünün insan sağlığına olan etkileri fiziksel ve ruhsal olabilir; başta gelen etkisi işitme kaybıdır. İşitme kaybı,
yüksek basınçlı ses dalgalarının iç kulaktaki sese duyarlı
hücrelerde yaptığı tahribat sonucu ortaya çıkar. Bu tür işitme kayıplarının tedavisi yoktur, çünkü hücrelerdeki tahribat
düzeltilemez. Ancak, gürültüye maruz kalınan süre kısa ise,
o zaman, tahribat tam oluşmaz ve geçici işitme kayıpları görülebilir.
Gürültü kirliliği, dikkat bozukluklarına, baş ağrısı, korku, heyecan, kan basıncında yükselme, sinirlilik, uyku bozuklukları, iş yapabilme yeteneğinde azalmaya yol açabilir.
Ani gürültü kişide adrenalin salgılanmasına neden olarak
kalp atışlarının hızlanmasına, solunumun sıklaşmasına,

dikkat azalmasına, uyku düzeninin bozulmasına yol açabilir.
Uzun süre gürültülü ortamlarda çalışanlarda, işitme kayıplarının yanı sıra mide ve kalp hastalıkları da sık görülür.

Önlemler
Gürültü kontrolu üç aşamada yapılabilir: Kaynakta,
alıcıda ve çevrede.
Kaynakta kontrol, gürültüye neden olan şeylerin kontroludur. Trafikteki araçların bakımlı olmaları, gereksiz yere
klakson çalınmaması, araç ekzoslarına susturucu takılması,
kentlerdeki ulaşımın daha az gürültülü olan metro sistemi ile
yapılması, gürültü düzeyine varan müzik yayınlarının engellenmesi, gürültüsüz çalışan makine teknolojilerinin geliştirilmesi ve kullanılması gibi önlemler sayılabilir.
Alıcıda kontrol, kişilerin kendilerini gürültüden korumaları demektir. Gürültülü ortamlarda çalışanların kulak tıkaçları kullanması, sesi emen ya da basıncını azaltan duvar
döşemelerinin kullanılması gibi önlemler bu gruba girer.
Çevre kontrolu, kentlerin yer seçimi, yol kenarlarına sesi
emen özellikleri nedeniyle ağaçlar dikilmesi, ses geçirmeyen
yapı elemanlarının ve pencerelerden ses geçişini azaltan çift
cam kullanılması, gürültülü işyerlerinin yerleşim yerlerinin
uzaklarına yapılması gibi önlemleri içerir.

Tablo 9: İşitme Kaybı Düzeyi ve Etkileri
İşitme Kaybının Düzeyi

Tanım

İşitme Kaybının Dil ve Konuşmaya Etkisi

-10dB -15dB

Normal

İşitmede sorun yoktur.

16dB -25dB

Minimal

Bazı sesleri (çağlayan sesi, yaprak hışırtısı gibi) duymada ve ayırt etmede güçlüğü vardır.

26 dB -40 dB

Hafif

Konuşma seslerinin bazılarını duyabilme güçlüğü vardır. Fısıltı ile konuşulanları duyamaz.

41 dB -55 dB

Orta

Karşılıklı konuşmaları anlamada güçlük çeker.

56 dB -70 dB

Orta - İleri

İşitme cihazı olmadan konuşmaları anlayamaz ve takip edemez

71 dB -90 dB

İleri

Konuşma seslerini duyamaz. Yalnızca çevredeki şiddetli sesleri duyabilir.

91 dB ve üzeri

Çok ileri

Konuşma seslerini duyamaz. Çok yüksek şiddetteki sesleri duyabilir.

Kaynak: Odyoloji Kulübü
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DÜNYA TABİPLER BİRLİĞİ’NİN GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ ÜZERİNE RAPORU
Eylül 1992’de İspanya’nın Marbella kentinde 44. Dünya Tıp Kongresi’nde kabul edilmiş, Ekim 2007’de Danimarka’nın
Kopenhag kentinde DTB Genel Kurulu’nda değiştirilmiştir.

Önsöz
Gelişen çevresel farkındalık/duyarlılık ve gürültünün sağlık üzerine, ruhsal duruma, performans ve iyi halde olma üzerine etkileri bilgisiyle, çevresel gürültüyle savaş gittikçe önem kazanmıştır. Dünya Sağlık Örgütü gürültüyü, endüstriyel uluslarda başlıca çevresel sorun olarak
tanımlamaktadır.
Gürültü insanları çeşitli yollarla etkiler. İşitme, vejetatif sinir sistemi, ruhsal durum, sesli iletişim, uyku ve performans ile ilişkili etkileri
vardır. Gürültü daha fazla enerji tüketimine ve daha yüksek yıpranmaya neden olarak vücudun üzerinde artan bir yük olan stres etkeni gibi
davranır. Bu yüzden gürültünün, stresin katkıda bulunduğu; hipertansiyon, miyokard enfaktüsü, angina pektoris ya da hatta inme gibi şekillerde
görülebilen kardiyovasküler hastalıklar için başlıca kolaylaştırıcı olabileceğinden kuşkulanılır.
Ayrıca gürültünün psikososyal alanda etkileri dramatiktir. Çevresel gürültünün neden olduğu stres, özellikle trafik gürültüsü, yalnızca endüstriyel uluslarda değil aynı zamanda gelişmekte olan ülkelerde de temel endişedir. Hem yollarda, hem de havada sürekli ve muazzam büyüklükteki trafik sesleri yüzünden, strese neden olan çevresel gürültü, hem devamlığı anlamında, hem de etkilenen alan anlamında sürekli artmaktadır. Bu gürültünün neden olduğu işitme hasarı büyüyen bir endişedir. Bu bağlamda sesin en çok ortak kaynağı, kulağın çeşitli yerlerde, çeşitli
ses araçları (taşınabilir müzik çalarlar, stereo sistemler, diskotekler, konserler) ile maruz kaldığı müziktir. Duyma hasarına maruz kalma riski,
birçok kişi tarafından tahmin edilemez ya da hatta bile bile inkâr edilir. En büyük sorun (ya da görünüm) yüksek risk gruplarındaki (genelde genç
kişiler anlamına gelir) farkındalık yaratma sorunu altında yatar. Bu açıdan kanun yapıcılar müdahale etmek ve potansiyel ses düzeyi limitlerini
ve müzik olaylarında izin verilen en fazla ses düzeylerini ortaya koyarak ya da çocukların çok yüksek sesli ya da yüksek gürültü düzeyleri üreten
oyuncaklarını yasaklayarak, hasarı azaltmak için yardıma çağrılır. DTB sosyo-medikal sözlerini tutarak, daha geniş bilgilendirme ve daha akut
farkındalık aracılığıyla, çevresel gürültüyle müdadeleye katkıda bulunmak amacıyla, gürültü kirliliği sorunu konusunda bir rapor yayınlamıştır.

Öneriler
DTB aşağıdaki konuları ulusal tabip birliklerinin dikkatine sunar:
1. Toplumu, özellikle çevresel gürültüden etkilenen insanları olduğu kadar, politika üretenleri ve karar verenleri, gürültü kirliliği hakkında
bilgilendirin.
2. Ulaşım bakanlarını ve şehir planlamacılarını büyüyen çevresel gürültü kirliliğine karşı koymak duyarlılığında alternatif fikirler geliştirmeleri için yardıma çağırın.
3. Çevresel gürültü kirliliğini yok etmek için uygun yasal düzenlemeyi destekleyin.
4. Yasal gürültü kirliliği uygulamalarını destekle ve kontrol ölçümlerinin etkililiğini izleyin.
5. Gençleri taşınabilir müzik çalarlardan, kulaklıklı stereo sistemlerin kullanımından, arabalardaki ses sistemlerinden, rock konserleri ve
diskoteklerde bulunanlardan yayılanlar gibi, yüksek sesli müzik dinleme ile bağlantılı riskler hakkında bilgilendirin.
6. Eğitim otoritelerini, erken durumda kişiler üzerinde gürültünün etkilerine dikkat etmeleri için, çevresel gürültü yüzünden oluşan stresin,
nasıl etkisiz hale getirilebileceğini, gürültü kirliliğinde payı olmada bireylerin rolleri ve yüksek sesle müzik dinleme ile bağlantılı riskler hakkında insanları bilgilendirmeleri için yöneltin.
7. Güç araçları ile çalışma ya da yüksek sesli motorlu araçları yönetme sonucu, özel sektörde gittikçe artan duyma hasarının riskleri hakkında bilgi sağlayın.
8. İş yerinde yüksek sesli gürültüye maruz kalan bu bireylerin azaltılamaz gürültüye karşı kendilerini korumalarının önemini vurgulayın.
9. İşte mesleki güvenlik ve sağlıktan sorumlu kişileri, işyerindeki çalışanların sağlığının korunmasından emin olmak için gürültü yayılımını
azaltmak amacıyla, daha fazla harekette bulunmaları için yardıma çağırın.
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Radyasyon Kirlenmesi
Doğal çevremizde bulunan radyasyon dünyadaki yaşam
için gereklidir. Ancak, nükleer enerji santrallardeki kazalar
sonucunda ya da nükleer silahların kullanılması ile çevredeki radyasyon yoğunluğu normalin çok üzerine çıkarsa, insan
sağlığını tehdit etmeye başlar. Bu durumda, radyoaktif kirlenmeden söz edilir.

Nedenleri
Radyoaktif kirlenmenin nedenleri konusunda toprak kirliliği bölümünde söz edilmişti. Bu tür kirlenmenin başlıca
nedenleri nükleer santrallardan olan radyasyon sızıntıları ve
nükleer denemelerdir.
Toplumdaki bir kişinin çevreden aldığı radyasyon dozunun farklı kaynaklara göre dağılımı aşağıdaki gibidir:
Doğal kaynaklar

Yüzde 87 Yapay kaynaklar

Yüzde 13

Havadan

Yüzde 37 Tıbbi işlemler

Yüzde 12

Toprak ve binalardan

Yüzde 19 Nükleer yakıt çevrimi

Yüzde 0.1

Yiyeceklerden

Yüzde 17 Mesleksel

Yüzde 0.2

Kozmik ışınlar

Yüzde 14 Radyoaktif yağış

Yüzde 0.4

Çeşitli

Yüzde 0.4

Etkileri
İyonlaştırıcı etkisi olmayan ışınların insan sağlığına
olan olumsuz etkileri sınırlıdır. Gözlerde katarakt ve deride
yanıklara (Güneş yanığı gibi) neden olabilir.
Ancak, ister doğal ister yapay olsun, iyonlaştırıcı ışınlar
oldukça tehlikelidir. Bu ışınların sağlığa etkileri radyasyonun
dozu ile ilişkilidir. Ani olarak ve yüksek dozlarda radyasyona
maruz kalmak herkeste önemli sorunlara yol açar. Bu sorunlar bulantı ve kusma ile başlayıp kanamalar, saç dökülmesi,
ishal, ağız enfeksiyonları, zayıflama sonucunda ölüme kadar
varır.
Radyasyona düşük dozlarda maruz kalınması bazı kişilerde bir sorun yaratmazken, bazılarında sağlık sorunlarına
neden olabilir. Bunlar arasında, değişik organ kanserleri,

katarakt, kısırlık, enfeksiyon hastalıklarına yatkınlık, anne
karnındaki fetüste anomaliler ve kişinin kromozomlarında
bozulmalar sayılabilir.

Radyoaktif kirlemeye karşı önlemler
Radyoaktif kirlenmeye karşı alınacak en etkili önlemler,
radyasyon yayan kaynakların kontroludur. Bu nedenle, özellikle nükleer santralların uygun tekneloji ile ve deprem bölgeleri dışında yapılmaları önemlidir. Ayrıca, bu santrallardan
çıkan nükleer atıkların uygun biçimde yok edilmesi de önemlidir. Nükleer silahların yasaklanması konusunda uluslararası
düzeyde yoğun çabalar sürdürülmekle birlikte, henüz kesin
bir sonuca varılamamıştır.
Radyosyon tehlikesi altındaki mesleklerde çalışanların
da almaları gereken bazı önlemler vardır. Tıp mesleklerinde
çalışanların kurşun önlüklerle korunmaları, çalışma sürelerinin diğer alanlardakilerden daha kısa olması, vücutlarına
giren radyasyonu sürekli olarak ölçen cihazlar (dozometre)
kullanmaları ve aldıkları radyasyonun vücutlarından temizlenmesi için daha uzun süre dinlenmeleri gibi önlemler almalıdırlar. Röntgenle incelemeler hastalıkların tanınmalarında önemli bir yöntemdir. Fakat röntgen ışınlarının da bir tür
radyasyon kaynağı olduğu unutulmamalı ve gereksiz röntgen
çekimlerinden sakınmalıdır.
Radyasyon kontrolu amacıyla bazı ulusal ve uluslararası
kurumlar vardır. Bunlar arasında Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TEAK), Uluslararası Radyasyon Koruma Komisyonu
(ICRP) ve Uluslararası Atom Enerji Ajansı (IAEA) en önemlileridir.

Işık Kirlenmesi
Genel anlamda ışık kirliliği yanlış yerde, yanlış miktarda, yanlış yönde ve yanlış zamanda ışık kullanılmasıdır. Bu
tanım, her çeşit etkisiz aydınlatmayı kapsar. Bunların başlıcaları şunlardır:
• Işık tecavüzü (ışık taşması): Işığın istenmeyen ya da
gerekmeyen yeri aydınlatması.
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daha belirgin olmasıdır. Bu durumda ışık gözün kapasisini
aşıp görme yetisinin bozulması ve nesnenin görünürlüğünün
kaybolmasına yol açan aydıtlatmadır.
• Dikine ışık: Doğrudan gökyüzüne giden, boşa harcanan ve uzayda kaybolan ışıktır. Dikine ışık gökyüzünü aydınlattığı için gök cisimlerinin görülmesini zorlaştırır, astronomlar ve gökyüzünü seyretmek isteyenleri engeller.
• Aşırı miktarda ışık: Bir iş için gereken aydınlatma
miktarını aşan ışıktır.
Yukarıda sıralanan ışık kirliliğin kaynağı cadde, sokak, park, bahçe, spor alanları, turistik tesisler, binaların dış
cepheleri ve reklam panolarının aydınlatılmaları, güvenlik
amacıyla aydınlatma ve binalardan taşan ışıklarlardır. Aydınlatma amacıyla kullanılan armatürlerin ve lambaların yanlış seçimi ve yanlış yönlendirilmesi ışık kirliliğinin başlıca
nedenidir.
Avrupa

Şekil 25: Uzaydan Gece Görüntüleri

Dünya
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Işık Kirliliğinin İnsan Sağlığına Etkileri

Türkiye

Aşırı ışığın, özellikle de spot, flaş ve lazer gibi ani ve
parlayan ışıkların görmeyi etkilediği ve göz sağlığı için zararlı olduğu bilinmektedir. Ayrıca, ışık kirliliği, kan basıncında yükselmelere, baş ağrısı, stres, yorgunluk, seksüel
fonksiyonlarda azalma, sinirlilik, uyku bozuklukları gibi ruh
ve sinir sistemini ilgilendiren rahatsızlıklara yol açmaktadır.
Pineal bez tarafından geceleri üretilen melatonin ışık kirliliği nedeniyle azalır. Melatonin azlığında overlerdeki östrojen
üretimi artmakta ve bu da meme epitel hücrelerinde malign
transformasyonu hızlandırarak meme kanserlerinin oluşmasına zemin hazırlamaktadır.

Işık Kirliliğinin Önlenmesi
Ülkemizde ışık kirliğinin önlenmesi için temel
mevzuat Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının ‘Elektrik
Dış Aydınlatma Yönetmeliği’ dir. Bu yönetmelik, dış
aydınlatmada, enerjinin etkili ve doğru kullanılmasıyla
gereksiz yere enerji sarfiyatını önlemeyi, enerji tasarrufunu
ve astronomik gözlemleri ve doğal hayatı olumsuz yönde
etkileyen ışık kirliliğini önlemeyi amaçlamaktadır.

Ankara

1988 yılında ABD’de Uluslararası Karanlık Gökyüzü
Birliği (IDA - International Dark-Sky Association) kuruldu.
Işık kirliliğini ortadan kaldırmayı amaçlayan IDA sayesinde
dünyada ışık kirliliğini önlemeye yönelik yüzü aşkın yasa çıkarılmıştır.
Işık kirliliğini önlemek için, yani doğru aydınlatma için,
(a) ışığın göğe yönelmesini önlenmeli, aydınlatılacak yere
yöneltilmelidir; (b) birim enerji başına daha çok ışık veren
kaynakları kullanılmalıdır; (c) zamanlayıcılarla gereksiz aydınlatmaları engellenmelidir.

İstanbul

Örneğin, park ve bahçelerde küre tipi armatürler yerine,
yatay düzlemin üst tarafına ışık saçmayan, perdeli aydınlatma lambaları kullanılmalıdır; renk ayrımının önemsiz olduğu
yerlerde düşük basınçlı sodyum lambaları tercih edilmelidir;
güvenlik amaçlı aydınlatmalarda harekete duyarlı sistemler
kullanılmalıdır; vitrin ve reklam aydınlatmalarında gece
yarısından sonra otomatik olarak kendini kapatan sistemler
kullanılmalıdır.
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Atıklar
Atık ve Atık Yönetimi
“Her türlü atığın (evsel, tıbbi, tehlikeli ve tehlikesiz) en
aza indirilmesi, kaynağında ayrı toplanması, ara depolarda
ve aktarma merkezlerinde bir süre tutulması, taşınması, geri
kazanılması, bertaraf edilmesi, geri kazanım ve bertaraf tesislerinin işletilmesi, buraların kapatılması, kapatma sonrası bakım, izleme ve kontrol sürecinin tümüne atık yönetimi denir.”
Atık yönetimi genel olarak karmaşık ve çoğu zaman teknik
yönü ağır basan işlerdir. Bu kitapta bu işlemlerden özellikle
kırsal bölgelerde uygulanabilecek olanlar ele alınmaktadır.

Günlük yaşamda insan ve hayvan vücudundan atılan
maddeler, çalışmalar sonucu oluşan her türlü çöpler, mezbaha
artıkları ve sanayide üretim süreçleri sonucunda ortaya çıkan
maddelerin tümü “atıklar” olarak adlandırılır. Atıklar sıvı,
katı ve gaz olmak üzere üç ana gruba ayrılır.
Atıklar uygun şekilde toplanmaz, taşınmaz ve yok edilmezlerse başta bağırsak enfeksiyonları olmak üzere birçok
hastalığın oluşmasında rol oynarlar. Bu etkenler içinde bulunduğu atıkta uzun süre canlı kalabilirler. Bu durum söz konusu etkenlerin tehlikesini daha da artırmaktadır.

Tablo 10: Atıkların Sınıflandırılması

Kaynak: http://www.cografyabilimi.gen.tr/
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Toblo 11: İnsanda Dışkı ve İdrar Yolu İle Bulaşan Hastalıklar
Etken

Yol Açtığı Hastalık

Etkenin
Bulunduğu Yer

Sağlık kuruluşlarındaki atıklar hastalar, sağlık çalışanları ve topluma bulaşabilen patojen mikroorganizmalar içerir.
Bunların tümüne Tıbbi Atık adı verilir. Bu atıkların yaklaşık
% 75 ila % 90 kadarı evsel atık niteliğindedir ve herhangi bir
tehlike arz etmezler. Tehlikeli atık olarak kabul edilen % 2025 kısım ise enfeksiyöz, toksik ve radyoaktif atıklardır. Tıbbi
atıkların uygun biçimde uzaklaştırılıp yok edilmeleri gerekir.
Bu işler, 25.01.2017 tarihli ve 29959 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ile belirlenmiştir.

Dışkıda İdrarda
E.coli

Diyare

+

+

L. interrogans
S. typhii

Leptospiroz

-

+

Tifo

+

+

Shigella bakterileri Shigelloz

+

-

V. cholera

Kolera

+

-

Poliovirusler

Poliomyelit

+

-

Rotavirusler

Gastroenterit

+

-

E. hystolitica

Amipli Dizanteri

+

-

G. intestinalis

Giyardiyaz

+

-

A. lumbricoides

Askariyazis

+

-

F. hepatica

Karaciğer enfeksiyonu

+

-

A. doudenale

Kancalı kurt enfestasyonu

+

-

N. americanus

Kancalı kurt enfestasyonu

+

-

Schistosoma spp

Şistozomiyaz

+

+

Taenia spp

Şerit enfestasyonu

+

-

Kaynak: http://www.ctf.edu.tr/sk/contact/Cevre

Bu yönetmeliğe göre tıbbi atıkların kontrolü ile ilgili sağlık kuruluşlarının görev ve sorumlulukları şunlardır:

•
•
•
•
•
•

Atık yönetim planını hazırlamak
Atıkları kaynağında ayrı toplamak
Atıkları ayrı taşımak
Personeli eğitmek
Bertaraf harcamalarını karşılamak
Atık miktarını kayıt altına almak, 3 yıl saklamak,
yılsonu itibariyle valiliğe göndermek

Tablo 12: Sıvı Atıktaki Mikroorganizmaların Çeşitli Ortamlarda Yaşam Süreleri
Hastalık Etkeni

Atık
Suda

Toprakta

Mahsulde

Kolera vibriyonu

1 ay

3 haftadan az 5 günden az

Fekal koliform bakteriler

3 ay

2 aydan az

1 aydan az

3 ay

3 aydan az

2 aydan az

Enterovirüsler
Entomeoba parazitleri

Aşağıda söz konusu sorumluluklar çerçevesinde
hazırlanmış örnek bir hastane atıukları yönetimi talimatı yer
almaktadır. Bu talşmatta, aynı zamanda, sağlık kuruluşlarının
atıklarının
sınıflandırılmaları,
nasıl
toplanacakları,
saklanacakları, taşınacakları ve bu işleri yapan personelin
hangi koşullara uymaları gerektiği açıklanmıştır.

25 gün 3 haftadan az 10 günden az

Ancylostoma parazitleri

3 ay

3 aydan az

1 aydan az

Ascaris parazitleri

1 yıl

10 aydan az

3 aydan az

3-4 saat

3-4 saat

Schistosoma parazitleri

Tıbbi Atıklar

---

Kaynak: http://www.ctf.edu.tr/sk/contact/Cevre
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Örnek bir hastane atıkları yönetimi talimatı
T.C.
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ
ENFEKSİYON VE ANTİBİYOTİK DİRENÇ KONTROL KOMİTESİ
HASTANE ATIKLARI YÖNETİMİ TALİMATI
Talimat No: 20
Düzenleme tarihi: 01.04.2009
Hazırlayanlar: Uzm. Dr. Emel Azak Karali, Hemş. Nesrin Altındağ, Prof.Dr. Ayşe Willke
1. AMAÇ: Hastanede üretilen tüm atıkların hasta, hasta yakınları, ziyaretçiler ve hastane çalışanlarının sağlığını tehdit
etmeyecek şekilde ve çevreye zarar vermeden ayrı olarak toplanması, ünite içinde taşınması, geçici depolanması ve ilgili birimlere teslimi süreçlerinde uyulması gereken kuralları belirlemektir.
2. KAPSAM: Hastanenin tüm birimlerinde atıkların yönetimi ile ilişkili faaliyetleri kapsar.
3. SORUMLULUKLAR: Bu talimatın uygulanmasından hastane yönetimi, tüm birimler, tüm hastane çalışanları ve
temizlik firması çalışanları sorumludur. Bu talimatın uygulanması ile ilgili denetimlerden Başhekimlik adına Enfeksiyon ve
Antibiyotik Direnç Kontrol Komitesi sorumludur.
4. TEMEL İLKELER:
1. Atıklar tıbbi atıklar, evsel nitelikli atıklar, cam atıklar, ambalaj atıkları, kesici-delici atıklar, radyoaktif atıklar, tehlikeli atıklar ‘‘Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’’ne göre tablo 1, 2, 3, 4’de belirtilmiştir.
2. Radyoaktif atıklar, üretildikleri yerde ‘‘Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Mevzuatı’’na göre işlem görmelidir.
3. Tehlikeli atıklar diğer atıklardan ayrı toplanmalı, ‘‘Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’’ne göre işlem görmelidir.
4. Toplanan evsel nitelikli atıklar, ‘‘Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’’ hükümleri doğrultusunda taşınmalı ve
bertaraf edilmelidir.
5. Toplanan ambalaj atıklarının ‘‘Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği ’’ hükümleri doğrultusunda
geri kazanılmaları sağlanmalıdır.
6. Tıbbi atıklar çevre ve insan sağlığına zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı olarak alıcı ortama verilmemelidir.
7. Atıkların oluşumu ve miktarı kaynağında en aza indirilmelidir.
8. Tıbbi atıklar, tehlikeli ve evsel atıklar ile karıştırılmamalıdır.
9. Tıbbi atıklar kaynağında diğer atıklardan ayrı olarak toplanmalı, biriktirilmeli, taşınmalı ve bertaraf edilmelidir.
10. Tıbbi atıkların yönetimiyle görevli personel periyodik olarak eğitilmelidir.
11. Oluşan tıbbi atık miktarı ile ilgili bilgiler düzenli olarak kayıt altına alınmalıdır.
12. Evsel atıklar ilçe belediyesi işbirliği ile uzaklaştırılmaktadır. Belediye evsel atıkları almak için günde 1 ya da 2 kez
hastaneye gelmektedir.
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13. Ambalaj atıkları ilgili firma işbirliği ile (kâğıt ürünler ilgili firma tarafından, cam ürünler de şişe cam kurumu tarafından) hastaneden uzaklaştırılmalıdır.
14. Tıbbi atıklar büyük şehir belediyesi işbirliği ile uzaklaştırılır, büyük şehir belediyesinin tıbbi atık aracı atıkları
almak için günde 1 ya da 2 kez hastaneye gelir, tutanak ile belediye yetkililerine teslim edilir.
5. UYGULAMA
1. Atık toplama görevli personel göreve başlamadan önce eğitilmeli, yılda iki kez hizmet içi eğitim verilmelidir.
2. Evsel atıkları toplayanlar ile tıbbi atık toplayanlar ayrılmalıdır.
3. Evsel ve tıbbi atık toplayan elemanlara ayrı ayrı eğitim verilmelidir.
4. Tıbbi atık toplayan elemanların hepatit B ve tetanoz aşıları yapılmalı veya yapılmış olmalıdır.
5. Kurum içerisinde mümkünse tıbbi atık elemanlarının duş alma ve el yıkama imkânları sağlanmalıdır.
6. Özellikle tıbbi atık toplayan elemanların koruyucu başlık, yüz maskesi, gözlük, iş tulumu, bot, özel eldiven kullanması sağlanmalıdır.
7. Söz konusu özel kıyafet sadece atıkların toplanması ve taşınması sırasında kullanılmalıdır.
8. Kesici-delici alet yaralanmaları durumunda hastane enfeksiyon kontrol ekibine müracaat edilmelidir.
9. Yeterli miktarda tıbbi atık kovası gerekli yerlere konulmalıdır.
10. Sağlık personelinin görebileceği yerlere hangi atığın hangi atık kovalarına atılacağı konusunda afiş veya yazı asılmalıdır.
11. Atıklar hemen üretildiği yerde ayrıştırılmalıdır.
12. Ayrıştırma işlemi her tip atık için ayrı toplama kutusu kullanılarak yapılmalıdır.
13. Tıbbi atıklar, hiçbir suretle evsel atıklar, ambalaj atıkları ve tehlikeli atıklar ile karıştırılmamalı, onlarla birarada
toplanıp taşınmamalıdır.
14. Tıbbi atıklar, tablo 6’da belitilen özelliklere sahip kırmızı renkli plastik torbalarda toplanmalıdır.
15. Sıvı tıbbi atıklar da uygun emici maddeler ile yoğunlaştırılarak kırmızı renkli plastik torbalarda toplanmalıdır.
16. Her tür kesici-delici atıklar, diğer tıbbi atıklardan ayrı olarak tablo 7’de belitilen özelliklere sahip kesici-delici alet
kutularına atılmalıdır.
17. Evsel nitelikli atıklar, kontamine olmamak koşuluyla mavi renkli plastik torbalarda toplanmalıdır.
18. Geri dönüşümü yapılabilen atıklar sınıflarına göre (cam, kağıt, plastik vb.) biriktirme kaplarında, yoksa siyah
renkli plastik torbalarda toplanmalıdır.
19. Kırmızı torbalı çöp kovaları normal servislerde ve polikliniklerde tedavi odalarında, yoğun bakım ünitelerinde,
ameliyathane ve hemodiyaliz ünitesinde ofis alanları dışında tüm alanlarda bulundurulmalıdır.
20. Bunlar dışında kırmızı çöp torbası konulması gereken alanlar Enfeksiyon ve Antibiyotik Direnç Kontrol Komitesi’nin önerileri doğrultusunda belirlenmelidir.
21. Hasta bakım hizmeti verilen tüm alanlarda (hasta odası, muayene ve tedavi odaları, ameliyathane, hemodiyaliz,
vb.) kesici-delici alet kutusu bulundurulmalıdır.
22. Kırmızı çöp torbası bulunmayan bir alanda üretilen tıbbi atık en yakındaki kırmızı torbalı çöp kovasına veya kesici-delici alet kutusuna atılmalıdır.
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23. Kullanılmış serum şişeleri ayrı toplanmadan önce, uçlarındaki lastik, hortum, iğne gibi hasta ile temas eden kontamine olmuş materyalden ayrılmalıdır.
24. Kontamine materyaller tıbbi atık olarak değerlendirilmelidir.
25. Atık torbaları ve kesici-delici alet kapları en fazla ¾ oranında doldurulmalı, tam olarak dolmaları beklenmemelidir.
26. Tıbbi atık torbalarının ağızları sıkıca bağlanmalı ve gerekli görüldüğü hallerde her bir torba yine aynı özelliklere
sahip diğer bir torbaya konularak kesin sızdırmazlık sağlanmalıdır.
27. Tıbbi atık torbalarının içeriği kesinlikle sıkıştırılmamalı, torbasından çıkarılmamalı, boşaltılmamalı ve başka bir
kaba aktarılmamalıdır.
28. Kesici-delici atık kapları dolduktan sonra kesinlikle sıkıştırılmamalı, açılmamalı, boşaltılmamalı ve geri kazanılmamalıdır.
29. Toplama torbaları fazla dolmayı beklemeden sıkça değiştirilmelidir.
30. Tıbbi atık torbaları ve kesici-delici atık kapları ¾ oranında dolduklarında derhal yenileri ile değiştirilmelidir.
31. Yeni torba ve kaplar kullanıma hazır olarak atığın kaynağında veya en yakınında bulundurulmalıdır.
32. Tıbbi atık torbaları ünite içinde bu iş için eğitilmiş personel tarafından, tablo 8’de belirtilen özelliklere sahip ve
sadece bu iş için ayrılmış araçlar ile toplanmalı ve taşınmalıdır.
33. Toplama ekipmanı, atığın niteliğine uygun atığın oluştuğu kaynağa en yakın noktada bulunmalıdır.
34. Kesici-delici atık kutuları ¾ oranında dolduktan sonra ağızları kapatılıp uygun büyüklükte kırmızı çöp torbalarına
konulduktan sonra geçici depolama alanına transfer edilmelidir.
35. Evsel nitelikli atıklar toplanmaları sırasında tıbbi atıklar ile karıştırılmamalı, karıştırılmaları durumunda tıbbi atık
olarak kabul edilmelidirler.
36. Evsel nitelikli atıklar, ünite içinde sadece bu iş için ayrılmış taşıma araçları ile taşınarak geçici atık deposuna veya
konteynerine götürülmeli ve ayrı olarak geçici depolanmalıdır.
37. Evsel nitelikli atıklar ile tıbbi atıklar aynı taşıma arabası ile aynı anda taşınmamalıdır.
38. Tıbbi atık torbaları ağızları sıkıca bağlanmış olarak ve sıkıştırılmadan atık taşıma araçlarına yüklenmelidir.
39. Tıbbi atık içeren çöp torbalarından birisinin toplama veya taşıma aşamasında patlaması halinde bu torba hemen
ikinci bir kırmızı çöp torbası içine konmalı ve toplama veya taşıma işlemine devam edilmelidir.
40. Patlama sonucu kirlenen yüzey acil olarak temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir.
41. Atık toplama işlemi sırasında mavi veya siyah bir çöp poşetinin içinde tıbbi atık bulunduğunun görülmesi durumunda
bu çöp poşeti uygun boyda kırmızı bir çöp poşetinin içine konulmalı, tıbbi atık şeklinde ortamdan uzaklaştırmalı,
kesinlikle ayrıştırma yapma yoluna gidilmemelidir.
42. Toplama ve taşıma işlemi sırasında el veya vücut ile temastan kaçınılmalıdır.
43. Atık torbaları asla elde taşınmamalıdır.
44. Atık torbalarının ağızları açılarak boşaltma yapılmamalıdır.
45. Atık taşıma araçları her gün düzenli olarak temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir.
46. Tıbbi atıkları taşımakla görevlendirilen temizlik personeli çalışma sırasında eldiven, koruyucu gözlük, maske kullanmalı; çizme ve özel koruyucu turuncu renkli elbise giymelidir.
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47. Taşıma işleminde kullanılan özel giysi ve ekipmanlar ayrı bir yerde muhafaza edilmelidir.
48. Ünite içinde uygulanan toplama programı ve atık taşıma araçlarının izleyeceği güzergâh, hastaların tedavi olduğu
yerler ile diğer temiz alanlardan, insan ve hasta trafiğinin yoğun olduğu bölgelerden mümkün olduğunca uzak olacak
şekilde belirlenmelidir.
49. Tıbbi atık toplayanlar için özel bir ‘‘Hastane Atık Planı’’ hazırlanmalı hangi birimin atığının ne zaman toplanacağı
önceden belirlenmelidir.
50. Atıklar, hastane ve diğer birimler arasında tekerlekli arabalar, kaplar veya diğer amaçlarla kullanılmayan el arabaları gibi farklı tipte araçlar ile taşınabilir.
51. Atık taşımak için kullanılan araçlar; kolay yüklenebilmeli, yükleme ve boşaltma sırasında atık torba ve kaplarında
hasara neden olabilen kesici uçları olmamalı ve kolayca temizlenebilmelidir.
52. Çalışanlar taşıma ve depolama sırasında atıkların dökülmesini engellemek için atıkları toplarken torbaları kapamalıdır.
53. Yırtılmış, zarar görmüş torba ya da kutular yenisinin içine konmalıdır.
54. Nakil esnasında kesinlikle sıkıştırma yapılmamalıdır.
55. Atıklar bertaraf alanına taşınana kadar 48 saati geçmemek üzere geçici depolama alanında bekletilmelidir. Atıklar
soğutma tertibatı olmayan geçici atık deposunda 48 saat bekletilebilirken, bekleme süresi sıcaklığın 4ºC’nin altında
olması koşuluyla 1 haftaya uzatılabilmektedir.
56. Geçici atık deposu tıbbi atık ve evsel atık olmak üzere iki bölümden oluşmalı, depo alanına depo görevlilerinden
başka kimse girmemeli, depo kapısı sürekli kilitli tutulmalı, depo günde bir kez ve gerektikçe dezenfekte edilmelidir.
57. Geçici depo alanında çalışan personel çalışma süresince turuncu renkli özel elbise, gözlük, maske, eldiven ve çizme
giymeli, bu kıyafeti çalışma alanı dışında kullanmamalıdır.
58. Genotoksik ve koroziv atıklar ayrı kaplarda toplanmalıdır.
59. Radyoaktif atıklar kurşunlu odalarda yarılanma ömürleri dikkate alınarak saklanmalıdır. Radyoaktif bozulmaya
bırakılan atıkların üstüne; radyoaktif izotopun tipini, tarihi ve depolama için gereken detaylı bilgileri gösteren bir etiket
yapıştırılmalıdır.
60. Radyoaktif maddeler kullanıldıktan sonra Türk Atom Enerjisi Kurumu’na teslim edilmelidir.
Tablo 1. Sağlık Kuruluşlarından Kaynaklanan Atıkların Sınıflandırılması
1.
2.

Evsel nitelikli atıklar
Tıbbi Atıklar
• Enfekte atıklar
• Patolojik atıklar
• Kesici-delici atıklar
3. Tehlikeli Atıklar
4. Radyoaktif Atıklar
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Tablo 2. Evsel Nitelikli Atıklar

Ünitelerden atılan ancak enfekte
olmamış atıklar
EVSEL NİTELİKLİ
ATIKLAR
Ambalaj Atıkları; geri kazanılabilen atıklardır

•

Büro atıkları

•

Mutfak atığı

•

Bahçe atığı

•

Ambar ve atölyelerden gelen atıklar

•

Enfekte olmayan hastaların muayene edildiği birim atıkları

•
•
•
•

Kâğıt
Karton
Mukavva
Plastik ve metal atıkları (piller ayrıca belirlenmiş pil kutularına
atılmalıdır)
Cam (serum şişeleri, flakon, ampüller..)

•

Tablo 3. Tıbbi Atıkların Sınıflandırılması
Hastalık etkenleri bulaşmış veya bulaşması muhtemel her türlü;
•

insan doku ve organları

•

idrar ve dışkı kapları

•

kan veya plasenta bulaşmış atıklar

•

laboratuvar atıkları

•

kontamine tüm kesiciler, enjektör, bisturi, ampuller vb.

•

sondalar, sargılar, bandajlar

ENFEKTE

•

enfeksiyon hastalıkları ve acil servis atıkları

ATIKLAR

•

bakteri ve virüs içeren hava filtreleri

•

dışkı ve bunlara bulaşmış eşyalar

•

bulaşıcı hastalığı olan hastaların odalarından çıkan atıklar

•

hasta ile temas etmiş yemek artıkları

•

kullanılmış ameliyat giysileri (kumaş, önlük, eldiven vb.)

•

diyaliz atıkları (atık su ve ekipmanlar)

•

karantina atıkları

•

araştırma amacı ile kullanılan hayvan leşleri, organ parçaları, kanı ve bunlarla temas eden tüm nesneler.

PATOLOJİK
ATIKLAR

• Ameliyathaneler, morg, otopsi, adli tıp gibi yerlerden kaynaklanan vücutparçaları, organik parçalar,
plasenta, insan fetüsü cesetleri, kesik uzuvlar vb. insani patolojik atıklar
• Biyolojik deneylerde kullanılan kobay leşleri
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Batma, delme, sıyrık ve yaralanmalara neden olan kesici veya delici cisim atıkları;
•
Kullanılmış enjektörler, kelebek set iğneleri
•
Bistüri, iğne içeren diğer kesiciler
•
Lam-lamel, kontamine cam kırıkları

KESİCİ-DELİCİ
ATIKLAR

Tablo 4. Tehlikeli Atıklar
Fiziksel veya kimyasal özelliklerinden dolayı ya da yasal nedenler dolayısıyla özel işleme tabi olacak atıklar;
•

Tehlikeli kimyasallar

•

Sitotoksik ve sitostatik ilaçlar

•

Amalgam atıkları

•

Genotoksik ve sitotoksik atıklar

•

Farmasötik atıklar

•

Ağır metal içeren atıklar

•

Basınçlı kaplar

Tablo 5. Atık Torbalarının Kullanımı
KIRMIZI TORBA

Tıbbi atıklar

SİYAH TORBA

Evsel nitelikli atıklar

MAVİ TORBA

Geri kazanılabilen cam atıklar (serum, ilaç şişeleri vb.)

Tablo 6. Tıbbi Atık Torbasının Özellikleri
•

Kırmızı renkli

•

Çift kat kalınlığı 100 mikron

•

Yırtılma ve delinmeye dayanıklı

•

Patlamaya ve taşınmaya dayanıklı

•

Orijinal orta yoğunluklu polietilen hammadeden sızdırmaz

•

Çift taban dikişli ve körüksüz olarak üretilmiş

•

En az 10 kg kaldırma kapasiteli

•

Üzerinde ‘‘Dikkat Tıbbi Atık’’ yazısı ve/veya ‘‘Uluslararası Biyotehlike’’ amblemi olmalı
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Tablo 7. Kesici Delici Alet Kutularının Özellikleri
•
•
•
•
•
•

Sarı renkli
Yırtılma ve delinmeye dayanıklı
Patlamaya ve kırılmaya dayanıklı
Su geçirmez ve sızdırmaz
Açılması ve karıştırılması mümkün olmayan
Üzerinde ‘‘Uluslararası Biyotehlike’’ amblemi ile ‘‘DİKKAT! KESİCİ VE DELİCİ TIBBİ ATIK’’ yazısı olmalı

Tablo 8. Tıbbi Atıkların Ünite İçinde Taşınmasında Kullanılan Araçların Özellikleri
•
•
•
•
•
•

Turuncu renkli
Tekerlekli
Kapaklı
Paslanmaz metal, plastik veya benzeri malzemeden yapılmış
Keskin kenarları olmamalı
Yüklenmesi, boşaltılması, temizlenmesi ve dezenfeksiyonu kolay olmalı

•

Üzerinde ‘‘Dikkat! Tıbbi Atık’’ yazısı ile ‘‘Uluslararası Biyotehlike’’ amblemi olmalı

Tablo 9. Kırmızı Çöp Poşetine Atılması Gereken Atıklar
•
Enjektörler
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Damar içi kataterler
Tek kullanımlık diğer malzemeler
Foley sonda
Nazogastrik sonda
Trakeostomi kanülü
İdrar torbası ve bağlantıları (idrar 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
Kullanılmış eldiven, gaita kapları, idrar kapları, balgam kapları
Cerrahi pansuman malzemeleri
Bildirimi zorunlu hastaların atıkları
Kemoterapi ilaçları
Kontamine araç ve gereçler
İnsan patolojik atıkları
Kan ve kan ürünleri
Sekresyon ve çıkartılar
Diyaliz atıkları
Laboratuvar atıkları
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için 40, genel yerler için 80 litreyi geçmemelidir. Dolu iken
ağırlıkları 35 kg ‘dan ağır olmamalıdır. Daha ağır kova ya
da torbaların taşınmaları güçtür. Çöpler evlerde ya da diğer
yerlerde organik atıklar, cam, kâğıt, metal olarak ayrı kaplarda toplanırsa hem toplama hem de daha sonra yapılacak
ayrıştırma işlemlerini kolaylaştırır. Çöpler ne kadar sıklıkla
toplanırsa (her gün toplanması önerilir) o kadar iyi olur. Küçük yerleşim yerlerinde toplama sıklığı çöpün miktarına göre
haftada bir ya da iki kez olabilir.

Tablo 10. Siyah Çöp Poşetine Atılması Gereken Atıklar
•

İdare binası atıkları

•

Büro atıkları

•

Mutfak atığı

•

Bahçe atığı

•

Enfekte olmayan tıbbi atıklar

•

Enfekte olmayan hastaların muayene edildiği birim atıkları

Şekil 26: Ayrıştırılma Amacıyla Kullanılan Çöp Kovaları

Tablo 11. Mavi Çöp Poşetine Atılması Gereken Atıklar
•

Geri kazanılabilen atıklar (serum, ilaç şişeleri vs.)

•

Tıbbi malzeme ambalajlanmasında kullanılan kâğıtlar

Çöpler
Gündelik tüketimden artan ve atılan katı atıklara çöp
denir. Çöpler, mikropların, fare gibi kemiricilerin, sinek ve
hamamböceği gibi vektör ve haşerelerin üredikleri yerlerdir,
etrafa kötü koku yararlar, içlerinde biriken gazın patlaması sonucu tehlike yaratabilirler ve görüntü kirliliğine neden
olurlar. O nedenle, çöpler insanların yaşadıkları yerlerden
uzaklaştırılmalı ve uygun şekillerde zararsız hele getirilmelidir. Çöpler, tamamen yok edilmesi gereken işe yaramaz
şeyler değildir. Çöplerden yakıt elde edilebilir; içlerindeki
birçok malzeme geridönüşüm yöntemleriyle yeniden kullanıma sokulabilecek değerli şeylerdir.
Kentsel bir bölgede günde kişi başına yaklaşık 1 kg
dolayında çöp oluşur. Sıvılar ve organik maddeler çöpün üçte
birini oluşturur. Geri kalanı kâğıt, paçavralar, cam, metaller,
moloz parçaları, toprak, kül, hayvan atıkları, hayvan leşleri
gibi katı atıklardır. Kırsal bölgelerde organik madde ve sıvılar daha büyük bir yüzdeyi oluşturur.
Çöplerin toplanması: Evlerde ve işyerlerinde ağzı kapalı poşetler ya da çöp kovaları içinde biriktirilen çöpler ya
ev ev dolaşılarak toplanır ya da yerel yönetimlere ait büyük
çöp kutularında biriktirilir; daha sonra buralardan toplanıp
yerleşim yerinden uzaklaştırılır. Çöp kovaları su geçirmez
ve paslanmaz nitelikte olmalıdır; kapakları iyi kapanabilmeli ve kolay temizlenebilmelidir. Çöp kaplarının hacmi evler

Şekil 27: Dış Ortamlarda Kullanılan Çöp Konteynerleri ve
Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu

Çöplerin ayrılması: Aslında çöpler tamamen değersiz
ve yok edilmesi gereken şeyler değildir. Çöplerin içindeki
cam, metal, kâğıt gibi malzeme ayrılıp yeni ürünlerin yapılması için hammadde olarak değerlendirilebilir. Bu ayrılma
işlemi çöplerin oluştuğu kaynakta yapılabilirse çok iyi olur.
Bunun yapılmadığı yerlerde çöpler “çöp toplayıcısı” olarak
adlandırılan kişilerce çöpler karıştırılarak yapılmaktadır ki,
bu uygulama sağlık açısından son derece zararlıdır. Çöplerde
haşarat ve kemirici üremesini önlemek için geçici olarak insektisit püskürtülebilir.
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Şekil 28: Ayrıştırma Tesisi (Ordu)

toprakla örtülmesidir. Gömülen çöplerde anaerobik (havasız)
koşullarda metan, karbondioksit, amonyak ve hidrojen sülfür
gazları oluşur. Metan gazı genellikle üstteki toprak tabakalarından havaya karışır. Hidrojen sülfürün yer altı su kaynaklarına ulaşması daha kolaydır. Sulara kötü bir tat ve koku verir.
Metan gazı çok miktarda birikirse patlamalara yol açabilir.
Şekil 29: Çöplüklerde Oluşacak Yazlar Patlama ve Yangınlara Neden Olabilir

Çöplükler: Çöplerin yerleşim yerlerinden alınıp taşındığı
ve zararsız hale getirildiği çöplükler, kent yerleşim yerlerine
en az 1 km uzaklıkta olmalı, rüzgâr çöplükten kente doğru
değil aksi yöne doğru olmalıdır. Çöplüklerin bulunduğu
yerlerde yer altı suları, akarsular, göller olmamalıdır. Çöpler
yerleşim yerinin özelliklerine, iklim koşullarına ve parasal
olanaklara göre çeşitli yöntemlerle zararsız hale getirilebilir.
1. Komposto işlemi: Çöpteki organik atıklar komposto
işlemi denilen bir işlemle gübre haline getirilebilir ve
değerlendirilebilir. Komposto işlemi ılık ve nemli bir ortamda ayrıştırtıcı (saprofit) organizmaların etkisiyle organik
maddeleri ayrıştırmaktır. Geniş bir alan gerektirdiğinden pahalıdır ve uygulanması güçtür.
2. Gömme: Özellikle ülkemizde sık kullanılan bir yöntemdir. Ucuz ve etkilidir. Çöp içindeki organik ya da diğer
maddeler ayrılmadan gömülebilir. Ancak, çok miktarda çöp
toplanan yerlerde gömme için yer bulma güçlüğü vardır. Gömülen bölgede çökmeler olabilir. Kırsal bölgelerde çöpler 2.5
metre derinliğindeki bir çukura gömülüp üzeri çukur açılırken çıkan toprak ile örtülür ve sıkıştırılır. İnsan ve hayvan
atıkları çöplerle birlikte değil ayrıca zararsızlaştırılmalıdır.
Bu tür atıkların üzerleri ince bir tabaka halinde toprak, kül
ve samanla örtülebilir. Bunlardan bir süre sonra gübre olarak yararlanılabilir. Çöp gömme derinliği genellikle 2.5 metre olmakla birlikte beş metre de olabilir. En uygunu her gün
çöplüğe getirilen çöplerin günlük olarak 15 cm kalınlığında

3. Açık denize atma: Çöplerin, derin denizlere
boşaltılması denize sınırı olan bölgelerde kolay bir yöntem
olarak görülebilir. Ancak, çevre duyarlılığının az olduğunun
bir göstergesi olan bu yöntem 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha
Kanunu tarafından yasaklanmıştır. Uluslararası anlaşmalar
da bu yöndedir.
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4. Yakma: Geniş çöplük alanlarında pahalı bir yöntemdir. Ancak, kırsal bölgelerde az miktardaki çöplerin yakılması
bir yöntem olabilir. Öte yandan, yakma ile daha çok organik
maddelerin yakılabildiği diğer maddelerin yakılıp kül haline
getirilebilmesi için pahalı fırınlara gerek olduğu bilinmelidir.

Gübrelikler
Hayvan dışkı ve idrarı gübre olarak tanımlanır (Yapay
olarak fabrikalarda üretilen gübreler ayrı bir gruptur). Gübre
çok değeli bir malzemedir. Doğru kullanıldığında hem ekonomiye hem de yaşamın iyileşmesine katkı yapar. Ancak,
hayvan dışkı ve idrarı kurallara uygun olarak zararsız hale
getirilmez ya da gübre ve tezek olarak kullanılmazsa bazı
sağlık sakıncası doğurur. Bu kural ve işlemlerin başlıcaları
şunlardır:

mik yol, gübreyi kapalı yerlerde biriktirip bir süre bekledikten sonra doğrudan tarlaya taşımaktır.
5. Bir diğer yöntem gübreyi anaerobik yıkım çukurlarında ayrıştırarak metan gazı elde edilmesidir. Bu yöntemle üç
dört büyük baş hayvanı olan bir çiftçinin yıllık enerji gereksinimi karşılanabilir. Bu yöntemle hem ekonomik değer elde
edilmiş olur hem de çevrenin kirlenmesi önlenmiş olur.
Şekil 30: Sıvı ve Katı Gübrenin Kontrolsüz Biriktirildiği Bir
İşletme

1. Açıkta toplanmış hayvan atıkları başta karasinekler olmak üzere vektörlerin üreme yerleridir. (Vektörlerin üreme
yerlerine “jit” denir). Sinekler gübreliklerin üzerine yumurtalarını bırakırlar. Gübre yığınının üzeri göreceli olarak soğuk, iç kısımları ise sıcaktır. Eğer, gübre yığını 4-7 günde bir
kürekle alt üst edilirse, dış kısımdaki sinek larvaları gübreliğin iç kısmına gelince ölür. Böylece sinek üremelerine engel
olunabilir.
2. Gübreler pencerelerine tel kafes takılmış kapalı ortamlarda (gübreliklerde) biriktirilir ve buradan alınıp doğrudan
gübre olarak kullanılmak üzere tarlaya götürülürse karasineklerin gübreliğe girip yumurtalarını bırakmaları engellenmiş
olur.
3. Karasineklerin yumurta bırakmalarını önlemenin bir
yolu da açıktaki (ya da kapalı yerdeki) gübre yığınını sıkıştırılarak üzerinin toprakla örtülmesidir. Bu şekilde bir süre
saklanan gübre, daha sonra bellerle kalıplar halinde kesilerek
toprak tabakasından ayrılır ve tezek (yakıt) olarak kullanılabilir.
4. Hayvan gübreleri eğer tarlada ya da tezek olarak kullanılmayacaksa, gömmek ya da yakmak en uygun önlemdir.
Ancak, hayvan gübresi değerli bir biyogübre olduğu için bu
yöntem genellikle önerilmez. Bu nedenle, en akılcı ve ekono-

Sağlıklı Hela
Sağlıksız helâlar tifo, kolera gibi birçok hastalık etkeninin çoğaldığı ve bu etkenleri yayan vektörlerin ürediği yerlerdir. Sağlıksız helâlardan sızan akıntılar akarsu, kuyu ya
da diğer su kaynaklarına ulaşarak insanlara erişir. Sinekler,
fareler helâ çukurlarında dolaşarak vücutlarına bulaşan hastalık etkenlerini yiyeceklere bulaştırırlar, hatta salgınlara yol
açabilirler.
Eğer, yerleşim yerinde kanalizasyon sistemi varsa, helâlar bu sisteme bağlanmalı ve böylece helâ atıklarının uzaklaştırılması kolayca sağlanmalıdır. Eğer, kanalizasyon sistemi yoksa çukur helâlar yaparak dışkının etrafa dağılmasının
yaratacağı sakıncalardan korunmak mümkün olabilir. Ancak,
çukur helâlar bazı hususlara uyulmadan yapılırsa bazı sakıncalara yol açabilirler.
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Çukurlu helâlar başlıca iki biçimde olabilir:
Açık çukurlu helâ: “Sahra helâsı” olarak da bilinir.
Göçler, afetler, askeri birlik hareketleri, geçici tarım işçiliği
gibi durumlarda konaklama yerlerinde başvurulan bir yöntemdir. Yerleşim yerleri ve su kaynaklarından uzak, sineklere
kapalı, koku çıkmayacak ve kolayca temizlenebilecek şekilde
olmalıdır Eni 30-35 cm derinliği ise 60-75 cm ve uzunluğu 5
m olan bir çukur açılır. Çukurun boyutları kullanacak insan
sayısına göre büyütülebilir. Yüz kişi için beş metre uzunluğundaki çukur yeterlidir. Çıkan toprak, çukur kenarına yığılır. Çukurun iki tarafına tahtalar uzatılır; bu tahtaya basarak
kişiler dışkılama yaparlar. Gizliliği sağlamak üzere, branda,
tahta, saz vb malzeme kullanılarak paravan / kabin yapılır ve
çukurun üzerine yerleştirilir. Dışkılama sonrasında çukurun
kenarındaki bir kürek kullanılarak dışkının üzeri toprak ile
örtülür. Bu örtülmüş yığın yüzeye yaklaştığında, yani çukur
dolmaya yaklaşınca, varsa, üzerine bir miktar sönmemiş kireç atılır, çukur toprakla doldurularak kapatılır. İhtiyaç devam
ediyorsa, yeni bir çukur kazılır, daha önce yapılmış kabin bu
çukura kaydırılır. Bu tür helâların yakınında el yıkama yerlerinin de bulunması gerekir. Günümüzde, geçici konaklama
yerlerinde kullanılmak için yapılmış seyyar tuvaletler vardır.
Şekil 31: Açık Çukurlu Helâ

Şekil 32: Seyyar Tuvalet

Kapalı çukurlu helâ: Kapalı bir çukur ve kabinden oluşan helâ tipidir. Kapalı helâların kuru ve sulu olmak üzere iki
türü vardır. Gerek kuru gerekse sulu çukurlu helâların yeraltı
ve yerüstü sularını kirletmeyecek ve çevresine zarar vermeyecek bir konumda olması gerekir. Bu nedenle de, helâ çukuru yerinin seçimi önemlidir. Çukur;
1. Yeraltı su kaynakları, kuyular, su depo ve kanallarından en az 15 metre uzakta, yeryüzü eğimine göre, bu tür yapıların, alt tarafında bulunmalı ve sızıntı / taşma sularının bu
yapılara doğru akmasına fırsat verilmemelidir.
2. Tabanı, yeraltı su yüzeyinden, en az 1.5 metre daha
yukarda olmalıdır.
3. Geçirgen olmayan kalkerli ve kayalık arazi üzerinde
olmamalıdır.
4. Eğimli arazide, evlerin aşağı kısmındaki arazide olmalı ve evin duvarına iki metreden daha yakın olmamalıdır.
5. Kokuyu önlemek için rüzgârın yönünün konuttan
öteye olmasına dikkat edilmelidir.

Kaynak: Çevre Sağlığı – Lağım İnşası ve Kanalizasyon Olmayan Yerlerde Yapılacak Tesisler, TC Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara, 2012

a) Kuru çukurlu helâ: Suyun kısıtlı olduğu hallerde yapılan helâ tipidir. Bu tip çukura yalnızca insan dışkı ve idrarı
atılır; kullanma suları da verilirse çukur hızla dolacağı için
elverişli değildir.
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Helâ çukurunun eni-boyu 2 x 1.5 m, derinliği 2.5 m olursa 5-6 kişilik bir ailenin en az 5 yıllık ihtiyacını karşılar. Helânın oturak yerinin kolay temizlenebilmesi için taş ya da beton
olması önerilir. Koku olmaması için oturak taşının S borusu
ile bağlanması sağlanmalı, bu mümkün değilse, helâ deliği
bir kapak ile kapatılmalıdır. Kapak üzerinde bir sap (tutacak
kulp) olursa helâyı kullanmadan önce kaldırmak, sonrasında
ise kapatmak kolay olur. Alaturka bir tuvalet taşının kullanılması daha pratik olabilir. Helâ kabininin güneşe bakan yönüne bir metal boru yerleştirilirse, boru içinde kızan hava akımı
helânın içindeki kokuyu önleyebilir.
Helâ kabini tahtalardan, kerpiçten, briket ya da tuğladan
yapılabilir. Kabinin bir duvarına küçük bir pencere açılması
ve pencereye sineklerin girmesini önleyecek bir tel kafes konulması unutulmamalıdır.
Çukur dolunca, yakınına ikinci bir çukur açılır. Üzeri
toprakla doldurulmuş olan birinci çukurdaki materyal tarlalara
taşınarak gübre olarak kullanılabilir. Dolan ikinci çukurun
üzeri toprakla örtülerek beklenmeye alınır. Çukurların, sıralı
olarak kullanımı yıllarca sürer gider. Böylece, hem helâ
ihtiyacı kolayca sağlanmış olur hem de çok değerli bir bir
gübre elde edilmiş olur.

b) Sulu çukurlu helâ: Bu tip helânın hemen altında
yer alan sifon içindeki su dolayısıyla, boru sürekli olarak
kapalı olacağından koku olmaz ve böcek sorunu yaşanmaz.
Her kullanmadan sonra 2-3 litrelik su ile helâ yıkanır. Özellikle yer altı su seviyesi yüksek olan ve kayalık yerlerde
ve su sızdırmaz şekilde inşa edilir. Konutun içinde de olabilir. Çukur kullanıma açılmadan önce su ile doldurulur.
Sıvı atıklar su içinde anaerobik koşullarda ayrışıma uğramaktadır. Sıvı atıkların hacmi su içinde % 80 kadar azalır.
Çukurdaki su ile karışık atıklar belli sürelerde vidanjör ile
boşaltılır. Çukur içindeki su seviyesi sıvı atık giriş borusu
seviyesi altına düşmemelidir. Su seviyesi düşerse vektörler
çukur içine girebilir ya da ayrışma sonucu oluşan gazlar pis
kokulara neden olabilir. Çukurdan açığa çıkan septik sıvı
hiçbir zaman toprağa verilmemeli, ya dağıtım çukurlarına ya
da septik çukura verilmelidir. Bir sulu helânın sızdırmayan
haznesine eklenen her litre suyun karşılığında aynı miktarda
hazne sıvısının boşaltılması gerekebilir. Sızdırma çukuru
yapılmalıdır. Boşaltılacak ayrışmış madde derin olmayan
hendeklere gömülmelidir. Sulu çukurun yapımı göreceli
olarak zor ve teknik bir konu olduğu için sağlık çalışanları bu
konuda yol gösterici olabilir ve böyle bir helânın yapımı için
aileyi gerekli kişilere yönlendirebilir.

Şekil 33: Kuru Helâ Kesiti

Kaynak: Çevre Sağlığı – Lağım İnşası ve Kanalizasyon Olmayan Yerlerde
Yapılacak Tesisler, TC Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara, 2012
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Ülkemizde taharetlenme (dışkılama
sonrası anal bölgenin yıkanarak
elle temizlenmesi) geleneği vardır.
Bunun için helâ içinde su bulunması gerekir. Eğer, musluktan akan
bir su yoksa helâ içine konulan bir
kova, teneke ya da ibrikteki su kullanılır. Daha iyisi, musluklu bir bidon kullanılmasıdır. Bidon boşalınca
doldurmadan önce çamaşır suyu ile
çalkalanması içindeki mikroorganizmaların yok edilmesi için yararlıdır.
Taharetlenme uygulamasında dikkat
edilmesi gereken çok önemli bir husus vardır: Taharetlenme sırasında
anal bölgedeki dışkı kalıntıları parmağa ve tırnak aralarına bulaşır. Bu
kalıntıların her dışkılama sonrasında
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ellerin sabunlu su ile çok iyi şekilde yıkanarak
giderilmesi şarttır. Aksi durumda, taharetlenme son derece
sakıncalı bir uygulamaya dönüşür. Daha uygun bir uygulama,
tuvalet kâğıdı kullanılmasıdır, ancak, kırsal bölgelerde böyle
bir olanağa sahip yerler olmayabilir. O nedenle, helâ içinde
ya da dışında ellerin yıkanması için bir düzeneğin bulunması
gerekir. Yıkanma düzeneği olmayan helâlar diğer koşulları
olsa bile sağlıklı sayılamaz.
Kullanımdan sonra helânın, özellikle kuru tipli helâ
deliğinin etrafının temiz kalması çok önemlidir. Sağlık çalışanlarına düşen bir sorumluluk aile bireylerini ve
özellikle çocukları helâ temizliği ve taharetlenme konusunda
eğitmektir. Unutulmamalıdır ki, sağlıklı davranışlar çocukluk
yaşlarında başlarsa yaşam boyu sürer.
Şekil 34: Sulu Helâ

Sağlıklı bir helâda aranılacak nitelikler
1. Konutlardan en az 6 metre uzaklıkta mı? (Konutlardan 50 metreden uzak olmamalı.)
2. Kuyulardan en az 15 metre uzaklıkta mı?
3. Eğimli arazilerde kuyulardan daha aşağı seviyeye
yapılmış mı?
4. Tuvalet deliğinde tıkaç var mı?
5. Tuvaletin içerisine sinek girmesini önleyecek tel
kafes takılmış mı?
6. Helâ içindeki toprak sineklerin ve akıntıların içeri
dolmasını engelleyecek biçimde sıkıştırılmış mı?
7. Çukur toprak üzerinden en az 50 cm aşağısına kadar
sağlam bir biçimde örülmüş mü?
8. Tuvalet çukuru 4 yıl ve üzerindeki süre yeterli olabilecek büyüklükte mi?
9. Helânın içerside ya da yakınında helâdan çıkanın
ellerini yıkamasını sağlayacak düzenek var mı?
(Kaynak: Kırsal Bölgelerde Çalışan Sağlık Personeline
Yönelik Çevre Sağlığı Bilimsel İmece Eğitim Toplantısı
Uygulama Kitabı, SB, Ankara, 1995)
Kaynaklar

Kaynak: Çevre Sağlığı – Lağım İnşası ve Kanalizasyon Olmayan Yerlerde Yapılacak Tesisler, TC Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara, 2012

• Agrawal SK. Waste Management: A Systems Perspective. In
dustrial Management and Data Systems, 1990, 90(5).
• Bağdatlı Y. Tıbbi Atıklar https://docplayer.biz.tr/3406448-Tibbi-atiklar-www-istanbul-edu-tr-sakucev.html
• Bartone CR. Institutional and Management Approaches to Solid
Waste Disposal in Large Metropolitan Areas. Waste Management
&Research, 1991, 9.
• Bozkurt S. Evsel Nitelikli Katı Atıkların Geri Dönüşüm Olasılıkları ve Bertaraf Yöntemlerinin Araştırılması. Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği A.B.D. Doktora
Tezi. Adana, 2012
•
Candar G. Hastane Atıkları. Hastane enfeksiyonları Kontrolü
El Kitabı. Hastane İnfeksiyonları Derneği Yayını. No: 2. Ankara:
Bilimsel Tıp Yayınevi, 2004: 381-401
• Çevre Bakanlığı. Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği. T.C.Resmi Gazete 2005;25883
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• Çevre Kanunu, RG. 11.08.1983 tarih ve 18132 Sayı.
• Çevre Sağlığı – Lağım İnşası ve Kanalizasyon Olmayan Yerlerde
Yapılacak Tesisler, TC Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara, 2012
• Çevre Ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü
Güvenli Tıbbi Atık Yönetimi Mayıs 2008 kılavuzu.
• Çobanoğlu, G.Z. Plastikler, Çevre Sağlığı Temel Kaynak Dizisi.
Sağlık Bakanlığı TSH Genel Müdürlüğü, 46. ISBN:975-8088-51-3.
Ankara, 1997.
• Dhindaw, J. Developing a Framework of Best Practicesfor Sustainable Solid Waste Management in Small Tourist Islands. University of Cincinnati, MScthesis in Community Planning, USA. 2004.
• Doğanay M., Ünal S., Çetinkaya Şardan Y. (ed), Hastane Enfeksiyonları, Bilimsel Tıp, 2013
• Güler Ç., Çobanoğlu Z. Sağlık Açısından Çöp, Tıbbi Dokümantasyon Merkezi Toplum Sağlığı Dizisi, 14. Ankara, 1996.
• http://www.cografyabilimi.gen.tr/Özerol İH. Hastane atıkları.
Ne yapalım? Günaydın M, Esen Ş (editörler). Sterilizasyon Dezenfeksiyon Hastane İnfeksiyonları Kitabı. Samsun: SİMAD Yayınları
No: 1. 2002: 161-188
• http://www.ctf.edu.tr/sk/contact/Cevre
• Kırsal Bölgelerde Çalışan Sağlık Personeline Yönelik Çevre
Sağlığı Bilimsel İmece Eğitim Toplantısı Uygulama Kitabı, SB, Ankara, 1995
• Öztek Z. Halk Sağlığı Sözlüğü, T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü, Ankara, 1998
• Öztürk İ. Katı Atık Yönetim ve AB Uygulamaları. İSTAÇ A.Ş.
Teknik Kitaplar Serisi 2, İstanbul, 2010.
• Palabıyık H., Altunbaş D. “Kentsel Katı Atıklar ve Yönetimi”,
Çevre Sorunlarına Çağdaş Yaklaşımlar: Ekolojik, Ekonomik, Politikve Yönetsel Perspektifler, 103-124. Beta, İstanbul, 2004
• Sağlık Kuruluşlarında Tıbbi Atık Yönetimi, Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı https://docplayer.biz.tr/23392713-Saglik-kuruluslarinda-tibbi-atik-yonetimi.html
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Yapay Çevre
Çevremizi o kadar çok değiştirdik ki, şimdi bu çevreye uyabilmek için kendimizi de değiştirmek gerekiyor.
Albert Camus
Doğal çevreden farklı olan ve insanlar tarafından oluşturulmuş çevreye “yapay çevre” denir. Kentler, binalar, işyerleri, fabrikalar, yollar, gemiler, trenler, uçaklar yapay çevrenin
parçalarıdır. İnsanlar, yapay çevrelerini oluştururken doğal
çevreden yararlanırlar. Bunu yaparken, doğal çevreyi olumsuz yönde etkileyebilir, bozabilirler.

Konut Hijyeni ve Yapay Atmosfer
Konut, okul, işyeri, spor salonu, sinema, tiyatro gibi
kapalı ortamlarda bulunan havaya “yapay atmosfer” (ya da
”kapalı ortam havası”) denir. Çağımızda, insanların günlük
yaşamlarının büyük bölümü kapalı ortamlarda geçmektedir.
O nedenle, yapay atmosfer, insan yaşamında ve sağlığında
çok önemlidir.
Kişiler günlük yaşamlarının çok önemli bir kısmını
konutlarında geçirir, konutta yemek pişer ve yenir, uyunur,
dinlenilir ve rahatlanır, öğrenilir, aile bireyleri konutlarında
ilişki kurarlar, yakınlaşırlar, gelecek için kararlar alırlar, örf
ve adetlerini yerine getirirler, çocuklarını büyütür ve terbiye
ederler, temizlik ihtiyaçlarını giderirler. Konuttaki bir takım
olumsuz fiziksel ve sosyal koşullar bu etkinlikleri de olumsuz etkiler; konut fiziksel, sosyal ve ruhsal sorunların kaynağı
olabilir. Bu tür sorunlar özellikle belediye denetimleri dışında
yapılmış olan gecekondularda ve sağlıksız konutlarda sıklıkla gözlenen bir durumdur.
Konut temel fizyolojik ve psikolojik gereksinimleri sağlayabilmeli, bulaşıcı hastalıklara karşı korunaklı olmalı ve
konut içinde kazaların olmaması için gerekli önlemler alınmış olmalıdır.
Bir konutun (binanın) en az sahip olması gereken standartlar şunlardır:
1. Konutta bir kişi yaşıyorsa, kişi için 14 m2 döşeme alanı
olmalıdır. Daha sonraki her kişi için 9,3 m2 eklenmelidir.

2. Odaların yüksekliği en az 2 m olmalıdır.
3. Tek mutfaklı bir konuta birden fazla aile bulunmamalıdır.
4. Konutların çöplük, bataklık gibi yerlerin yakınında
yapılmaması gerekir.
5. Duvar, döşeme, pencere ve çatı yapısal olarak sağlam
ve nitelikli olmalıdır.
6. Beş ve daha fazla basamaklı merdivenlerin tırabzanı
olmalıdır.
7. Yangında kurtulmayı sağlayabilmek için en azından
iki çıkış olmalıdır.
8. Gıdaları saklama ve pişirme için gereken araç gereç,
ocak, baca, buzdolabı konacak, fırın konacak yer bulunmalıdır.
9. Tuvalet olmalı, sifon bulunmalı, lavabo yerleştirilmelidir. Banyo odası olmalıdır. Tuvalet ve banyo gizliliği (mahremiyeti) sağlayabilecek özellikte olmalıdır.
10. Aydınlatmaya yeterli pencereler olmalı, merdivenler
aydınlatılmalıdır.
11. Uygun ısınma koşulları bulunmalıdır.
12. Evde kullanılan zehirli maddeler ve ilaçların güvenle saklanabileceği bölüm olmalıdır.
13. Fare, sinek, sivrisinek ve diğer böcekler bulunmamalı ve üreyememelidir.
14. Konut güneş ışığı almalıdır.
15. Uygun havalandırması olmalıdır.
16. Konut içindeki ısı dış ortamdaki ısı değişimlerinden
korunaklı olmalıdır.
17. Çevredeki
gürültünün
eve
girmemesini
sağlanmalıdır.
18. Ulaşılabilir sağlıklı içme ve kullanma suyu bulunmalıdır.
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dır.

19. Oturma, yemek yeme ve yatma yerleri ayrı olmalı-

20. Nem olmamalıdır; mantarlanma olmamalıdır. İçerisinde saklanan kuru gıdaların küflenmemesi, patates gibi
sebzelerin ise çimlenmemesi gerekir.
Bir konutta aşağıdaki durumlar varsa o konutun sağlıklı
olduğu söylenemez:
1. Kontamine su kaynağı olması;
2. Su kaynağının ev dışında olması;
3. Tuvaletin başka konutlarla ortak kullanılması, bina
dışında olması;
4. Oda başına nüfusun 1.5 kişinin üzerinde olması;
5. Kişi başına uyuma alanı 3.7 m2 den az olması;
6. İki ayrı çıkış kapısı olmaması;
7. Odaların dörtte üçünde ısıtma olanağı olmaması;
8. Elektrik olmaması;
9. Penceresiz oda olması;
10. Binanın ileri derecede harap olması, konutun sanayi
bölgelerine yakın olması, aşırı gürültülü bir ortamda bulunması.
1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 257. maddesine göre sağlık yönünden sakıncalı olan binaların Hıfzıssıhha Meclisleri Kararı ve İl İdare Heyetlerinin onayı ile
istenen değişiklik, düzenleme veya tamiratı tamamlanmadan
kısmen veya tamamen kullanılması yasaktır. Aynı yasaya
göre (Madde 20/6) konutların sağlık denetimini belediyeler yapar. Bu konuda sağlık çalışanlarına düşen görev halkın
eğitimi ve gerekirse uygun olmayan durumların düzeltilmesi
için yetkilileri bilgilendirmek olabilir.
Yapay atmosferin, doğal atmosfere yakın bileşimde
olması, yani solunulan havanın temiz olması gerekir. Ancak,
kapalı ortamlarda yapılan işlerin niteliği ve kişi başına düşen
hava hacminin sınırlı olması nedenleriyle, yapay atmosfer
kirlenmektedir. Bunun çonucunda bazı sağlık sorunları
ortaya çıkabilmektedir. Çoğu zaman, yapay atmosfer
doğal atmosfere eşit derecede temiz tutulamaz. Yapılması

gereken, kapalı ortamlardaki havayı kirletenlerin neler
olduğunu bilmek, bu kirleticilerin sağlığımız üzerindeki
olumsuzlıklarını kavramış olmak ve bu sakıncaların ortaya
çıkmaması için alınması gereken önlemleri uygulamaktır.
Yapay atmosfer kirliliğinin (kapalı ortam hava kirliliğinin) temel nedeni, havadaki oksijenin tükenerek karbon
dioksit oranının artmasıdır. Kapalı ortamdaki kişi sayısı ne
kadar fazla ise ve bu kişiler ne kadar uzun süre kapalı ortam
havasını solurlarsa, oksijen azalması o kadar çok olur. Ayrıca,
kömür sobaları ve mangalda yakılan kömürden çıkan karbon
monoksit gazı o ortamdaki kişilerin zehirlenerek ölmelerine
neden olabilir. Gaz sobası ve şofbenden yayılan gazlar da
aynı tehlikeye yol açarlar.
Kapalı ortamlarda havayı kirleten başlıca etmenlerden
bir diğeri de, sigara dumanıdır. Sigara, onu içenlerde neden
olduğu kalp hastalığı, kanser, astım krizleri, bronşit gibi sağlık sorunlarını, sigara içmediği halde, sigara dumanı olan
ortamlarda bulunan kişilerde de oluşmasına yol açar. Sigara
içmediği halde, dumandan etkilenen bu kişilere “pasif içici”
denir.
Anadolu’nun bazı yörelerinde binalar, “asbest lifleri”
içeren toprak kullanılarak yapılmakta ve boyanmaktadır. Asbest yapay atmosfere karışarak solunduğunda, akciğer zarı
kanserine (mezotelyoma) neden olmaktadır. O nedenle, asbestli toprak olan yerlerdeki evlerin yapımında ve badanalanmasında toprak kullanılmamalıdır.
Ayrıca, dış ortamda da kirletici olan böcek ilaçları, deodoranlar, yanan şeyler, toz, kokan cisimler de kapalı ortam
havasını kirletirler. Bitkiler, karbon dioksit çıkarttıkları için
yapay atmosferin kirlenmesine neden olabilirler.
Konutlarda insan sağlığını etkileyen bir diğer faktör “ev
tozu akarları”dır. Ev tozu akarları bir tür eklem bacaklıdır;
gözle görülmezler, özellikle sıcak ve nemli ortamları çok
sever ve hızla çoğalırlar. İnsanlarda görülen alerjik nezle ve
astımın başta gelen nedenlerindendir. Akarlar, sıklıkla zemine
çökmüş, halı tüyleri arasında ve oda köşelerinde dururlar ve
yürümekle, hareketle havaya karışırlar.
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Akarları tamamen yok etmek imkânsızdır, ama alınacak bazı önlemlerle büyük ölçüde azaltılabilir. Akarlar kuru
havada, özellikle nem oranı %50’nin altına indiğinde yaşayamaz. Nemi azaltmak için oda sık sık havalandırılmalıdır.
Konut içini nemlendirecek su kaçakları onarılmalı, buhar
makineleri kesinlikle kullanılmamalıdır. Akarlar her türlü
kumaşta yaşayabilirler. O nedenle, yatak takımları haftada
en az bir kez değiştirilmeli ve yıkanmalıdır. Mümkünse halı
kullanılmamalı, bu mümkün değilse yün halı yerine küçük
ince bir kilim kullanılmalıdır. Çalı süpürgesi oda içindeki
tozların havalanmasına yol açacağından tercih edilmemeli,
mümkünse emici elektrikli süpürge kullanılmalıdır.

Şekil 36: Farklı Biçimlerde Kapalı Ortam Havalandırması

Şekil 35: Akarlar (Toz Böceği; Mite) (150 kat büyütülmüş)

Kaynak : http://www.isguvenligi.net/termal-konfor

Aydınlatma
Kapalı ortamın havalandırılması ve içeriye güneş ışığının girmesi iç ortamdaki havada asılı olan damlacıklar üzerindeki mikrorganizmaları da öldürdüğü bilinmelidir. Çünkü
ultraviole ışını başta tüberküloz etkeni olmak üzere patojen
mikroornizmaları yok eder. Ayrıca, havalandırması yetersiz
yerlerde ve geceleri uyurken kömür yakılmamalı, şofbenler
banyo dışında, havalandırması iyi olan odalarda olmalıdır.

En uygun aydınlanma, doğal, yani, güneş ışığı ile aydınlanmadır. O nedenle, kapalı ortamların da olabildiğince, güneş ışığı ile aydınlatılması uygun olur. Fakat güneş ışığının
yetersiz olduğu kapalı ve açık ortamlarda ve geceleri yapay
olarak aydınlanma ihtiyacı doğar. Bu tür aydınlanmalarda genellikle elektirik enerjisi kullanılır.
Aydınlanmanın asıl amacı, çevremizi yeterince net olarak görebilmemizdir. Aydınlatılması yetersiz, loş ya da karanlık ortamlarda görüş keskinliği azalır, cisimler fark edilemez, renkler anlaşılamaz, kazalar olabilir. Ayrıca, yetersiz
aydınlatılmış ortamlarda çalışanlarda görme sorunları ve göz
bozuklukları ortaya çıkabilir.
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İyi görebilmek ve göz sağlığımızı koruyabilmek için,
ışığın yeterli olması, gölgesiz ve oda içine dengeli olarak
yayılmış olması gerekir. Kapalı ortamların daha iyi aydınlatılabilmesi için, duvarların ve zeminin açık renkli olmaları
tercih edilmelidir. Işık, doğrudan gözlere değil, duvardan ya
da tavandan yansıyarak gelmelidir. Çalışma masalarında ışığın soldan gelmesi uygun olur. Aşırı ve parlak aydınlatma iyi
aydınlatma anlamına gelmez.

dikdörtgen biçiminde olması, yangın söndürücülerinin bulunması, aydınlatılmasının yeterli olması, kazalara yol açabilecek kapı eşiği, trabzansız merdiven, korumasız balkon gibi
olumsuzlukların olmaması gerekir. Ayrıca, birçok kişinin bulunduğu böyle yerlerde yeterli tuvalet bulunması önemlidir.
Şekil 38: Yangın Merdiveni / Yanlış (üçgen) – Doğru (dikdörtgen ve korunaklı)

Şekil 37: Sağlıklı Aydınlatma

Kaynak : http://www.isguvenligi.net/

Az ya da Çok Sağlığa Zararlı Olabilecek
Kuruluşlar

Kamuya Açık Yerler
Çok sayıdaki kişilerin girip çıktığı sinema, tiyatro, lokanta, kahvehane, spor alanları, pazar yerleri, alış-veriş merkezleri, cami, müze, hastane, plaj gibi yerlere “kamuya açık
yerler” denir. Kamuya açık yerlerin uyacakları kurallar 1593
Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanun ve her belediye tarafından
çıkartılan Belediye Zabıta Talimatnamelerinde yer almaktadır. Bu kurallara uyulmadığı zaman, sağlık yönünden tehlikeler oluşabilir. Örneğin, havalandırması yetersiz olan kapalı
yerlerde, özellikle hava yolu ile bulaşan hastalıkların yayılması kolaylaşır. Nezle, grip, farenjit, verem, menenjit gibi
hastalıklar böyle ortamlarda kolay bulaşır.
Kamuya açık yerler, yangın, deprem gibi afetlerde görülebilecek panikler açısından da önemlidir. O nedenle, kamuya
açık olan kapalı yerlerde “acil çıkış” kapılarının olması, oda
kapıların dışa doğru açılması, yangın merdivenlerinin basamaklarının üçgen değil adımların sığabileceği genişlikte ve

Gerekli önlemler alınmadığında, çevreye, insanlara ve
içinde çalışanlara fiziksel, ruhsal ve toplumsal yönden zarar
verebilecek kuruluşlara “az ya da çok sağlığa zararlı olabilecek kuruluşlar” denir. (Bu terim yerine, eski kaynaklarda
“gayri sıhhi müesseseler” denilmiştir.) Bunlar arasında fabrikalar, termik santrallar, atölyeler, taş ocakları, gıda üretim
ve satış yerleri, eğlence yerleri sayılabilir. Bu tür kuruluşların
kuruluş ve işletilmelerine ilişkin esaslar yasalarla belirlenmiştir.
Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliğine göre bu kuruluşlar 3 gruba ayrılır:
1. Birinci Sınıf Gayrisıhhi Müesseseler: Konutlardan
ve yerleşim yerlerinden kesinlikle uzak olması gereken (en
az 5 km.) kuruluşlardır. İlgili yönetmelikte bu gruba giren 73
kuruluş türü listelenmiştir. Bunlar arasında çimento fabrika-
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ları, seramik ve porselen fabrikaları, memrmer işleme atölyeleri, deri işleme yerleri, halı fabrikaları, alkol üretim yerlei,
rafineriler, kâğıt fabrikaları, şeker fabrikaları sayılabilir.
2. İkinci Sınıf Gayrisıhhi Müesseseler: Konutlardan
ve yerleşim yerlerinden Gayri Sıhhi Müesseseleri İnceleme
Kurulu’nca önerilip Valilikçe uygun görülecek bir uzaklıkta yapılması gereken kuruluşlardır. Genel olarak bu yerlerin
kentin kenar mahallerinde (varoş) kurulmasına izin verilir.
İlgili yönetmelikte bu gruba giren 85 çeşit kuruluş listelenmiştir. Bunlar arasında tuğla ve kiremit fabrikaları, motor
gücü yüksek mobilya imalathaneleri, mermerin ikinci işleme
yerleri, tabak imlathaneleri, dizel jeneratörlerinin kullanıldığı
yerler sayılabilir.
3. Üçüncü Sınıf Gayrisıhhi Müesseseler: Konutların ve
insanların yaşadığı yerlerin yakınında kurulabilmekle beraber sağlık denetimi altında tutulması gereken kuruluşlardır.
Bunlar arasında fırınlar, pasta imalathaneleri, hamalra, saunalar, kolonya imalathaneleri, cilt atölyeleri sayılabilir.
Bu yerler, kuruluş aşamalarında yer seçimi, kullanacakları tekneloji gibi faktörler göz önüne alınarak çevreye ve
doğal kaynaklara yapabilecekleri etkiler yönünden değerlendirilir. Buna “Çevresel Etki Değerlendirmesi” (ÇED) denir.
ÇED, planlanan kuruluşun çevreye olabilecek olumlu ya da
olumsuz etkilerinin değerlendirildiği ve uzmanlar tarafından
hazırlanan rapordur. Bu raporda, olumsuz etkilerin önlenmesi
ya da en aza indirilmesi için alınacak önlemler, seçilecek yer
ve teknoloji seçeneklerinin değerlendirilmesi ve olası etkilerin nasıl izlenip denetleneceği hakkında açıklamalara yer
verilir.
Bu tür kuruluşlar, gereken önlemler alınmazsa, çıkardıkları gürültü, toz, duman, gaz, çöp ve diğer atıklarla çevreyi
kimyasal ve biyolojik olarak kirletirler. Katı atıkların toprağa,
gaz atıkların havaya, sıvı atıkların suya ve toprağa arıtılarak
verilmelerinin sağlanması bu yerlerin çalıştırılmalarında ve
denetimlerinde esastır. Ayrıca, böyle yerlerde çalışanların da
söz konusu zararlılardan etkilenip etkilenmediklerini anlayabilmek için belirli aralıklarla muayene edilmeleri gerekir.
Böylece, ortaya çıkabilecek sağlık sorunları erken dönemde
yakalanarak tedavi edilebilir.
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Bozulan Çevrenin Düzeltilmesi
Asıl yapılması gereken, çevreyi korumak ve kirletmemek olmalıdır. Fakat birçok nedenle, insanlar havayı, suyu ve
toprağı kirletmeye devam etmektedirler. Çevreye verilen bu
zararların bir kısmı düzeltilemez. Örneğin, nesli yok edilmiş
bir canlı türü geri getirilemez. Ancak, doğaya verilen zararların bazıları düzeltilebilir, alınacak önlemlerle, doğanın daha
fazla tahrip edilmesi önlenebilir.
Bozulan çevrenin yeniden düzeltilmesi konusunda bireyler, toplumlar ve hükümetler ayrı ayrı sorumludur ve her
birinin yapması gereken işler vardır. Küçük bir gezegen olan
Dünya’nın yaşanılır olmaktan çıkmaması için Dünya üzerindeki her bireye ve devlete sorumluluklar dişmektedir. Sevindirici olan, bu yöndeki bilinçlenmenin giderek artmasıdır.
Birçok ülkede, doğayı korumaya ilişkin yasal düzenlemeler
yapılmıştır. Bu düzenlemeler zaman zaman gözden geçirilerek geliştirilmeye çalışılmaktadır.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 56 ıncı maddesi aynen şöyledir: “Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama
hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaşların
ödevidir.”
Bu konuda Çevre, Sağlık, Tarım, Sanayi, Turizm, Milli
Eğitim, Ulaştırma, Maliye, İç İşleri, Bayındırlık gibi çeşitli
bakanlık ve sektörlerin, ayrıca, belediyeler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları gibi kurumların görevleri vardır.
Çevrenin korunması ve düzeltilmesi konusundaki çalışmalar uluslararası düzeyde de olmaktadır. Bunlar arasında,
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), Uluslararası Doğayı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN), Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP),
Dünya Doğal Hayatı Koruma Fonu (WWF), Dünya Sağlık
Örgütü (WHO) sayılabilir. Ayrıca, Dünya Bankası ve Avrupa
Birliği’nin de çevreyi korumakla ilgili çalışmaları vardır.
Çevrenin korunması ve kirlenen çevrenin düzeltilmesi
konusunda çeşitşi uluslararsı toplantılar yapılmış, bildiriler
yayınlanmıştır. Bunlar arasında 1992 yılında Rio de Jana-

rio’da yapılan Çevre Konferansı en geniş katılımlı olanıdır.
Ayrıca, Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi ve 153 ülke tarafından imzalanan İklim Kontrolü Sözleşmesi de uluslararası çabalara örneklerdir.
Çevrenin korunmasına ilişkin önlemler arasında çevreyi kirleten maddeler yerine kullanılabilecek ve doğaya zarar
vermeyen yeni maddelerin ve teknolojilerin geliştirilmesi öncelikli olanıdır. Örneğin, fosil yakıtlar yerine kullanılabilecek
yeni enerji kaynaklarının geliştirlmesi doğanın korunması
için çok önemli bir gelişme olacaktır. Bu konudaki yoğun çalışmalar umut vericidir. Yasal önlemlere uyulmasının sağlanması, bunlara uymayanlar hakkında yasal işlemler yapılması
da önemli bir konudur. Çevrenin düzeltilmesindeki bir ilke
de, çevrenin, onu kirletenler tarafından temizlenmesidir. Bir
başka deyişle, çevreyi kirletenler, onu temizlemek zorunda
kalacaklarını bilmelidirler.
Önlemlerden birisi de, tahrip olan ormanların yeniden
yetiştirilmesidir. Özellikle, yağmur ormanlarının yetiştirilmesi, Dünya’nın iklimi ve yağışların düzeni için çok önemlidir. Sürdürülebilir kalkınma “çevreyi biraz bozmakta sakınca
yoktur” anlamına gelmez. Çevre ve kalkınma arasındaki denge iyi korunmazsa çevre zarar görür. Bu noktadan hareletle
Dünya Çevre ve Gelişme Komisyonu (The World Commission on Environment and Development) 1987 yılındaki “Ortak
Geleceğimiz”başlıklı raporunda sürdürülebilir kalkınmanın
tanımını ayrıntılı biçimde ele almıştı. Buna göre, sürdürülebilir kalkınma, gelecek kuşakların gereksinmelerini karşılama
olanaklarını ellerinden almadan, şimdiki kuşağın gereksinmelerini karşılanabildiği gelişme sürecidir.
Sürdürülebilir kalkınmanın, üç boyutu bulunmaktadır
(Holmberg ve Sandbrook, 1992):
a. Ekonomik boyut: Sürdürülebilir bir sistem, bir yandan
mal ve hizmetleri süregelen esaslara göre üretebilmeli, diğer
yandan, hükümetler dış borçların yönetilebilirliğini sürdürebilmeli, tarımsal ve endüstriyel üretime zarar veren sektörel
dengesizliklerden sakınmalıdır.
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b. Çevresel boyut: Sürdürülebilir bir kalkınma (gelişme)
sistemi, kaynakları ve çevreyi istismar etmemeli ve kullanılan kaynakların yerine konulabilmesini (yenilenebilen kaynaklar) esas almalıdır. Sürdürebilir kalkınma, ekonomik kaynak olarak kabul edilmeyen, biyolojik çeşitlilik, atmosferik
denge ve diğer ekosistem işlevlerini kaorumalıdır.

c. Sosyal boyut: Sürdürülebilir bir sistem toplumda eşitlik, sağlıklıklık, eğitimin yükselmesi ve toplumun hizmetlere
katılımı gibi sosyal ilkeleri sağlamalı ve bu ilkelere zarar vermemelidir.

İLK ve ORTA ÖĞRETİMDE ÇEVRE EĞİTİMİ
Prof. Dr. Zafer Öztek
Çevreye ilişkin sorunların temel nedeni, hükümetlerin, yöneticilerin, sanayicilerin, kısacası toplumun her kesimindeki
bireylerin çevre konusunda yeterli duyarlılığı göstermemeleridir. Yani, çevre sorunlarının oluşması ve artmasının başlıca
sorumlusu insanlardır. Bu sorunların ortadan kalkması ve çevrenin korunması da yalnızca insanlarca sağlanabilir. Toplumlar
çevre bilincine sahip olmadıkları sürece, bilimsel gelişmeler ve yeni teknolojilerin bulunması çevre sorunlarının yok edilmesi
için yeterli olamaz. O nedenle, çevre sorunlarının çözümünde politik, ekonomik, ekolojik, teknolojik, hukuksal düzenlemeler
ve önlemler yanısıra çok önemli bir faktör de toplumun çevre konusunda eğitilmesidir.
Çevre eğitimi, toplumun bütün kesimlerinde çevre bilincinin geliştirilmesi, çevreye duyarlı, kalıcı ve olumlu davranış
değişikliklerinin kazandırılması ve doğal, tarihi, kültürel ve estetik değerlerin korunması, aktif katılımın sağlanması ve
sorunların çözümünde görev alma olarak tanımlanır (1).
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Çevre bilincinin anlamı,
Bireyin toplumsal, tarihsel, doğal çevresini kavraması, bilinçli bir duyarlık edinmesi,
Bireyin çevreyle ilgili karşılaşılan sorunların çözülmesinde sivil toplum örgütleri yoluyla kararlara katılması,
haklarını savunmak, tepkisini göstermek için girişimlerde bulunması,
Çevreyi yok etmeden kullanma gereğinin kavranması,
Doğal yaşamın ve doğal kaynakların insan yaşamı için öneminin ve vazgeçilmezliğinin kavranması,
İnsanın tarihsel, doğal, toplumsal çevresinde gerçekleşen olaylarla ilgilenmesi, bu olayları izlemesi,
Bütün tüketim etkinliklerinde tasarrufun ön planda tutulmasıdır (2).

Çevre Eğitimi
Çevre sorunlarının çözümünde eğitim başta gelen çözüm yoludur. Çevre için eğitim, yaşam boyu eğitim sürecinin bir
parçası olarak ele alınmalıdır (3). Tiflis Bildirgesi (1977) çevre eğitiminde bir dönüm noktası oluşturmuştur. Bu bildirgede
ulusal ve uluslararası düzeyde çevre eğitiminin geniş çerçevesiyle birlikte niteliği, amaçları ve pedagojik esasları üzerinde
durulmuştur (4).
Çevre eğitimi, örgün, yaygın ve hizmet içi eğitim olmak üzere üç ana başlık altında ele alınabilir. Örgün eğitim, genç
kuşakların çevre bilinci ile yetiştirilmesi açısından bu eğitimler içinde en önemlisi ve değerlisidir. Gençlerin eğitilmesi,
toplumların geleceğinin ve çevrenin korunmasının güvencesidir.
Çocukluğun ilk dönemlerinden başlayarak, insanın dünya üzerindeki biyolojik yaşamın bir parçası olduğunu ve biyolojik
yaşama karşı duyarlı olmak gerektiğini öğretmek ileriki yıllardaki eğitimi kolaylaştırır (5). Çocukların çevre konusundaki
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eğitimleri yalnızca örgün eğitim çerçevesinde olmaz. Çünkü çocuklar okulun dışında, yaşadıkları ortamdan yığınla uyarı
alırlar ve bunlardan etkilenirler. Görsel olanları başta olmak üzere yayın organları, aile bireylerinin tutum ve davranışları ve
çevrelerinde yaptıkları gözlemler onların çevreye karşı olan tutum ve davranışlarını da biçimlendirir. Ancak, bütün bu faktörler içinde, okul eğitimleri çocukların çevre eğitimleri açısından en önemli kaynağı oluşturur.
Okullarda Çevre Eğitimi
Çevre eğitiminin amacına ulaşmasında okullara büyük görev düşmektedir. Çocukların bu eğitimi en verimli şekilde alabilecekleri öğretim düzeyinin orta öğretim olduğu konusunda çeşitli görüşler olmasına karşın, ülkemizde birçok çocuğun ilköğretim sonunda okuma olanağına sahip olmaması, küçük yaşta hayata atılmak zorunda kalan bu çocuklara çevre eğitiminin
okul öncesinden başlayarak, ağırlıklı olarak ilköğretim sürecinde verilmesini zorunlu kılmaktadır (6).
Ülkemizde okul öncesi eğitimde çevre eğitimiyle ilgili yerleşik bir program yoktur. Ancak, belirli gün ve haftalarda çevre
konusu işlenmektedir (6).
İlköğretim döneminde (6-12 yaş grubu) çevre eğitimin amaçları şunlardır (5) :
1.Öğrencilere, kendi biyoçevrelerini tanıtmak ve çevremizde yaşayan canlılar ile bağlantı kurmalarını ve bilinçlenmelerini sağlamak,
2.Öğrencilere büyüme sürecini öğreterek sevgi, şefkat ve yaşamın korunmasına ilişkin duygularını geliştirmek,
3.Öğrencilere ekosistem içindeki canlıların birbirleri ile olan ilişkileri ve insanın bu ilişkiler üzerindeki etkilerini öğretmek,
4.Öğrencilere yaşamın (bios) karşı karşıya olduğu tehlikeleri ve aşırı kaynak kullanımının yarattığı sonuçları göstererek, ahlaki değer yargıları oluşturmak.
Çevre eğitiminin amaçları bunlar olmakla birlikte, ülkemizde, ilköğretimde 1-2-3. sınıflarda çevre eğitimi üzerinde
yeterince durulmamakta, 4. sınıftan başlayarak da fen bilgisi dersleri kapsamında “çevre ve insan” adı altında bir ünite olarak
ele alınmaktadır. Bütün ilköğretim boyunca bu ders içindeki ünitelerde su ve su kirliliği, hava ve hava kirliliği, toprak ve
toprak kirliliği, madde çevrimi, çevrenin bozulmasının nedenleri ve sürdürülebilir kalkınma konuları işlenmektedir (6).
Oysa uzmanlar, çevre eğitiminin temelinin doğayı ve doğal kaynakları korumaya yönelik olması gerektiğini belirterek,
derslerde ele alınan su, hava, toprak, bitki ve hayvan varlıklarının nasıl korunacağının anlaşılması için biyosfer, biyomlar ve
ekosistemleri içine alacak şekilde çevrenin bütüncül bir şekilde işlenmesi gerektiğini savunmaktadırlar (6).
Bu konuları ilk eğitim çağındaki çocuklara öğretirken, onların beş duyusunu da kullanabilmelerine olanak tanıyan yöntemler kullanmak gerekir. Özellikle, çocukların kişisel araştırma yapmalarını sağlayıcı yaklaşımlar kullanılmalı, çevre ile
tanışmaları ve doğa ile iç içe olmaları için eğitim ortamları yaratılmalı, gör-işit yöntemlerin kullanılmasına önem verilmelidir.
Bu çağdaki öğrenciler sorular sormaya cesaretlendirilmeli, çevre sorunlarını ve nedenlerini incelemeleri ve çözüm yolları
hakkında düşünceler üretmeleri teşvik edilmelidir. Bu amaçla, resim, yazı, şiir gibi sanat alanlarından yararlanarak çevre konusunda olumlu davranışlar kazanmaları sağlanabilir. Bu dönemdeki çocukların örnek aldıkları öğretmenlerinin ve ailelerinin
tutum ve davranışları da onların eğitimleri üzerinde etkili olur.
Ülkemizde çevre eğitimine ilişkin tek düzenleme 443 sayılı Çevre Bakanlığı’nın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname’nin ikinci maddesinde yer almaktadır. Buna göre, başta yerel yönetimler ve Çevre Bakanlığı halkın bu
konuda eğitmi ile görevlidir.

804

HALK SAĞLIĞI Kuramlar ve Uygulamalar

Çevre Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı 1999 yılında bir protokol imzalayarak çevre eğitimi konusunda işbirliği yapmaya
karar verdiler. Bu protokol gereğince, anaokullarında ve ilköğretim okullarında dersler dışında çeşitli etkinlikler gerçekleştirilmeye başlandı, okul yöneticileri ve öğretmenlere çevre ve çevre eğitimi konularında seminerler verildi, öğrenciler arasında
projeler geliştirildi (6).
Bu çerçevede “çevreye dayalı değer ve tutumlar” adı altında yapılan etkinliklere güzel bir örnek Bursa’da yapılan atık konusundaki projelerdir (6).
Atık konusunda okul projeleri
Konu: Atıklar değerlidir

Yaş grubu
5-10

Yaş grubu
10-12

Yaş grubu
13-15

Bireysel aktivitelerin
teşvik edilmesi

Duygularla öğrenme

Verilen bilgi

Sınıfın bir haftada oluşan
çöpünü toplamak. Öğrencilerle birlikte ayırmak.
Okulun çöp bidonlarına
bakmak. Çöpten bir heykel
yapmak.

Atıkla ne yapılıyor? (Çöpün
hikâyesinin resmini çizmek)
Çöpün ayrılması neye yarıyor? Çöpten neler yapılabilir? (yeniden kâğıt, plastik)
Bu uygulamanın çevreye
yararları nelerdir?

Çöpün ayrı toplanmasını
sağlamak (ayrı bidonların
temini) Bidonlar için etiketler tasarlamak (resimle de
olabilir) Atık kâğıttan yeni
kağıt üretmek.

Çöpün temiz ayrılmasını
kontrol etmek. Katılan
sınıfları panoya yazmak.
Çöpü temiz ayıranlara
“çevre puanı” ve küçük
bir ödül vermek. Çöp
heykellerin sergisini
düzenlemek.

Sınıfın bir haftada oluşan
çöpünü toplamak. Öğrencilerle birlikte ayırmak.
Okulun çöp bidonlarına
neler konduğuna bakmak.
Atıklarla hazırlanan elbiselerin sergileneceği defile
hazırlamak.

Çöpün yolunu izlemek.
Geri kazanım için örnek
göstermek. Bu uygulamanın
çevreye yararları nelerdir?

Çöpün ayrı toplanmasını
sağlamak (ayrı bidonların
temini) Çocuklarla beraber
ayrı toplamanın neden
yapıldığını anlatan bir el
ilanı hazırlamak. El ilanını
öğrencilere, öğretmenlere
ve ana-babalara dağıtmak.

Çocukların yaptıkları
ayrımın kalitesini
denetlemelerini
yapmalarını sağlamak.
Atıklarla hazırlanan
elbiselerin sergileneceği
defile düzenlemek.

Sınıfın bir haftada oluşan
çöpünü toplamak. Öğrencilerle birlikte ayırmak. Bir
geri kazanım tesisine gezi
düzenlemek.

Kentimizde hangi materyaller geri kazanılıyor? Bu materyalden neler yapılabilir?
Bu uygulamanın avantajları
nelerdir? (ekonomi ve çevre
yönünden)

Çöpün ayrı toplanmasını
sağlamak (ayrı bidonların
temini) Çöpün izlediği
yolun bir foto-raporunu hazırlamak. Beraber fotoğraf
seçmek ve yorumlamak.

Öğrencilerin yaptıkları
ayrımın kalitesini
denetlemelerini sağlamak.
Foto-raporun bir yerde
sergilenmesini sağlamak
(okulda, belediyelerde,
bankada)

Kaynak: Y. Şimşekli,
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İş ve İnsan Etkileşimi
Hayret ve tereddüt ediyorum. Acaba ilaç ve sinameki kokan muayenehane ve eczanelerde oturan bu
azametli ve şık görüntülü doktorların burnuna işyerlerindeki pis kokulu şeyleri mi soksam, yoksa
onları bu çukurları görmeye mi davet etsem?
Bernardino Ramazzini
İnsan ve çevresi arasındaki karşılıklı etkileşime çevre
sağlığı ile ilgili açıklamalarda yer verilmişti. İş ve çevre
sağlığı kavramları çok yakın, hatta iç içe konulardır. Çevre
sağlığı ile ilgili açıklamalarda belirtilen fiziksel, kimyasal,
biyolojik ve sosyal çevre faktörlerinin tümü çalışma ortamı
için de geçerlidir. Yani, bütün çalışanlar, yaptıkları işler ne
olursa olsun, şöyle ya da böyle, az ya da çok, çalıştıkları ortam koşullarından etkilenirler. Çünkü işyerlerinde, özellikle
endüstri, tıp, inşaat, ulaşım, enerji, tarım ve hayvancılık gibi
iş kollarında günlük yaşamımızda karşılaşmadığımız fiziksel,
kimyasal ve mikrobiyolojik faktörlerle karşılaşırız. Bu faktörlerin bir kısmı çalışanların sağlığını ciddi biçimde etkiler,
hatta yaşamlarını tehdit edebilir. Bu faktörlerin neler olduğunu, hangi sağlık sorunlarına yol açtıklarını ve bunlardan
mümkün olduğunca nasıl korunmak gerektiğini bilmek çalışanlar açısından yaşamsal değerdedir. İşte, bu konuda sağlık
çalışanına düşen sorumluluk, her türlü iş kolunda çalışanları,
gençleri, çocukları ve toplumun her kesimini iş ortamındaki
olumsuz sağlık faktörleri konusunda eğitmek, bu faktörlerin
zararlarının ortaya çıktığı durumlarda o kişilere gerekli sağlık
danışmanlığı vererek uygun kuruluşlara yönlendirmek olmalıdır.
Sanayinin ve teknolojinin gelişmesine paralel olarak
çalışanların sağlığını etkileyen faktörler ortaya çıktıkça
çalışanlarda da sağlık sorunları ortaya çıkmaya başlamıştır.
Bu sorunlar iş verimini etkilemeye başlayan boyutlara eriştikten sonra işverenler ve hükümetler bu sorunlara yaklaşma
ve önlemler alma ihtiyacını duymaya başlamıştır. Sonuçta,
işyerleri ve çalışma koşullarını düzenleyen kurallar yürürlüğe konulmuştur. Sanayinin ve teknolojinin gelişmesine paralel olarak bu kurallar da artmış ve giderek “iş güvenliği ve
sağlığı” tıbbın, mühendisliğin, teknolojinin ve diğer çalışma
bilimlerinin bir alanı olmuştur. Günümüzde, iş güvenliği, işçilerin iş kazalarına uğramalarını önlemek amacı ile güvenli

çalışma ortamını oluşturmak için alınması gereken önlemler;
iş sağlığı, bütün iş alanlarında çalışanların bedensel, ruhsal
ve sosyal yönlerden iyilik hallerini sürdürmeleri ve daha üst
düzeylere çıkarılması; iş sağlığı ve güvenliği ise “işyerlerinde
işin yapılış sırasında, çeşitli nedenlerden kaynaklanan sağlığa
zarar verebilecek koşullardan korunmak için yapılan sistemli, plânlı ve bilimsel çalışmalar” olarak tanımlanmaktadır. İş
sağlığı ve güvenliği çalışmalarının amacı, bir yandan çalışanları korumak, diğer yandan sağlıklı çalışanlar verimli çalışacaklarından üretim verimini de arttırmaktır.

İşyeri Ortam Faktörleri ve Sağlığa Etkileri
Çalışma ortamında sağlığı ve iş güvenliğini tehdit eden
unsurlar (faktörler) şöyle gruplanabilir:

Fiziksel faktörler
Fiziksel faktörler işyerinin özelliğine göre değişmekle
birlikte bunların başlıcaları termal konfor, aydınlatma, gürültü, basınç, titreşim ve radyasyondur.
Termal Konfor (Isı): Fırın, mutfak gibi göreceli olarak
düşük ve demir-döküm, cam sanayi gibi yüksek ısı dereceli ortamlarda çalışan kişilerde aşırı terlemeye bağlı olarak
vücuttan elektrolit ve sıvı kaybı olur. Benzer sorunlar açık
havada güneş altında çalışanlarda da görülebilir. Sıcak çarpması ya da güneş çarpması denilen bu durumda kişinin vücut
ısısı 39oC üzerine çıkar, derisi kuru, kırmızı ve sıcaktır; yorgunluk, kramplar, bulantı, kısma, baş ağrısı, baş dönmsi, göz
çukurlarının belirginleşmesi, görme bozuklukları ile komaya
kadar giden bilinç kaybı görülebilir. Bu duruma gelen hastalarda terleme görülmez. Sıcak çarpması olan kişiler hemen
serin ve hava akımı olan bir yere alınmalı, giysileri çıkartılmalı, soğuk su, vantilatör yardımıyla soğutulmaya çalışılmalı
ve hızla bir sağlık kuruluşuna götürülmelidir.
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Şekil 1: Yüksek Isıda Çaışma / Demir – Çelik, Cam Üretimi, Demir Kesme ve Ekmek Fırını

Sıcak ortamlarda, sıcak maddelerle ve sıcak buharla çalışanlarda yanıklar ve fırından çıkan gaz ve dumanlara bağlı
solunum sistemi sorunları da yaşanabilir. Buzhane gibi soğuk
işyerlerinde ya da çok soğuk dış ortam koşullarında çalışan
kişilerde ise donmalar görülebilir. Yanıklar ve donmalar ciddi
durumlardır ve kısa sürede bir sağlık kuruluna ulaştırılmalıdırlar. (İlk yardım uygulamaları için Bkz. “Afetler, Kazalar
ve Acil Durumlarda Yönetim” bölümü)
Aydınlatma (Işık): İşyerinde aydınlatmanın yeterli olması işin verimini olumlu etkiler. Aydınlatma yeterli değilse
işin veriminin azalması yanında çalışanın sağlığı da etkilenir,
kazalar artar. İşyerindeki aydınlatmanın derececi çalışma
yüzeyindeki aydınlık yoğunluğunun lüksmetre ile ölçülür.
Yeterli ve sağlığa uygun aydınlatma, yeterli şiddette, iyi yayılmış, gölge yapmayan ve göz kamaştırmayan şekilde olmalıdır. Aydınlatmanın uygun olmadığı durumlarda, yorgunluk,
baş ağrısı ve göz bozuklukları ortaya çıkar.

Doğal aydınlatma (Güneş ışığı ile)en uygunudur. Güneşin yetersiz kaldığı yerlerde ampul, floresan gibi araçlarla
yapay aydınlatma uygulanır.
Gürültü (Ses): Sesin kaynağı gaz, sıvı ve katı cisimlerdeki titreşimlerdir. Sesin derecesi dB (desibel) ile ölçülür. Arzu
edilmeyen ve rahatsız edici sesler gürültü olarak tanımlanır.
Gürültü, pompa, kompresör, türbin, vantilatör, transformatör,
dövme, çakma, perçinleme, kesme gibi türlü elektronik ve
mekanik sistemlerden gelen titreşim ve sürtünmelerden, kara,
deniz ve hava ulaşım araçlarından, endüstri makinelerinden,,
inşaat şantiyelerinden, spor alanları, çocuk bahçeleri, atış poligonları gibi rekreasyon alanlarından, açık hava sineması,
eğlence yerleri, yüksek sesli reklam ve müzik yayınları gibi
ticari amaçlı faaliyetlerden kaynaklanabilir. Özellikle tekstil
fabrikası ve yüksek devirli torna vb cihazların kullanıldığı
marangoz atölyelerinde gürültü önemli boyutlara erişir. Bir
işyerinde, 1 metre uzaklıktaki bir kişiyle konuşmak için sesi
yükseltmek gerekiyorsa, o işyerinde zararlı düzeyde gürültü
var demektir.
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Basınç: Dünyayı çepeçevre saran atmosferi oluşturan
gazların (%78 azot, %21 oksijen, %1 diğer gazlar)yerçekimi
etkisi altında olduğundan bir ağırlığı vardır ve bu ağırlık bir
basınç yapar. Buna atmosfer basıncı (hava basıncı) denir. 1
m2 lik alan olana basınç 10.000 kg dır. Normal bir erişkin kişinin vücudu 1,5 metrekare olduğuna göre vücut üzerine olan
atmosfer basıncı 0oC ısıda ve deniz kenarında 15.000 kg (15
ton) kadardır. İnsan bu basınca rahatlıkla dayanabilir, çünkü
vücut boşluklarında da hava vardır, ayrıca kan damarları içinde bir karşı basınç bulunmaktadır. Balon ve uçak gibi araçlarla (kabin basıncı ayarlı değilse) hızla yükseklere çıkılması
durumunda, atmosfer basıncının düşmesi nedeniyle, normal
atmosfer basıncı altında dokularda erimiş olan gazların serbest
hale gelmesi ile karıncalanma, ekstremite ağrıları, taşikardi,
bulanık görme ve kulak ağrıları gibi belirtiler görülülmeye
başlar. Yüksek rakımlarda yaşamaya adapte olmamış kişiler
çok yükseklere (2500 meteden sonra) çıkıldığında hava
basıncı düştüğünden, vücudun iç basıncının fazla gelmesi
nedeniyle bu denge bozulur ve “akut ya da kronik dağ
hastalığı” denilen durum ortaya çıkar (beyin ödemi, akciğer
ödemi, ölüm). Yüksek bölgelerde yol yapımında çalışanlarda,
elektrik ve telefon hattı döşeyenlerde, TV servis istasyonları
vb. ortamlarda çalışanlarda bu tür sağlık sorunları görülebilir.
Titreşim: Titreşim, araç-gereç ve makinelerin çalışırken
oluşturdukları salınım hareketleri sonucudur. Eğer, salınım
hareketi düzenli aralıklarla tekrarlıyorsa, yani hareketler arasındaki frekans aralığı sabit ise, böyle harekete periyodik hareket adı verilir. Frekans, birim zamandaki salınım sayısıdır
ve salınım/saniye şeklinde ölçülür. Frekans birimi Hertz (Hz)
olarak bilinir. İnsanlar, 1 – 1000 Hz arasındaki titreşimleri
algılarlar; düşük frekanslı titreşimlere maruz kaldıklarında
sarsıntı, yüksek frekanslı titreşimler ise karıncalanma ve yanma hissederler. Her türlü makine, ulaşım aracı ve hareketli
sistemler titreşim kaynağıdır.
Radyasyon (Işınım): Radyasyon elektromanyetik dalgalar ya da parçacıklar biçimindeki enerji yayılımıdır. İki tür
radyasyon vardır:

İyonlaştırıcı radyasyon
• Partiküler radyasyon
o Alfa parçacıkları
o Beta parçacıkları
o Nötron parçacıkları
• Elektromanyetik radyasyon
o X ışınları
o Gama ışınları
İyonlaştırıcı olmayan radyasyon
• Radyo dalgaları
• Mikro dalgalar
• Kızıl ve mor ötesi ışıklar
• Görünür ışık
İş sağlığı açısından önemli olan iyonlaştırıcı radyasyondur. İyonize edici radyasyon, medikal alanda tanı ve tedavi
amacıyla, endüstriyel alanda ise materyal muayenesi, enerji
üretimi ve sterilizasyon çalışmalarında kullanılır.

Kimyasal faktörler
İş dünyasında 60.000 dolayında kimyasal madde kullanıldığı tahmin edilmektedir. Bu maddeler işyerlerinde toz,
duman, sis ve buhar halinde bulunurlar. Bunların önemli bir
kısmı vücuda deri, sindirim ve solunum sistemi yoluyla girerek insan sağlığını olumsuz etkiler. Civa, kurşun, kadmiyum
gibi bazı metaller insan vücudunda birikir ve zehirlenmelere neden olur; krom, nikel, arsenik gibi çözücüler ve katran
kanser yapıcıdır; birçok çözücü madde deri hastalıklarına yol
açmaları yanında bağımlılık da yapar.
Gaz olarak kullanılan kimyasalların bazıların boğucu,
bazıların ise tahriş edici (irritan) etkileri vardır. Seramik, kristal cam, akümülatör ve boya yapımında kullanılan kurşun,
bütün iç organları ve özellikle kan yapımını olumsuz etkiler;
felçlere ve böbrek yetmezliklerine yol açabilir.
Tahriş edici kimyasallar (Gazlar): Temas ettikleri mukoza ve nemli deriyi yakarak etki gösteren gazlardır. Bunlar
arasında üst solunum yollarını tahriş eden aldehitler, alkalen
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tozlar ve sisler, amonyak, kromik asit, klor asidi, sülfür dioksit, brom, brom siyanür, klor, ozon ile alt solunum yollarını
tahriş eden arsenik trilorit, azot olsitleri, fosgen ve asit arsenyo sayılabilir.
Boğucu Kimyasallar (Gazlar): Dokudaki oksidasyonu
önleyerek etki yaparlar. İki grupta ele alınırlar:
Basit boğucu gazlar: Fizyolojik olarak etkisiz olmakla
birlikte, havadaki oksijenin yerini alarak oksijenin hücreye
iletilmesini engelleyerek hücrenin solumasını durdurur ve
ölüme neden olurlar. Basit boğucu gazlar karbon monoksit,
metan, eten, hidrojen, azot ve helyum dur.
Kimyasal boğucular: Bu maddeler vücutta yeni kimyasal maddelerin ortaya çıkmasına yol açarak boğulmalara
neden olurlar. Örneğin, kükürtlü hidrojen solunum merkezini
felç ederek solunumu durdurur; hidrojen siyanür dokuda oksidasyonu sağlayan enzimleri etkisiz hale getirerek hücre içi
solunumu engeller; karbon monoksit kanda oksihemoklobin
ile birleşerek karboksihemoklobin oluşturur ve böylece kanda oksihemoklobin oluşumunu engelleyip, kanda yeteri kadar
oksijen bulunmasına karşın, oksijenin hücreye girmesini engelleyerek boğulmaya neden olur.
Anestetik ve Narkotik Kimyasallar (Gazlar): Bu maddeler genel sistemik etki göstermeyen kimyasal maddelerdir.
Bu gruba asetilen hidrokarbonlar, olefin hidrokarbonlar ve
parafın hidrokarbonlar girer.

Mezotelyoma (plevra kanseri): Asbest
Akciğerde fibrozis: Serbest silis, asbest, pamuk tozu
Allerjik reaksiyon: Polen, tahta, reçine
İrritan toz ve serpintiler: Alkoller, asitler, flüoritler, kromatlar
Şekil 2: Mermercilikte Toz

Kaynak:
https://www.smogbuster.com/news/hazard-reducing-industrial-dust-collection-systems/
Şekil 3: Pamuğun Tohumundan Ayrıldığı Çırçır Fabrikası

Sistemik Zehirler: Bu grupta halojenli hidrokarbonların
bazıları, benzen toluen, ksilen fenol, naftalin ve türevleri ile
sinir sistemi zehiri olarak bilinen karbon sülfür ve metil alkol
gibi organik maddeler ile toksit metal ve metalsiler bulunur.
Sistemik Zehirler Dışında Kalan Partiküler (Tozlar):
Silis, kömür, asbest gibi inorganik ve pamuk tozu, şeker kamışı, kümes hayvanı tüyü, mantar sporu gibi organik tozlardır. İnşaat, maden, gübre, metal, çimento, tekstil, mermercilik
gibi iş kollarında çalışanlarda akciğer hastalıklarına yol açarlar. Bu hastalıklara yol açan tozlar şunlardır:
Kaynak: https://agcmp3.com/search/
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Şekil 4: Toz Kontrolu Yapılmamış ve Yapılmış Şekliyle Bir Çimento Fabrikası

Kaynak: https://zedcosolutions.com/en/
Biyolojik faktörler
Tıp, tarım, hayvan yetiştiriciliği, hayvan terbiyeciliği, kasaplık, deri işlemeciliği, göçer tarım işçiliği, avcılık gibi iş kollarında ya da madencilik gibi loş ve nemli ortamlarda, bataklık,
çöplük ve kanalizasyon gibi temiz olmayan yerlerde çalışanlarda çeşitli bakteri, virüs, parazit, mantar hastalıkları görülebilir.
Bu hastalıklar arasında tetanos, şarbon, bruselloz, kuduz, lekeli humma, sıtma, böcek ve yılan sokması sayılabilir. Özellikle
tarımla ve hayvancılıkla uğraşanlarda böcek mücadelesi için
kullanılan ensektisit zehirlenmelerini de bu işlerle bağlantılı olduğunu da belirtmek gerekir.
Ergonomik koşullar
Ergonomi bilimi, insanı anatomik, antropometrik, fizyolojik, psikolojik ve sosyolojik açıdan inceleyerek insan ile çalışma
koşullarının uyumunu sağlamaya çalışır. Ergonomiyi yalnızca
insanın anatomik yapısı ile makinelerin uyumunu sağlamak gibi
dar anlamda anlamamak gerekir. Ergonomi, işin insana, insanın
işe uyumunu araştıran disiplinler arası bir bilim dalıdır.

Organizasyonel ve yönetimsel ergonomi: İşletmelerde iş
standartlarının insana uyumlu olmasının sağlanması, yönetim
biçimi, çalışanların katılımı, işin programlanması, performans
modellemesi gibi konularla ilgilenir.
Bilişsel ergonomi: İnsan-makine uyumunu, gösterge
tasarımını, hata olasılığını en aza indirmeyi hedefleyen ergonomi alanıdır. Kumanda, kontrol düğmeleri, uyarı zilleri,
sinyaller, direksiyon gibi makine parçalarının insanla uyumu
konularını inceler.
Ergonomik bir işyerinde çalışma yeri insana uygun düzenlenmiştir, çalışma süreleri uygundur, iş güvenliği önlemleri
alınmıştır, makine koruyucuları vardır, kişisel koruyucular
kullanılmaktadır, iş güvenliği levhaları asılıdır, özellikle
bant işçiliği gibi monoton işler görmekte olan işçiler belirli
aralıklarla başka işlere verilerek bu sıkıcı işe ara verebilmektedirler, müzik, ortamın rengi ve bitkiler insan psikolojisine
uygun ve çalışanları motive edici biçimde düzenlenmiştir.

Ergonomi bilimi 3 grupta inlenebilir: Fiziksel ergonomi;
Organizasyonel ve yönetimsel ergonomi; Bilişsel ergonomi. Bu
üç alandaki uyumsuzluklar çalışanlarda sağlık sorunlarının ortaya çıkmasına neden olabilir.

Aynı zamanda, ergonomik bir işyerinde çalışanlar işin içeriğine bireysel yatkınlıkları, özellikle yaşı, cinsiyeti ve bedensel yapısı dikkate alınarak yerleştirilmişlerdir, hizmet öncesi
ve hizmet içi eğitim görmüşlerdir, ücret, terfi, ödül gibi motivasyon unsurları düşünülmüştür.

Fiziksel Ergonomi: Fiziksel çevrenin gürültü, titreşim, aydınlatma, termal konfor, kimyasal zararlılar açısından tasarımı
ile ilgilenir.

Özetle, bir işyerinin ergonomik olma koşulları işin
yapılabilir, katlanılabilir ve kabuledilebilir olmasıdır. Eğer bir
iş insanın sağlığını tehdit edici unsurlar içermiyorsa, biyolojik
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dengesini bozmuyor ise bu iş yapılabilir bir iştir; iş tekniğine ve
organizasyona uygun sürekli performans sınırları içerisinde ise
katlanılabilirdir; yapılan iş sosyal sınırlar içinde bulunuyorsa,
çalışanlar yaptıkları işten ve çalışma koşullarından hoşnut ise
kabul edilebilirdir.
Aşağıdaki şekillerde bir işyerinde iş ve insan uyumuna
örnekler verilmiştir. Bu şekilde görüldüğü gibi amaç,
iş ortamının ve makinaların, kişinin en rahat biçimde
çalışabilmesine uygun olmasını sağlamaktır. Örneğin,
makinaları oturarak yöneten işçi, kumanda düğmelerine
rahatlıkla erişebilmelidir; bilgisayar başında çalışan kişinin
koltuğu ve bilgisayarın yerleşimi, kişinin rahat kullanımına
uygun olmalıdır. Aksi durumda, bel ve sırt ağrıları ve göz
sorunları ortaya çıkar.

Şekil 5: Uygun Olan ve Olmayan Vücut Duruşu Örnekleri

Şekil 6: İşyeri Elementlerinde Ayar İmkânları

Kaynak: Hikmet Görgülü, Çalışma Yeri Dizaynıİçin Ergonomi Temelleri, RBTR/TEF6 | 13.02.2009 | ©Robert Bosch
GmbH 2009. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion,
Şekil 7: Bilgisayar Kullanırken Dikkat Edilesi Gereken Ergonomik Hususlar

Kaynak: Hikmet Görgülü, Çalışma Yeri Dizaynıİçin Ergonomi Temelleri, RBTR/TEF6 | 13.02.2009 | ©Robert Bosch
GmbH 2009. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion,

Kaynak: http//www.infethiye.netturkishnotlar bilgisayar
-goz-sagligi.htm
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Meslek Hastalıkları
Bir saatliğine mutlu olacaksanız, şekerleme yapın
Bir günlüğüne mutlu olacaksanız, balık avlamaya gidin
Bir aylığına mutlu olacaksanız, evlenin
Bir yıllığına mutlu olacaksanız, bir servete konun
Tüm yaşam boyunca mutlu olacaksanız, işinizi sevin...
Çin Atasözü

İş ve Hastalık
İş ile hastalıklar arasında ilişki olduğunu ilk gözleyen kişi
17. yüzyılda Bernardino Ramazzini olmuştu. İş ortamındaki
metaller, kimyasallar, tozlar, postür bozuklukları, travmalar
ve ergonomik koşullardan kaynaklanan kırktan fazla hastalığı tanımlamış, bulgularını “De Morbis Artificium Diatriba
– İşçilerin Hastalıkları” adlı eserinde yayımlayarak tıp literatürüne meslek hastalıkları kavramını sokmuştu. Her hekimin
hastasına mesleğini sormasını ve hastalığı ile mesleği arasında bağ kurması gerektiğini de ilk söyleyen Ramazzini’dir.
Şekil 8: Bernardino Ramazzini (1633 – 1714)

Meslek hastalıkları 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 11. maddesine göre şöyle tanımlanmaktadır: “Meslek
hastalığı, sigortalının çalıştırıldığı işin niteliğine göre tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, sakatlık veya ruhî arıza halidir.
Bu kanuna göre tespit edilmiş olan hastalıklar listesi dışında
her hangi bir hastalığın meslek hastalığı sayılıp sayılmaması
üzerinde çıkabilecek uyuşmazlıklar, Sosyal Sigortalar Yüksek Sağlık Kurulunca karara bağlanır.”
Adı geçen kanuna dayanılarak çıkartılan, Sosyal Sigortalar Sağlık İşlemleri Tüzüğü’nde meslek hastalıkları beş
grupta toplanmıştır. Bu Tüzükte, meslek hastalığı olarak
kabul edilen durumların hangi işlerde görüldüğü, belirtileri
ve sigortalı kişinin işinden ayrıldıktan ne kadar süre sonra
hastalandıklarında hastalıklarının meslekle ilişkilendirileceği
(yükümlülük süresi) belirtilmiştir. Tüzüğe göre meslek hastalıkları şöyle gruplanmıştır:
A. Kimyasal maddelerle meydana gelen meslek hastalıkları
B. Mesleksel deri hastalıkları
C. Pnömokonyozlar (Slikoz, Asbestoz, Bisinoz)
D. Mesleksel bulaşıcı hastalıklar,
E. Fiziki etkenlere bağlı meslek hastalıkları

Kimyasal Kaynaklı Meslek Hastalıkları
Bu grupta, kurşun, cıva, arsenik, fosfor, kadniyum, manganez, krom gibi madenlerden, benzen, toluen gibi solventlerden ve karbon monoksit, ozon, sülfur dioksit gibi gazlarlardan kaynaklanan hastalıklar vardır.
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Kurşun ve Bileşikleri
Kurşun, sanayide 150 ‘den fazla iş kolunda kullanılan bir
ağır metaldir. En önemli kullanım alanı akü yapımıdır; yeraltı
haberleşme kablolarının izolasyonunda, korozyonu önleyen
kurşun oksit boyaların yapımında, cam, lastik ve plastik sanayinde, levha ve boru olarak, lehimleme işleminde, zımpara
tozu olarak, emaye yapımında, akaryakıt tanklarının yapımında, seramiklerin sırlanmasında, otomobil endüstrisinde
kullanılır. Kurşun, tetraetil ve tetrametil benzin içinde oktan ayarlayıcı olarak da kullanılan bir madde olmuştur. Radyasyonu en az geçiren metal olduğundan kurşun, ışınlardan
korunmada, renkli televizyon tüplerinin yapımında ve
mühimmat yapımında da kullanılmaktadır. Önceki yıllarda
yiyecek-içecek kaplarında, barınakların sıvalarında, matbaacılıkta kullanılmıştır. Kurşunun kullanıldığı sanayi kollarında çalışan işçiler kurşunun eritilmesi, dökümü, hamur haline
getirilmesi, eğelenmesi, kurşunlu yağlı boya yapımı, hurda
kurşunun toplanması, ensektisitlerin hazırlanması sırasında
doğrudan ya da tozu, dumanı ve buharı ile temas ederler.

rek beyin arterlerinde spazma ve beyin ödemine neden olur;
periferik sinirlerde, özellikle radial siniri etkiler ve bileğin
aşağı düşmesine (düşük el) neden olur; kabızlık, karın ağrısı
(kurşun koliği), peptik ulkus görülebilir; dişlerde BURTON
çizgileri ortaya çıkar; organik bileşiklerle teması olanlarda
karaciğer etkilenebilir; retinada kanamalar oluşur; işitme kusuru ortaya çıkabilir; kadınlarda menstruasyon bozuklukları,
düşükler, kısırlık görülebilir; derde renk solukluğu, döküntü,
kaşıntı olabilir.
Tedavide erken tanı önemlidir. Ancak, kurşun zehirlenmesinde asıl yapılması gereken şey korunmadır. Korunma
yolları şunlardır:

Kurşun, vücuda solunum, ağız ve deri yoluyla girer ve
ciddi sağlık sorunlarına, zehirlenmelere yol açabilir. Deri
yoluyla girişi organik bileşiklerde söz konusudur. Zehirlenmelerde daha çok solunum yoluyla giren 5 mikrondan küçük
parçacıklar sorumludur. Kurşunun bir kısmı üst solunum yolundan emilir, geri kalanı akciğerler yoluyla dolaşıma karışır;
eritrositler yoluyla organ ve dokulara taşınır. Kemiklerde kalsiyum ile yer değiştirerek tersiyer kurşun fosfat şeklinde depolanır; kıl, saç follükülleri, diş, beyin, periferik sinir sistemi,
çizgili kaslar, karaciğer ve böbreklerde birikir. Ancak, sözü
edilen birikimin olabilmesi için kişinin günde 0.6 mg’dan
fazla kurşun alması gerekir. Çünkü kurşunun bir kısmı idrarla, terle ve dışkı ile vücuttan atılır. Zaten, normalde kurşunla
teması olmayam kişilerde kan kurşun düzeyi 15-25 mcgr/100
ml dir. Bu düzey 40 mcgr/100 ml üzerine çıkarsa patolojik
olarak kabul edilir.
Kurşun bir protoplazma zehiridir; arterlerde ve kapiller
sistemde bozukluklara yol açar; eritrositlerin ömrünü kısaltır;
hemoglobin sentezini bozar; eritrositler parçalanır ve hemolitik anemi oluşur; böbrek tubullerini ve glomerullerini bozar;
ürik asit arttığı için eklem ağrıları görülür; beyinde birike-
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1.

İşe giriş muayeneleri

2.

Periyodik muayeneler (3 yda bir)

3.

İşçilerin eğitimi

4.

İşyerinin tabanının su geçirmez ve kolay
temizlenebilir olması

5.

Etkili bir drenaj sistemi olması

6.

Tezgâhların kolay temizlenebilir olması

7.

Etkili bir toz, duman aspirasyon sistemi olası

8.

İşyerinde kişi başına 15 m3 hacim olmalı

9.

Yükseklik 4 metreden yüksek olmalı

10. Çalışanlar el, yüz, ağız temizliğine dikkat etmeli
11. İş ortamında yemek yenilmemeli, sigara içilmemeli
12. İşe uygun kişisel koruyucular kullanılmalı
(iş elbisesi, önlük, ayakkabı, eldiven, maske)
13. İş ortamının havasında kurşun ölçümleri yapılmalı
(maksimum 0.15 mg/m3)
14. Zehirlenme belirtisi olanların belirli bir dönem
çalıştırılmamaları
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Şekil 9: BURTON Çizgisi

çok solunum yoluyla alınan cıva ile olur. Daha az olarak da
deriden emilime bağlı zehirlenmeler görülür. O nedenle, oda
ısında buharlaşıp yayılması zehirlenmeler açısından önemlidir. Isıyla birlikte yayılımı da artar. İzin verilen maksimum
konsartrasyon değeri (MAK) 0.1 mgr/m3 dür.

Kaynak: Camuglia JE et al, Lead poisoning and Burton’s line,
Med J Aust 2008; 189 (6): 339.
Kurşunun zehirli olduğunun çok eski çağlardan beri
bilindiği, Anadolu’da hekimlik yapan ve ilk kodeksi
yazdığı kabul edilen Dioscorides’in karın ağrısı ve bazı
sinir bulgularının kurşuna bağlı olduğunu tanımladığı
bilinmektedir. Romalıların kurşunu saraylarda rakiplerini
ortadan kaldırmak amacıyla zehir olarak kullandıkları ileri
sürülmektedir; Goya, Van Gogh ve Caravaggio gibi birçok
ünlü ressamın kullandıkları boyalardaki kurşundan etkilenerek nörolojik ve ruhsal belirtiler gösterdiklerini savunanlar
olmuştur; Japonya’da birçok geyşanın yüz pudralarındaki
kurşun nedeniyle yaşamlarını yitirdikleri tahmin edilmektedir.

Cıva ve Bileşikleri
Cıva, gümüş renkli metalik bir sıvıdır; oda sıcaklığında
buharlaşır; doğada yaygın olarak cıva bisülfid’den elde edilir.
Endüstride sık kullanılan, Endüstride çok çeşitli alanlarda
kullanılır: Barometre, termometre yapımında, altın ve gümüş
filizlerinin işlenmesinde, dericilikte, kağıt endüstrisinde, suni
ipek yapımında, katalizör işlerinde, enerji jeneratörleri ve
cıvalı akü yapımında, diş hekimliğinde, ilaç ve dezenfektan
yapımında, tarım ilaçlarının üretiminde kullanılır.

Meslek hastalığı yönünden önemli olan akut olan değil,
kronik cıva zehirlenmesidir. Kronik cıva zehirlenmesi merkezi sinir sistemi belirtileri ile ortaya çıkar. İlk belirtiler baş
ağrısı, yorgunluk, ektremite ağrılarıdır; bulantı, kusma, karın
ağrısı, ishal bulguları da görülebilir. İşçilerde huzursuzluk,
korku, alınganlık, sinirlilik, güvensizlik, dikkat azalması
görülebilir. Bu tür davranış bozukluklarına “Eretismus mercurialis” denir ve çalışanlarda görülmesi kronik cıva zehirlenmesini düşündürmelidir. Bu belirtiler geçmişte fötr şapka
yapan kişilerde görüldüğünden kronik cıva zehirlenmesi olan
işçilere “deli şapka işçisi” denilirdi.
Zehirlenme olan kişilerde ilk belirtiler arasında uyku sırasında da görülen el, göz kapağı ve dildeki titremeler dikkat
çeker; ell yazısı özel bir görünüm alır (titrek el yazısı); konuşma bozuklukları, kekemelik, algılama, dikkat, hafıza bozuklukları ortaya çıkabilir; ağız ve boğazda kuruluk, diş eti
kenarlarında mavi renkli cıva şeridi, ağız mukozasında çıva
çöküntüleri oluşur; ağız kötü kokar, boğaz başlangıcında kırmızı bir renk oluşur diş etleri çabuk kanar, dişler dökülür. Kesin tanı kan ve idrarda cıva ölçümü ile konur. İşçilerin idarında 100mcgr/l üzerinde civa bulunması işyerinde cıvaya fazla
maruziyet olduğunu gösterir; cıva 200mcgr/l üzerinde ise işçi
işyeri ortamından uzaklaştırılır; idrarda cıva 300mcgr/l üzerinde ise işçide cıva zehirlenmesi olduğu kabul edilmelidir.
Bu durumda kişinin cıva ile teması kesilir ve tedaviye başlanır.

Cıva sağlık için son derece zararlıdır. Vüduda sindirim,
solunum ve deri yoluyla girebilir. Metalik civa ve bazı bileşikleri bağısaklardan iyi emilemediği için ağız yoluyla alındığında akut zehirlenmeye neden olmaz. Zehirlenme daha
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Cıva zehirlenmesini önlemek için şunlar yapılmalıdır:
1.
2.
3.
4.
5.

İşe giriş muayeneleri
Periyodik muayeneler
İşçilerin eğitimi
Çalışırken geniş cıva yüzeyleri oluşmamalıdır
Masa ve döşemeler eksiz, zemin düz olmalıdır

HALK SAĞLIĞI Kuramlar ve Uygulamalar

6. Masa kenarlarında oluklar olmalıdır
7. Masa altında cıvayı inaktive edecek iyot-kömür tabakası bulunmalıdır
8. Masa etrafıbda aspiratör ve altında zemine yakın bölgede ek havalandırma olmalıdır
9. Gece yerlere amonyak ve kalsiyum hipoklorit ile ıslatılmış talaş döşenmeli veya uygun miktarda sıvı amonyak
dökülmelidir
10. Ortam ısısı mümkün olduğunca düşük olmalıdır
11. İşyeri havasında aralıklatla cıva ölçülmelidir (0,075
mlgr / m3’ten fazla olmamalıdır
12. İşçilerin kişisel temizlikleri çok önemlidir
13. Kişisel koruyucular kullanılmalıdır (iş elbisesi, eldiven, ayakkabı, maske)
14. Kişisel koruyucular mesai sonunda sıcak su ya da
%10 luk sodyum sülfatla yıkanmalıdır
15. Üretim bölgesinde hiçbir şey yenilmemeli, sigara
içilmemelidir

Arsenik ve Bileşikleri

geçer, buhar soğuduğunda sıvılaşmadan yeniden katı kristal
şekline dönüşür.
Arsenik, elemental, gaz, organik ve inorganik formalarda
bulunur ve toksisitesi kimyasal formuna bağlıdır. Gaz formu
en toksik olanıdır. Doğada en çok bulunan inorganik formunu insanlar günlük 300 µg alabilirler. Toprakta, suda ve canlı
organizmlarda bulunabilir. Topraktaki organik maddelerde
bulunan arsenik, organik maddelerin okside olmasıyla suya
ve bitkilere geçer. Doğadaki su kaynaklarında ve denizlerde, deniz ürünlerinde ve yosunlarda arsenik bulunmaktadır.
Deniz ürünlerindeki arsenik miktarı tolere edilebilen düzeyin
(2,6 ppm) üzerinde olabilir ve insanlar için tehlike yaratabilir.
Element halinde kullanım alanı sınırlıdır; tüfek saçmalarına yuvarlak biçim vermek için kurşuna element halinde arsenik katılır; tunç kaplamacılığında, bazı alaşımların yüksek
ısıya direncini arttırmak için arsenikten yararlanılır. Ahşapların korunmasında da arsenikten yararlanılır. As-72, As-74 ve
As-76 gibi radyoaktif izotopları ise tıpta tanı yöntemlerinde
kullanılır. Penisilin kullanımından önceki dönemde frengi
hastalığının tedavisinde kullanılmıştır. Uzunca süre Paris
yeşili olarak bilinen boyanın yapımında, tütün ve pamuk
tarımında ensektisit olarak arsenik kullanılmıştır. Arsenik
bileşikleri deride, göze ve solunum yollarına irritan etkisi
olduğundan geçmişte savaş gazı olarak da kullanılmıştır.

Arsenik azot ailesinden bir elementtir. İsadan önce 4.
yüzyıldan beri bilinmektedir. Serbest element olarak bulunabileceği gibi, bakır, kurşun gibi metallerin eritilmesi sonucu
yan ürün olarak da elde edilir. Yüksek ısıda hızla buhar haline
Minamata Felaketi
Japonya’nın Kumamoto ilindeki Minamata kentinde 1956 yılında bazı kişilerde ataksi, el ve ayaklarda uyuşma, genel kas
güçsüzlüğü, periferal görme kaybı, işitme ve konuşma hasarı
belirtileri görülmeye başlandı. Hastaların bazıları felç oldu, komaya girdi ve öldüler. Bu durumun 1932 – 1968 yılları arasında faaliyet gösteren Chisso Corporation (Nippon Azotlu Gübre) adlı bir kimya fabrikasının Minamata körfezine akıttığı cıva
(metilmercenin) nedeniyle olduğu anlaşıldı ve hastalığa da
“Minamata Hastalığı” denildi. Son derece toksik olan bu madde kabuklu deniz hayvanlarında biyolojik olarak birikiyor ve yerel halk tarafından yenildiğinde canlılara geçiyordu. Bu nedenle bölgede kediler, köpekler, domuzlar ve insan ölümleri 36 yıl boyunca sürdü. Kedilerdeki hareket bozuklukları nedeniyle “dans eden kedi ateşi” olarak adlandırıldı. Mart 2001 yılı itibariyle 2.265 hasta teşhis edildi, bunların 1.784 tanesi öldü.
2004 yılına kadar Chisso Şirketi 86 milyon dolar tazminat ödedi ve aynı yıl içinde kirlenmeyi temizlemesi emredildi. 29 Mart
2010 tarihinde, henüz tazminat almamış kurbanlar için bir anlaşmaya varıldı. Davalar devam ediyor.
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Geçmiş yıllarda arsenik denildiğinde akla intiharlar ve
cinayetler akla gelirdi. Çünkü renksiz ve kokusuz olan trioksitin yiyecek ve içeceklerde fark edilemez ve zehirlenmelere
neden olur. Arsenik, gastroistestinal ve solunum sisteminden
ve parenteral yollardan vücuda girer. Hedef organları karaciğer, böbrek ve beyindir. Az dozlarda ve kronik maruziyetlerde saçta, tırnakta, deride ve akciğerlerde birikir. Plesentadan
fetüse geçebilir.
Ağızdan alındığında akut zehirlenmeye yol açar. Akut
zehirlenmenin il belirtileri bulantı, kusma, ağız ve boğazda
yanma, şiddetli karın ağrısıdır; sonra dolaşım ve kalp yetmezliği ve birkaç saat içinde ölüm görülür. Gaz halindeki
arsenikle (arsşn gazı) zehirlenmelerde alyuvarlar parçalanır,
böbrekler hasar görür.
Kronik zehirlenmelerde kişi yavaş yavaş güçten düşer,
ishal ya da kabızlık görülebilir, derede tümör gelişebilir, pullanma ve renk değişikliği ortaya çıkabilir, felç, blinç bulanıklığı, kansızlık ve tırnaklarda tipik çizgiler görülebilir.
Arseniğin yüzde 75 kadar idrarla atılır. İdrardaki arsenik
miktarı genlikle yakın bir zaman önce arseniğe maruz kalındığının göstergesidir. Saçlardaki arsenik miktarı inorganik
arsenik maruziyetinin delilidir. Tırnaklar yavaş uzadığı için
(günde 012 mm) arsenik maruziyetinden 100 gün sonra bile
tırnaklarda arsenik bulunabilir.
Tedavide zaman geçirilmeden mide yıkanmalı ve genel
tedavi uygulamaları yanında karbonhidrat ve proteinden zengin yağdan fakir diyet, gerekirse oksijen verilmelidir. Sistemik antidot olarak BAL (dimekaprol) verilmelidir.
Endüstriyel uygulamalarda şu koruyucu önlemler alınmalıdır:
1. İşyeri zemini, su geçirmeyen ve temizlenmesi kolay
malzemeden yapılmalıdır
2. Arsenik ile yapılan çalışmalar, kapalı sistem içinde
yapılmalıdır
3. Aşağıdan çekmeli aspirasyon sistemi kurularak ince
toz uzaklaştırlmalıdır
4. Arsenik ile ilgili sıcak işler, kapalı cam davlumbaz
altında yapılmalıdır

5. İşyerinin havasında periyodik ölçümler yapılmalıdır
(en fazla 0,5 mgr/m3 )
6. Kişisel koruyucular kullanılmalı(deri ve solunum sistemini koruyacak başlık, iş elbisesi)
7. Arseniğin uçucu bileşikleriyle çalışan işçiler için,
özel solunum cihazları sağlanmalıdır
8. El, yüz, ağız temizliklerine dikkat edilmeli
9. İşyerlerinde yiyecek, içecek bulundurulmamalı, sigara içilmemeli
10. İşçilerin işe alınırken klinik ve laboratuar muayeneleri
yapılmalı
11. Derisi nemli ve hassas olanlar, deri, karaciğer, nörolojik hastalığı olanlar alınmamalıdır
12. İşçiler altı ayda bir muayene edilmelidir
13. İdrar, dışkı, kıl ve tırnaklarda arsenik ölçülmeli, zehirlenme kuşkusu olanlar işten ayrılmalı, kontrol ve tedavi
altına alınmalıdır.

Fosfor ve Bileşikleri
Fosfor, kalsiyumdan sonra insan vücudunda ikinci en
fazla bulunan elementtir. Kemik ve dişlerin yapısında fosfor
vardır. Kalp kasının kasılmasında ve sinir sisteminin çalışmasında da fosfora gerek vardır.
Organik fosfor bileşikleri fosforik asit ve fosfotionik
asit türevleridir. Oksijen içerenler fosfatlar, kükürt içerenler fosfotioatlar, azot içerenler fosforamidler, azot ve kükürt
içerenler fosforamidotionatlar, karbon içerenler fosfonatlar,
karbon ve kükürt içerenler fosfonotionatlar olarak adlandırılır. Bu bileşikler karaciğer, böbrek ve yağ dokusunda dağılır
ve birikir. Yağ dokusunda depolandıkları için organizmadan
uzaklaşmaları yavaştır. Organik fosfor bileşiklerinin yıkımı
karaciğerde hidroliz ile meydana gelir. İki yüzden fazla organik fosfor bileşiği mevcut olup en sık kullanılanları diazinon,
orton, malation, paration ve klorpirifostur
Fosfor, endüstride kimyasal gübrelerde, diş macunlarında, deterjanlarda, kibrit yapımında, havai fişeklerde ve patlayıcı madde yapımında kullanılır. En önemli kullanım yerlerinden birisi de pestisitlerdir.
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Fosfor bileşikleri vücuda deri ve solunum yolu ile girer,
oldukça toksiktir ve tedavide geç kalınırsa mortalitesi yüksektir. Dünyada her yıl 100.000’den fazla kişi bu bileşiklerle
zehirlenmektedir. Vücutta asetilkolini yıkan Asetilkolinesteraz (AChE) enzimini baskılayarak etki gösterirler. Böylece,
vücuttaki kolinerjik iletim bölgelerindeki asetilkolin miktarı
artar ve akut kolinerjik krize neden olur. Zehirlenen kişide
bronş sekresyonlarında artış, aşırı terleme, tükürük artışı,
göz yaşarması, miyozis, bronkokonstrüksiyon, karın ağrıları, bradikardi ve sık idrara çıkma, fasikülasyon, ilerleyici kas
güçsüzlüğü ve paralizi görülür. Tedavide dekontaminasyon,
emilimin engellenmesi, yoğun respiratuar destek uygulanır.
Atropin ve pralidoksim gibi oksimler de zehirlenmelerin tedavisinde kullanılır. Oksimler, defosforilasyon ve inhibe edilmiş olan AChE’yi tekrar etkili duruma getirirler.
Fosfor zehirlenmeleri endüstride çalışanlar açısından da
önemli bir sorun olmakla birlikte daha çok tarım ilaçları ile
uğraşan kişilerde görülür. Fosforun endüstride kullanılması
ve fosfor bileşikleri ile yapılan çalışmalarda şu önlemlerin
alınması uygun olacaktır:
1. İşyerinin genel temizliğine dikkat edilmeli, fosfor
kapları su altında saklanmalıdır
2. İş yerinde, yeterli ve aşağıdan aspirasyon sistemi
uygulanmalıdır
3. Işçılerin el, yüz, ağız, boğaz, diş ve diğer temizliklerine dikkat edilmeli
4. İşyerlerinde, yiyecek ve içecek bulundurulmamalı,
sigara içilmemeli
5. İş elbisesi, eldiven ve uçucu fosfor bulanan yerlerde
maske kullanılması
6. İşe giriş ve periyodik muayeneler titizlikle uygulanmalıdır
7. Muayenelerde çene ve dişlerin filmleri çekilerek
alt çene nekrozu (Fossy-Jovv) bulgusu aranmalıdır

Kadmiyum ve Bileşikleri
Kadmiyum, endüstride yaygın olarak kullanılan bir metaldir. Özellikle, korozyona karşı dirençli olduğu için denizlerde ve alkali ortamlarda çalışan araçlarda demir, çelik,

pirinç ve alüminyum kaplamasında kullanılır. Ayrıca, elektronik, otomotiv ve uzay sanayisinde yaygın olarak kullanılır.
Kadmiyumun en önemli kullanım alanı pil üretimidir. Nikel-kadmiyum pillerinin küçük elektronik cihazlardan uçak
ve gemilere kadar geniş bir tüketim alanı vardır. Kadmiyumun boya üretiminde, plastik ve sentetik elyaf endüstrisinde,
televizyon tüpleri ve florasan lamba yapımında, nükleer reaktör kontrol sistemlerinde de kullanılmaktadır.
Kadmiyum çinko ve kalsiyum antagonistidir; böbrek
fonksiyonlarını bozarak idrarda protein ve şeker çıkmasına
yol açar. Akciğerlerdeki etkisi nedeniyle amfizeme banzeyen
bir tablo ortaya çıkabilir; akut olarak yüksek doada kamiyum
maruziyetinde öksürük, göğüs ağrısı, titreme, terleme görülür; bu tablo giderek ağırlaşıp kişinin bir hafta içinde ölümüne yol açabilir. Uzun süre maruziyetlerde anami, kemiklerdeosteoporoz ve kırılmalar görülebilir.
Kadmiyum cevherinin izabesi, alaşımların hazırlanması,
kaplama işlerinin yapılması gibi işlerde çalışanlar açısından
şu önlemlerin alınması uygun olur:
1. Kadmiyum oksit tozu ve dumanının, çevre havasına yayılması önlenmelidir (çevre havasında kadmiyum
miktarı 0,1 mg/m3 geçmemelidir)
2. Kaplama tanklarının kenarlarına, aspirasyon sistemi
kurulmalıdır
3. İşçilere uygun maske verilmelidir
4. İşe girişte ve periyodik muayeneler yapılmalıdır
5. Solunum ve böbrek hastalığı saptananlar işten ayrılıp
tedaviye alınmalıdır

Mangan (Manganez) ve Bileşikleri
Mangan (manganez), bilinen bütün organizmalarda vazgeçilemez olduğu gibi insanlarda da birçok enzimde yer alır
ve insan sağlığı için çok yararlı ve gerekli bir mineraldir.
Mangan olmadan fotosentez olamayacağı için oksijen de olmazdı.
Mangan, toprakta ve suda parçacıklar halinde bulunur;
havada da toz parçacıkları mangan içerir. Vücutta, böbrekler, pankreas, karaciğer ve kemikler başta olmak üzere top-
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lam 10-20 mg dolayında mangan bulunur. Günde 2-3 miligram mangan alınması sağlık için yeterlidir.
Mangan endüstri için de vazgeçilemez bir mineraldir; genellikle metalürji alanında metal alaşımlarında
kullanılır; kaynak teli ve çubuklarında, özellikle çeliği
güçlendirerek sertlik kazandırır, dayanıklığını arttırır;
Çeliğin paslanmasını ve aşınmasını önler; demir ve karbonla alaşımları çok dayanıklı bir malzemedir; modern tarımda kullanılan birçok gübrenin içeriğinde manganez vardır.
Mangan ve alaşımları cam, seramik, alkali ve çinko-karbon
piller, gemi pervaneleri, suni gübre, oto boyaları, petrokimya ürünleri, refrakter, çimento, ilaçlar, fotoğrafçılık, elektronik cihazlar, tren rayları ve içecek kutularında kullanılmaktadır.
Yararlarının yanı sıra mangan madenciliği yapanlar, demir-çelik endüstrisinde çalışanlar, seramik, cam, boya, cila
işlerinde manganez kullananlar, bu madenin zararları ile de
karşı karşıyadırlar. Buralarda çalışan işçilerde öksürük, nefes darlığı, yorgunluk, baş dönmesi, yutkunma ve konuşma
bozukluğu, gülme-ağlama krizleri, kas krampları, denge
bozuklukları görülebilir. Bu belirtiler manganezin neden
olduğu bir meslek hastalığının belirtileri olabilir. Mangan
yüksek dozlarda alındığında toksik etkisi olabilir. Kaynak
işlemi sırasında mangan ısıtıldığında, partiküller ve tozlar
ortaya çıkar. Kaynakçı bu dumanı soluduğunda parçacıklar
akciğere ve diğer organlara dağılabilir. Kaynakçılar uzun
süre bu dumana maruz kaldıklarında, ciddi hastalık belirtileri ile karşılaşmaya başlarlar.

Mangan toksisitesinin üç evresi vardır:
Evre 1 – subklinik evre: Subjektif semptomlar vardır,
psikotik belirtiler olabilir de olmayabilir de
Evre 2 – Erken klinik evre: Nörolojik ve psikiyatrik belirtiler vardır, hafıza ve muhakeme bozuklukları, ansiyete, halüsinasyonlar, bazen psikotik belirtiler görülür.
Evre 3 – İleri evre: Kalıcı nörolojik defisitler ortaya
çıkmıştır. İlerşleyen bradikinezi, disartri, bütün vücutta
distoni, pareziler, yürüme bozuklukları, rijidite, ince tremor, koordinasyon bozukluğu, maske yüz, ileri psikotik
bozukluklar bulunmaktadır.
Mangana bağlı sorunlar hastalığın birinci evresinde teşhis edilebilirse, tedavisi mümkün olabilir, sonraki evrelerinde
kalıcı nörolojik defisitler ortaya çıktığı için geri dönüş mümkün olamaz. O nedenle, managana bağlı meslek hastalığı açısından yapılması gereken asıl şey koruyucu eylemlerdir. Bu
işler şunlardır:
1. Maden ocaklarında pnömatik tabancalarla delmeler,
yaş yöntemler kullanılmalı ve toz çıkmayacak önlemler
alınmalıdır
2. Mangan kullanılan işyerlerinde, genel havalandırma
ile birlikte kapalı aspirasyon sistemleri kullanılmalıdır
3. İşçiler iş elbisesi, lastik eldiven ve uygun maskeler
kullanmalıdır
4. İşe giriş ve ve periyodik tıbbi muayeneler yapılmalı
5. Sinir sistemi, solunum sistemi, frengi hastalığı ve ruhsal sorunları olanlar işe alınmamalıdır

Şekil 10: Kaynak Dumanı Ve Uygun Biçimde Aspirasyonu

Krom ve Bileşikleri

Kaynak: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, Kaynakta Oluşan
Hava Kirliliğinin İnsan Sağlığına Etkileri, http://www.metaluzmani.com/kaynakta-olusan-hava-kirliliginin-insan-sagligina-etkileri/

Beyaz renkte sert mir metal olan krom metalurji, kimya,
refrakter ve döküm kumu endüstrisinde, özellikle paslanmaz
çelik üretiminde kullanılır. Paslanmaz çelik ise başta mermi,
denizaltı, gemi, uçak, top ve silahlarla ilgili destek sistemlerinde kullanılmaktadır. Krom, kimya endüstrisinde boya
hammaddesi ve pigment yapımında, teksil boya işlerinde,
organik sentetikler, metal kaplama, deri tabaklama, seramikler, parlatıcı gereçler, konserve yapma ajanları, su işleme,

822

HALK SAĞLIĞI Kuramlar ve Uygulamalar

sondaj çamuru ve diğer birçok alanda kullanılır. Kromun
süper alaşımları yüksek ısıya dayanıklı olduğundan türbin
motorlarının yapımında da kullanılmaktadır.
Krom vücuda başlıca solunum yolu ile girer. Krom eriyiklerinden çıkan tütsü içindeki krom partikülleri inhale
edildikten sonra kan dolşımına karıp. Altı değerli krom en
tehlikeli olan formudur. Deride irritasyona ve ülserlere yol
açar; el ve kollarda papül olarak başlar, giderek ülser oluşur; önlem alınmaza zımba şeklindekü bu ülserler kemiğe
kadar ulaşabilir. Kromla temasın kesilmesi sonucunda ülser
sekel bırakmadan iyileşir. Ülseresyon burun mukozasındaki
iritasyon sonrasında oluşursa, burun septumunda perforasyon
oluşabilir. Malinleşme görülmez; temasın kesilmesi
durumunda iyileşir.

işlemlerinde, otomotif endüstrisinde, nikel kaplamalı mutfak
eşyalarının ve cerrahi araç gerecin yapımında kullanılır.
Nikelin en zehirli bileşiği, uçucu, yanıcı ve kokusuz bir
sıvı olan nikel karbonildir. Nikelin kullanıldığı işlemler sırasında gaz formuna geçen nikel vücuda solunum yoluyla girerek sağlık sorunlarına yol açabilir. En sık görülen zehirlenme
belirtisi nikel dermatitidir. Daha önemli bir sorun nikele bağlı
olarak oluşan akciğer kanseridir. Akut zehirlenmelerde önce
şiddetli baş ağrısı, baş dönmesi, bulantı, kusma, göğüs ağrısı,
aksürük, nefes darlığı, siyanoz, taşikardi ortaya görülür. Solunum yetmezliği sonucunda ölüm olabilir.
Nikelin kullanıldığı endüstri dallarında alınması gereken
önlemler şunlardır:
1. Etkili havalandırma sistemi kurulması

Altı değerinde krom kanserojen etkiye sahiptir. Özellikle
krom cevherinin çıkartıldığı maden işçilerindeki bazı akciğer
kanserler türlerine kromun neden olduğu bilinmektedir.

2. Aralıklı olarak iş yeri ortamın da ölçümler yapılması
3. Çalışanların kişisel temizlikleri özen göstermeleri

Kromlu alaşımların hazırlandığı, bu işle sırasında kaynak
yapıldığı ve krom bileşiklerinin kullanıldığı endüstri dallarında şu önlemler alınmalıdır:

4. Üretimin alanında herhangi bir şey yenilip içilmemeli
5. iş yerinde sigara içilmesine kesinlikle izin verilmemeli

1. Genel havalandırma ile birlikte, kapalı aspirasyon sistemi kurulmalıdır

6. İş elbisesi, eldiven, ayakkabı ve gerektiğinde maske
kullanılmalıdır

2. İş elbisesi, lastik eldiven ve lastik çizme kullanılmalıdır
3. İşçilerin el ve yüz temizliğine dikkat edilmeli, eller %
5 hiposülfıt ile yıkanmalıdır.
4. İşe girişte ve periyodik olarak muayeneler yapılmalıdır
5. Burun septumunda ülserasyon görülenler ile solunum sistemi ve deri hastalığı saptananlar çalıştıkları işten ayrılmalı, tedavi altına alınmalıdırlar

Nikel ve Bileşikleri
Beyaz renkli, parlak ve sert bir metaldir. Korozyona
dayanıklı olduğu için endüstride çok kullanılır. Nikel-kadmiyum pil ve akülerin yapımında, plastik endüstrisinde,
paslanmaz çelik yapımında, kapalı yerlerde yapılan kaynak

Bakır ve Bileşikleri
Bakır, çok eski çağlardan beri günlük yaşamda süs eşyası
ve silah yapımında kullanılagelmiş bir mineraldir. Dünyanın
hemen her yerinde bulunduğu için bakır yaygın şekilde üretilmekte ve kullanılmaktadır. Gümüşten sonra elektiriği en iyi
ileten madendir. Ayrıca endüstriyel önemi fazla olan pirinç,
bronz gibi alaşımlar da bakır kullanılarak yapılmaktadır. Bakır beş çeşittir: a. Tüvenan cevher (madenden çıkmış hali);
b. Konsantre bakır cevheri; c. Bilister bakır (% 98 saf); d.
Elektrolitik bakır (%99,9 saf); e. Rafine bakır (%99,9 saf); f.
Katot bakır (%99,99 saf).
Bakır insan vücudunda bazı enzimlerin yapısında bulunmakla birlikte toksik bir maddedir. 10 gr CuSO4 (bakır sülfat) alınması ölüme yol açabilir. Ağızdan çok miktarda bakır
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alımı ile bulantı, kusma, ishal, sinir sistemi bozukluğu ve dolaşım yetmezliği, akciğer ödemi, sarılık, nefrit tablosu oluşur.
Bakırın en çok kullanıldığı sanayi dalı kablo yapımıdır.
Kablo yapımı sırasında iletken metaller, metal çekme denen
bir işlemle tel haline getirilir. Bakır madeninin bu işlemden önce saflaştırılması (rafinasyon) gerekir. İşte bu işlem
sırasında ortaya çıkan sülfürik asit dumanları solunum yollarının tahriş olmasına yol açabilir. Bunu engellemek için iyi
bir havalandırma sistemine gereksinme vardır.
Kablo yapımında kadmiyum-bakır ve berilyum-bakır
alaşımı da kullanılır. Bakır erime noktasına ulaşmadan önce
kadmiyum çoktan buharlaşmaktadır. Eriyik haldeki bakıra
kadmiyum eklendiği anda ortama yüksek oranda zehirli bir
madde olan kadmiyum oksit dumanları yayılmaktadır; solunduğunda tehlike yaratabilir. Benzer sorun berilyum – bakır
alaşımı için de söz konusudur.
Bakır endüstrisinde alınması gereken önlemlerin başlıcaları şunlardır:
1. Bakır madenlerinde toz emisyon ölçümleri sürekli
olarak yapılmalıdır
2. Tozun uzaklaştırılması için havalandırma sistemleri
kurulmalıdır
3. Tesislere girip çıkan araçların tekerlekleri temizlenmeldir
4. Madenden çıkan taşıtların geçtiği yerleşim yerlerinde
de toz ölçümleri yapılmalıdır
5. Cevher ezme ve eleme tesislerinde çatı kaplamalarına
toz toplama üniteleri yerleştirilmelidir
6. Kırma ve eleme tesislerinde toz toplama üniteleri kurulmalıdır
7. İşe girişlerde periyodik olarak işçi muayeneleri
yapılmalıdır

Alüminyum ve Bileşikleri
Yerkürenin yüzde 8’i alüminyumdur. Doğadaki başlıca
kompleks alüminyum silikatlar halinde bulunur. Ancak saf
alüminyum bir alüminyum oksit olan boksitten elektronik
indirgeme ile elde edilir. Aliminyum tuzları mekanik kons-

trüksiyon, ambalaj, ısı iletkeni yapımında, tabakçılıkta, kumaş boyacılığında, sert suların yumuşatılmasında kullanılır;
parlatıcı maddelerin, seramiklerin, ilaçların, kozmetiklerin,
patlayıcıların, mürekkeplerin, çimentobun içeriğinde de aliminyum bulunur.
Sindirim sistemi yoluyla vücuda giren alüminyum miktarı % 1’den azdır ve serumda çok az miktarda (1-2 μg/L) bulunur. Alüminyumun büyük kısmı kemik ve akciğerlerde depolanır. Normalde böbrek yolu ile atılır, fakat kronik böbrek
hastalığı olan hastalarda serum aliminyumu 30 μg/L düzeyine
kadar çıkabilir.
Alüminyumun organik türleri oldukça iritandır. Alkili türevler, yanıcı ve patlayıcıdır; Sistemik toksisitesi azdır.
Ancak, alüminyum oksit gibi diğer minerallerin toksisik etkileri olabilir. Maden ocaklarında ve fabrikalarda, buharların
solunması ya da yüksek dozda ağızdan alınması, bitkinlik,
düzensiz solunum ve spontan pnömotaraks gibi sorunlara yol
açabilir.
Aliminyumun güçlü bir nörotoksik madde olduğu 100
yıldır bilinmektedir. Yapılan deneyler alüminyum ile Alzheimer demansı arasında ilişki olabileceğini düşündürmüştür.
Alzheimerli hastaların beyinlerinde alüminyum miktarının
arttığı gösterilmiştir. Kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda görülen diyaliz ensefalopatisin de alüminyum ile iliksisi
vardır. Bunun dışında alüminyumun beyindeki miktarının
demans, amyotrofik lateral skleroz ve parkinson gibi hastalıklarda da arttığı gösterilmiştir.
Kronik maruziyet sonunda neden olduğu meslek hastalığı SHAVER (alüminyum nedenli pnömokonyoz)hastalığıdır. Nefes darlığı, akciğerde fibrozis, spontan pnömotoraks,
KOAH oluşabilir. Yüksek ısıda ısıtılan boksitten çıkan silis
partiküllerinden ileri gelir. Bu hastalarda karaciğerde ve dalakta aliminyum miktarı artmıştır.
Alüminyumun solunma olasılığı olan işyerlerinde gerekli önlemler alınmalıdır:
1. Mümkünse kapalı sistemle çalışılmalıdır
2.
Madenlerde delme ve maden çıkarma işlemleri ıslak sistemle gerçekleştirilmeli
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3. iş yerlerinde kişisel temizlik için yeteri kadar lavabo bulundurulmalı
4.
Çalışanlara iş sonunda duş yapma olanağı sağlanmalı
5. Üretimin yapıldığı yerlerde herhangi bir şey
yenilmesine, içilmesine izin verilmemeli
6. İiş yeri ortamında belirli aralıklarla ölçüm yapılmalı
(tozlar için MAK: 15mgr/m3)
7. İş elbisesi, eldiven, anti statik ayakkabı ve gerektiğinde maske kullanılmalı
8.
Alüminyum tozlarının yoğun olduğu bölümlerde
çıkacak yangınlar için su, karbondioksit ve köpük kullanılamayacağından yangın olasılığına karşı kuru ve ince
kum bulundurulmalıdır.

Benzenin sağlık üzerindeki asıl etkisi kronik olanıdır.
Kronik etkisinin en önemli sonucu hematopoietik sistem üzerinde yaptığıdır. Benzen, kemik iliğindeki ana hücreyi (stem
cell) etkileyerek pansitopeniye neden olur. Kronik maruziyeti
olan kişilerin bazılarında lösemi (çoğu akut miyeloblastik lösemi)gelişir. Benzen maruziyetinde lösemi dışında da kromozom bozuklukları ve malignansiler saptanmıştır.
Benzen (Benzol), anilen ve nitro-amin, halojenli hidrokarbonlar, karbon sülfür Ve kükürtlü hidrojen vb. cisimlerden; baş ağrısı, baş dönmesi, diş bozuklukları, göz, ağız
akciğer tahrişleri, halsizlik zayıflama, egzema, çeşitli deri
hastalıkları, sindirim hastalıkları gibi meslek hastalıkları
meydana gelmektedir.

Benzen (Benzol) ve Bileşikleri
Benzen, ham petrol ya da taş kömüründen elde edilir, çok
iyi bir solvent (çözücü) olması nedeniyle endüstride özellikle
boya, cila ve yapıştırma işlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Yapıştırıcı olarak özellikle ayakkabı ve terlik yapımı,
metallerden boyanın temizlenmesi işlerinde kullanılır. Hoş
kokulu, kolay buharlaşan, renksiz bie sıvıdır. Pek çok madde
benzenden sentez edilir. Bunlar arasında anilin (amino benzen), toluen (metil benzen), DDT ve pestisit amaçlı kullanılan klorlu hidrokarbonlar sayılabilir. Boyanın inceltilmesinde
kullanılan tiner olarak adlandırılan madde içinde de benzen
vardır.
Benzen kimya sanayinde kapalı ortamlarda işlem görürken, solvent olarak kullanıldığında açık ortamlarda işlem görür. O nedenle solvent olarak kullanıldığında benzen riskli bir
maddedir. Benzin içinde de benzen bulunur.
Benzen vücuda başlıca solunum yolundan girer ve büyük
kısmı yine solunum yoluyla dışarı atılır. Vücutta kalan kısmı
karaciğerde fenol bileşiklerine dönüştürülür ve idrarla atılır.
Benzen sağlık üzerindeki etkilerini akut ve kronik olarak
iki tabloda incelemek gerekir. Yüksek doz maruziyette akut
olarak benzenin narkotik etkileri ortaya çıkar, uyku durumu,
yorgunluk, baş ağrısı, bilinç bulanıklığı, denge bozukluğu
olur. Maruziyetin dozu çok yüksek ise solunum durması ve
ölüm görülebilir.
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Benzen kullanılan işyerlerinde şu önlemler alınmalıdır:
1. Her çeşit yapıştırıcı maddelerin içinde bulunan benzen miktarı olabildiğince azaltılmalıdır
2. Genel havalandırma ile birlikte, uygun aspirasyon
sistemi kurulmalıdır
3. Kapalı sistemde çalışılmalıdır
4. Açık sistemlerle kuru temizleme işlerinde benzen
kullanılmamalıdır
5. Temizleme işlerinde yağ ekstraksyonu işlerinde ancak kapalı sistemlerde benzen kullanılabilir
6. Benzen ile çalışılan işyerlerinde, yangına ve patlamaya karşı gerekli önlemler alınmalıdır
7. Benzen ile çalışan işyerlerinde, benzenin havadaki
konsantrasyonu, milyonda 20’den fazla olmamalıdır
8. Daha yüksek benzen konsantrasyonuyla çalışılmak
zorunluluğu bulunan işyerlerinde, işçiler hava maskesi,
sıvı benzen ile çalışılan hallerde, özel ayakkabı, eldiven
ve özel iş elbisesi kullanmalıdırlar
9. İşçiler işe alınırken, muayene edilmeli, kan yapıcı
sistem ve karaciğer hastalığı bulunanlar, bu işlere alınmamalıdırlar
10. İşçilerin, periyodik olarak klinik ve laboratuar yöntemlerle periyodik olarak, kan yapıcı sistem ve karaciğer
hastalığı yönlerinden muayene edilmelidir.
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RAMAZZİNİ’DEN AKSOY’A
Yazan: Prof. Dr. Turhan AKBULUT
Türk Tabipleri Birliği Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi /
Ekim 2001

Prof. Dr. Muzaffer Aksoy
Uzun zamandan beri “Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi”ne Ramazzini hakkında yazmak istiyordum. İşçi sağlığının
babası olarak kabul edilen Ramazzini’yi ele alırken değerli
hocamız Prof. Dr. Muzaffer Aksoy’u kaybettik. Düşündüm:
İşyeri hekimliği seminerlerinde “İşçi sağlığına genel bakış”
konulu konuşmayı yaparken izlediğim yöntem aklıma geldi.
Konuşmaya 18. yy. ilk çeyreğinde Padua Tıp Fakültesinin
iç hastalıkları hocası Bernardino Ramazzini ile başlıyorum.
Meslek hastalıklarına yaklaşımını, yöntemini anlatıyor ve
arkasından hemen Prof. Aksoy’a geçiyor ve onun benzen
lösemi ilişkisinde aynı yöntemi kullandığını ve böylece işçi
sağlında çok önemli bir risk olan benzen hakkındaki çalışmalarını özetleyerek konuyu kapatıyorum. Rahmetli hocamızın
hatırasını anmak için bu satırları yazarken, her iki bilim adamının hem araştırma yöntemlerindeki benzerliği, hem toplumsal konulara yaklaşımlarındaki görüşleri dikkate alarak
yazının başlığını Ramazzini’den Aksoy’a diye koydum.
Bernardino Ramazzini (1633-1714) tıp eğitimini tamamladıktan sonra sarayın ve sosyetenin büyük sempatisini ka-

zanmasına rağmen, toplumun her kesiminin yardımına ayrı
tevazu ve mesleki ilgi ile koştu. Zamanının en üst sınıfından
en alttakilere kadar hiçbir ayrım yapmadı. Özellikle zanaatkarlar, işçiler ve küçük esnafın yaşam ve çalışma koşulları
onu hep etkiledi. Hastaları Ramazzini’yi mesleki yetenekleri kadar, dürüstlüğü ve kişisel davranışları için de değerlendiriyorlardı. Bu davranışı zamanın meslektaşları tarafından
eleştirilince şöyle yazıyordu: “Hayret ve tereddüt ediyorum.
Acaba ilaç ve sinameki kokan muayenehane ve eczanelerde
oturan bu azametli ve şık görüntülü doktorların burnuna işyerlerindeki pis kokulu şeyleri mi soksam, yoksa onları bu
çukurları görmeye mi davet etsem?” Bu satırları yazarken
aynı yaklaşımı Dr. Aksoy’da da görüyoruz. Benzen ilişkisinin kunduracılarda görülen bir meslek hastalığı olduğunu
araştırırken davranışı, iki büyük tıp üstadını birbirine o kadar
yaklaştırıyordu ki! Gedikpaşa’daki kunduracıların çalışma
koşullarını izlerken çalışma çevrelerini endişe ile izlemişti.
Aynı davranışını, beraber yaptığımız bir Tübitak araştırması
nedeni ile gittiğimiz İstanbul sanayi sitelerinde de gözlemiştim. Oto tamircilerinin yağlı taburelerine oturur, işçileri izler,
çantasından çıkardığı enjektörle kanlarını alır, yaymaları yapardı. İşçiler, bu mütevazi görünüşlü kişinin kim olduğunu
öğrenince hayret ederler ve arkasından “böyle hekim de varmış” derlerdi. Ramazzini, 1700 senesine 18 yıl kadar Modena
Tıp Fakültesinde hocalık yaptıktan sonra Padua Tıp Fakültesine geçti, 1714 yılında enopleksiden öldü. Geriye tıp tarihinde silinmeyecek bir isim bırakarak: İşçi Sağlığının Babası.
Ramazzini zamanının bütün bilimleri ile ilgilenmiştir. Atmosfer basıncı, arteziyen kuyuları, termal banyolar, meteoroloji,
epidemiler, enizootiler, felsefe, tedavi gibi çok değişik konular ilgi alanı idi. Fakat Ramazzini’yi ölümsüz kılan Meslek
Hastalıkları (De Morbis Artificum Diatriba) başlıklı kitabıdır.
Dünyada basılmış ilk sistematik meslek hastalıkları kitabını
1701 yılında bastırmış ve 1713 yılında ekini tamamlamıştır.
O tarihe kadar hastalıkların bir kısmı meslek hastalıkları diye
ayrı bir sınıflama olarak ayrılmamışken, onu böyle bir sınıflmaya götüren sebep bir “Gözlem”dir. Bunu, kitabının önsözünde şöyle anlatır: “Bu kitabı yazmamın nedeni bir rastlantı
ve bir gözlemdir. Yaşadığım şehir oldukça kalabalık olup binalar birbirine yakın ve yüksektirler. Evlerden çıkan atıkların
toplandığı çukurların her üç yılda bir boşaltılması gerekir.

826

HALK SAĞLIĞI Kuramlar ve Uygulamalar

Oturduğum evin çukurunu boşaltıp temizleyen kişi öyle hızlı
çalışıyordu ki, dayanamayıp neden bu kadar hızlı çalışıyorsun, biraz daha yavaş çalış ve yorulma dedim. O anda başını
kaldırıp, kanlı kızarmış ve kısık gözleri ile bana baktı. Bu işte
üç dört saat kalan, neden bu kadar hızlı çalıştığımı anlar. İşim
bitmeyip burada biraz daha kalırsam gözlerim kör olacak. O
yüzden işimi bitireyim de evime gidip yüzümü yıkayayım,
karanlık bir odada yatayım istiyorum. Dedi. Bu cevaptan
sonra şehri dolaşırken her gördüğüm köre “daha önce ne iş
yapıyordun?” diye sormaya başladım. Bunun üzerine değişik
mesleklerde çalışanların sağlık durumlarını izledim ve anladım ki yapılan işle sağlık arasında bir ilişki vardır.”
Bu gözlem ve genelleme yöntemi ile Ramazzini, çalışanlarda, çalışma koşullarına bağlı çeşitli risklerin sonucu
olarak bir kısım hastalıkların (meslek hastalıklarının) oluşacağını görmüş ve hekimlere şu tavsiyede bulunmuştur:
“Hastayı ilk defa muayene edecek hekim, hastadan ve oradaki yakınlarından bazı şeyler öğrenmelidir”. Bunu büyük hocamız Hippocrates “Hastalıklar” adlı kitabında yazar ve bir
hastanın evine gittiğinizde nasıl sancı çektiğini, kaç gündür
hasta olduğunu, apteste çıkıp çıkmadığını, hangi yiyecekleri yediğini sormalısınız der. Bunlara ben bir soru daha ilave
edebilirim: Ne iş yapıyorsun? Bu soru hastalığın nedenini
bulmak için kaçınılmaz bir sorudur. Ancak günlük hekimlikte, bu çok önemli noktaya hiç önem verilmediğini veya hekimin hastanın mesleğini bilse dahi buna aldırış etmediğini
görmekteyim. Ramazzini’nin tavsiye ve yöntemini Dr. Aksoy’da da görüyoruz. Prof. Dr. Muzaffer Aksoy (1915-2002)
İç Hastalıkları uzmanı olduktan sonra Mersin’de çalışmaya
başlamış ve o yörenin özelliği nedeni ile hematoloji ile ilgilenmiştir. Sonra İstanbul Üniversitesine doçent, profesör ve
Hematoloji kliniğinin başkanı olmuştur. Bir müddet sonra
Ramazzini’nin yaptığı gibi bir gözlem yapmıştır. Prevalans
hızı yüzbinde dört civarında olan lösemi hastalarının kliniğe sık geldiği kanısına varmış ve bunun nedenini araştırmak
istemiştir. O tarihte Ramazzini’nin “hastanıza mesleğini sorun tavsiyesini” bilmemesine rağmen aynı yöntemi kullanmış ve lösemililer arasında kunduracılara sık rastlandığını
görünce acaba, “kunduracılıkta lösemi arasında bir illiyet
bağı mı?” diye şüphelenmiş ve bunu araştırmak için «nerede
çalışıyorsunuz?» diye sormuş. “Gedikpaşa›da ayakkabı ve

deri işlerinde çalışıyoruz” cevabını alınca, kliniğe beyaz
gömleğini asmış ve Gedikpaşa›ya kunduracıların çalışma
çevresini incelemeye gitmiştir (Tıpkı Gronin›in GitadelleFahika kitabında kendi hayatını anlatırken yaptığı gibi
alan incelemesine başlamıştır). Bu araştırma sonunda,
kunduracıların kullandığı yapışkanın terkibindeki benzenin
çalışma atmosferindeki konsantrasyonunun yüksek olduğunu
saptamış ve böylece sanayide hemen heryerde kullanılan
benzenin lösemiye neden olduğunu epidemiyolojik araştırma
ile göstermiştir. Bu buluş, O’na, Uluslararası Ramazzini
Tıp Ödülünü kazandırmıştır. Buluşlarını yalnız bilimsel
çevrelerde değil, halka duyurmak ve kamuoyunu motive etmek için günlük gazetelerde de yazmaya başlamış, işçi muhitlerinde verdiği konferanslarda toplumu eğitmeye gayret
etmiştir. Bugün benzene bağlı lösemi prevalansının düşük
olması Dr. Muzaffer Aksoy’un toplumu eğitmeye dönük çabalarının sonucudur. Bu iki büyük tıp üstadını ele alınca saptadım: Hekimlik, iyi gözlemci ve mantıksal değerlendirme
isteyen yetenek yanında tevazu, dürüstlük ve toplumsal davranışı gerektiren sosyal bir bilimdir. Ramazzini ve Aksoy gibi
toplumsal davranışı gerektiren sosyal bir bilimdir. Ramazzini
ve Aksoy gibi hocalarımızın olması ile ne kadar öğünsek azdır. Amaç, onları örnek almaktır.

Toluen ve Ksilen
Toluen (metil benzen) ve ksilen (di metil benzen) birer
benzen türevidir. Kanser yapıcı etkileri olmadığı için benzen yerine çözücü, öellikle yağların temizlenmesinde kullanılmıştır. Ancak, anestetik etkilerinin olması ve toluenin
bağımlılık yapması nedeniyle her iki maddenin de kullanımı
giderek azalmaktadır.
Akut zehirlenmelerde, baş dönmesi, denge bozukluğu,
narkoz ve koma görüşür. Kronik zehirlenmelerde ise, öfori,
bulantı, kusma, alkole tahammülsüzlük, böbrek yetmezliği,
ventriküler fibrilasyon ve kardiak arrest olabilir. İdrarda hipurik asit bulunması teşhis ettiricidi.

Mesleksel Deri Hastalıkları
Değişik ülkelere ve farklı kaynaklara göre bütün meslek
hastalıkları içinde %25 – 50 arasındaki kısmı mesleksek deri
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hastalıklarıdır. Bu farklılığın temel nedeni mesleksel deri
hastalıklarının bildirimlerinin ve kayıt altına alınmalarındaki
farklılıklardır. Bu gruptaki hastalıklar iş gücü kaybının da %
20-25 kadarına neden olur.
Kuru bir deriye sahip olanlar, aşırı terleyenler, atopik
dermatiti olanlar, alerjik bir hastalığı olanlar, devamlı sula
temas edilen bir işte çalışanlar, günde en az 20 kez el yıkamak zorunda kalanlar, ve kişisel hijyen kurallarına yeterince
dikkat etmeyenler mesleksel deri hastalıklarına yakalanma
açısından risk altındadırlar.
Sanayide kullanılan 90.000’den fazla kimyasalın deri
hastalıklarına yol açtığı, yalnızca temas dermatitine yol açan
kimyasalların sayısının 2000 dolayında olduğu saptanmıştır.
Deri hastalıklarına yol açan mesleksel faktörler şunlardır:
• Kimyasallar: Asitler, bazlar, çözücüler, deterjanlar,
yağlar, reçineler, plastikler, metaller, boyalar, petrol ürünleri,
katran, lastik
• Biyolojik ajanlar: Bakteriler (antraks vb), virüsler
(herpes vb), fungus (kandida vb), parazitler (skabies), akarlar, bitkiler
• Fiziksel faktörler: Basınç, travma, friksiyon, vibrasyon, ısı, nem, tozlar, iyonize radrayon
Mesleksel deri hastalıkları 8 grupta sınıflandırılabilir:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Dermatitler
Fotosensitivite reaksiyonları
Fototoksisite reaksiyonları
Deri kanserleri
Kontakt ürtiker
Mesleksel akne
Pigmentasyon hastalıkları
Deri enfeksiyonları

boyacılarında, metal işçilerinde, makine operatörlerinde, kuaförlerde, laboratuar çalışanlarında, hemşirelerde, ev kadınlarında, matbaa çalışanlarında, tarımla uğraşanlarda ve gıda
endüstrisinde çalışanlarda sık görülür. Genellikle ellerde,
kollarda, ayaklarda, ensede ve yüzde görülür.
Mesleksel akne ergenlik döneminde görülen aknelere
benzer. Kimyasallara ya da yağa bulaşmış giysilerin temas
ettiği bölgelerde gelişir; inflamatuvar papül ve püstül görünümündedir. Genellikle el sırtında, kollarda ve uyluk bölgesinde ortaya çıkar. Mesleksel klorakne ise daha ciddi bir
durumdur. Endüstriyel klorlu hidrokarbonların teması ile gelişir. Akneden farklı olarak daha çok yanak, kulak arkası ve
skrotum bölgelerinde görülür. Hastalık ilerledikçe epidermal
inklüzyon kistleri şeklinde uzun, kalın kaba yapılar oluşur.
Daha sonra bu yapılar apseleşirler.
Bazı işçilerde görülen ve bot dermatiti olarak adlandırılan durum genellikle botların ve ayakkabıların yapımında
kauçuk yapıştırıcısı olarak kullanılan mercaptobenzothiazole
nedenlidir. Tekstil endüstrisinde çalışanlarda görülen dermatitlerin görülmesinde, bu iş kolunda kullanılan cam elyafı
(fiberglas) ile temas önemli bir faktördür. Çimento sanayinde çalışanlarda ise, çimentonun kalsiyum oksit ve hidroksit
barındırması sonucu yüksek alkali özelliği kazanması nedeniyle yanıklar oluşabilir. Bu yanıklar, ıslak çimento üzerinde
diz çökmek ya da ayakla çimentoyu sürümek sırasında ya da
çimento ile bulaşan eldivenlerin ve botların geç çıkarılması
nedeniyle oluşabilir.
Dermatitlerden korunmanın yolları duyarlı kişilerin başka alanlarda çalışmalarının sağlanması, kişisel koruyucuların
kullanılması, etken maddelerin olabildiğince az kullanılması,
nemlendirici ve bariyer kremlerin kullanılması olabilir.

Mesleksel deri hastalıkları arasında en sık görüleni temas
(kontakt) dermatitidir (% 79). Temas dermatitine neden olan
faktörler arasında lastik materyal, sabunlar, temizleyiciler,
nikel, petrol ürünleri, kullanılan kişisel koruyucular, kesme
yağları ve soğutma malzemesi başta gelenlerdir. Mobilya

Fiziksel nedenlere bağlı mesleksel deri hastalıkları arasında kallus, nasır, likenifikasyon, sıcak ortamlarda yanık,
soğuk ortamlarda donma, travmalara bağlı yaralanmalar,
vibrasyona bağlı olarak ise distal arter vazokontraksiyonuna
bağlı sorunlar sayılabilir.
Mesleksel deri hastalıkları içinde kanserlerin özel bir
önemi vardır. Mesleksel deri hastalıklarının % 17 kadarını
kanserler oluşturur. Deri kanserlerinin (skuamoz ya da bazal
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hücreli karsinom) oluşumunda UV ışık, polisiklik aromatik
hidrokarbon, arsenik, iyonize radyasyon, travma önde gelen
faktörlerdir.

3. Uygun havalandırma sistemi olmalı
4. İş ortamında (ve diğer zamanlarda) sigara içilmemeli
5. İşçilerin maske kullanmaları yararlı olur
6. İşçilerin periyodik muayeneleri, gerekenlerin iş değiştirmeleri

Pnömokonyozlar
Pnomokonyozlar inorganik ve organik tozlardan kaynaklanan mesleksel hastalıklardır. Başlıcaları şunlardır:

Asbestozis

Çok eski yıllardan beri madenlerin şimdikinden daha
kötü dönemlerinden buyana bililnen bir durumdur. Daha çok
madencilerde görülmesi nedeniyle uzun süre “madenci hastalığı” olarak tanımlanmıştır. Günümüzde daha az görülmekle
birlikte en sık görülen meslek hastalıkları arasındadır. Maruziyet süresi ne kadar uzunsa silikozis oluşması olasılığı da o
kadar yüksektir.

Asbest, lif (fiber) yapısında silikattır. İki tür asbest vardır: Birisi uzun ve kıvrımlı lif şeklinde olan serpantin asbest,
diğeri ise kısa ve düz lifleri olan amfibol asbesttir. Serpantin asbest grubunda yalnızca krizotil (beyaz asbest) olmasına karşılık, amfibol grubunda kimyasal yapıları farklı olan
amosit, antofilit, aktinolit, krosidolit ve tremolit türleri vardır.
Endüstride ve tcari olarak kullanılanları krizotil, amosit ve
krosidolit türleridir. Asbestin dayanıklı ve yalıtkan olması endüstride kullanım özellikleridir.

Hastalığa yol açan toz serbest kristalize silisyum dioksit
içerir. Alveollere kadar ulaşabilecek inceliktedir (5 mikrondan küçük). Akcirlere giren silis kristalleri fibrotik reaksiyona yol açar; makrofajların parçalanmasına neden olur; parçalanan makfofajlardan silis açığa çıkar; bu tozlar yeniden
makrofajlar tarafından fagosite edilir; bu makrofajların da
parçalanması sonucunda kollajen oluşur ve karakteristik silikotik nodüller ortaya çıkar.

Asbest maruziyeti olanlarda asbestozis (akciğerlerde
fibrozis), plevra kalınlaşması, plevra kalsifikasyonu, plevrada
sıvı toplanması (efüzyon) ve mezotelyoma Aplevra kanseri)
ve akciğer kanseri görülebilir. Akciğer fibrozunun oluşması
için uzun bir süre gerektiğinden asbestle ilgili işlerde çalışanlarda başlangıç dönemi genellikle atlanır. Hastada giderek
nefes darlığı, öksürük, balgam belirtileri ortaya çıkar. Plevra
sıvısı oluşmussa ona bağlı yan ağrıları görülebilir.

Silisyum dioksit içindeki kiristal yapısına göre kuvars,
tridimit ya da kristobalit formunda olabilir. Doğada en bulunan ve endüstride en çok kullanılanı kuvars formudur. Cam
yapımı, seramik endüstrisi, zımpara taşı ve kağıdı yapımı,
tuğla üretiminde kullanılır. Taş ocaklarında, dökümhanelerde, demir çelik endüstrisinde ve madencilik iş kollarında çalışanlar da silis tozlarona maruz kalabilirler.

Asbestin akciğer kanserine ve mezotelyomaya neden
olduğu kanıtlanmış bir konudur. Ancak, hem asbest maruziyeti olup hem de sigara içenlerde malignasi olasılığı çok artmaktadır. Yapılan çalışmalar, asbest maruziyeti durumunda
akciğer riskininin normal populasyona göre 5,3 kat, sigara
maruziyetinde ise 11,2 kat arttığını göstermektedir. Ancak,
aspert maruziyeti olan kişilerin aynı zamanda sigara içmeleri
durumunda bu oranın 55 kata ulaştığı gösterilmiştir.

Silikozis

Silikozisin spesifik bir tedavisi yoktur, palyatif tedavi
ile yetinilir. O nedenle yapılması gereke asıl şey korunmaya
gereken önemi vermektir. Silis kristallerinden korunabilmek
için yapılması gerekler şunlardır:
1. Olanak varsa kuvars yerine başka madenler ya da teknikler kullanılmalıdır
2. Tozumayı önlemek için ıslak çalışma yöntemi tercih
edilmeli

Asbest maruziyeti olan ve bu nedenle oluşabilecek hastalıklara yakalanma riski olan iş kolları arasında ısı yalıtımı
için sıcak su ve buhar boruları, buhar kazanları üretimi, elektirik kablosu üretimi, inşaat sektörü, fren ve debriyaj balatası yapımı, çimento üretimi sayılabilir. Ayrıca, asbestli eski
binaların yıkımı ve gemilerin sökülmesi işlerinde çalışanlar
asbeste maruz kalırlar.
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Şekil 11. : Asbest Lifi ve Ürünleri

Kaynak: 1. enerjiportali.com ; 2. labmedya.com ; 3.lambtonshield.com/sarnia-mayorŞekil 12: Evlerde Aspest Kullanımı

Dış yüzeyler
Döşemeler
Kapılar

Duvarlar
Tavanlar
Pencereler

İzolasyon
Elektrikli aletler
Kazanlar – Isıtıcılar

Çatı kaplama
Yağmur boruları
Garajlar

Kaynak: http://www.nikelmon.co.uk/nikelmon-asbestos-services.html
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Asbestin neden olduğu sağlık sorunlarının spesifik tedavisi olmadığından korunmak önem kazanmaktadır. Şunlar
yapılabilir:
1. Asbest kullanımdan vazgeçip, kanserojen etkisi olmayan maddelerin (sentetik mineral lifler) kullanılması
2. Havalandırma sistemlerinin kullanılması
3. İşlemlerin kpalı ortamda yapılması
4. Ortamın vakumlu süpürgelerle temizlenmesi
5. İşyeri ortamınbda hava ölçümleri
6. Maske kullanımı
7. Sigara içilmemesi
8. İşçilerin periyodik muayeneleri

Kömür İşçisi Pnömokonyozu
Kömür madenlerinde çalışan işçiler, işlemler sırasında
yoğun kömür tozuna maruz kalırlar. Kömür tozu esas olarak
karbon içermekle birlikte bir miktar kükürt, fosfor ve silis de
içermektedir. Kömür tozuna uzun süre maruz kalanlarda kömür madencilerine özgü pnomokonyoz gelişir. Bu hastalığı
basit ve komplike olmak üzere iki formu vardır. Basit formu
daha sık görülen formudur ve işçinin akciğer parankiminde
yaygın olarak kömüz tozu birikir. Komplike formu ise “progresif masif fibrozis” ya da “psödo-tümöral kütle” olarak da
adlandırılır. Basit formda fibrozis olmakla birlikte söz konusu
fibrozis çok sıkı değildir. Komplike for ise, basit form olarak başlar, fakar bir süre sonra özellikle akciğer apekslerinde
tümör görüntünse benzer daha yoğun görünüm alır. Koplike
türünde fibrozis daha sıkıdır. Kömür tozunda bir miktar silis de bulun duğundan, kömür madencisi pnomokonyozunda
aynı zamanda silikozis de görülebilir. Bu hastalık linyit işlerimelerinde çalışanlarda görüşlmez, taş kömürü madenlerinde
ortaya çıkan bir hastalıktır.

yapılması gerekir. Günümüzde kömür çıkartılmasında makinelşme nedeniyle bu hastalık daha az görülmeye başlamıştır.

Siderozis
Demir, yaşam için çk değerli bir mineraldir. Erişkin bir
insanda 4 gr demir bulunur. Endüstride ise özellikle çelik üretiminde kullanılır. Yaşam için vazgeçilemez olan demirin vücutta azlığı da fazlalığı da sağlık sorunlarına yol açar. Demir
ile ilgili iş kollarında çalışanlar için tehlike demir tozları ya
da bunların oksitlerini solumalarıdır. Demir en çok silikat
tozlarıyla birlikte alınır. Saf ya da safa yakın demir tozuna,
tel lehimleyiciliği, demir ve çelik levhacılığı, gümüş temizleyiciliği, elektroliz yöntemleriyle demir oksit oluşturulması ve elle demir mermi yapımı gibi işkollarında rastlanır.
Solunum yoluyla vücuda giren demir tozları “siderozis” denilen meslek hastalığına yol açar. Kronik maruziyette organlarda demir birikimi olur. Sideroziste solunum
işlevleri bozulmamakta birlikte solunum yollan zarar görür, öksürük, eforla dispne, az muközlü balgam görülebilir.
Elektrik ark kaynakçılarında fibrojen olmayan siderozis,
cevher ve okr madenciliğinde ise fibroz siderozis görülebilir. Dolayısıyla siderozis açısından tehlike altındaki işçiler
demir cevheri ve okrun elde edilmesi, parçalanması, işlenmesi, okr tozunun parlatıcı olarak kullanılması (ayna yapımı), dökümhaneler, haddehaneler, elektrik, ark kaynağı,
elektrik kaynağı vb. ile kesme, perdahlama (demir parçalarının), magnetik demir oksit yapımı ve kullanılması alanlarında çalışanlardır.

Hastalık yavaş seyirli olduğundan ancak uzun süre kömür madenlerinde çalışanlarda hafif nefes darlığı şeklinde
ortaya çıkar, yakınmalar giderek artabilir. Ancak, kömür madencisi pnömokonyozu yaşam süresini etkilemez.
Hastalık için spesifik bir tedavi yöntemi yoktur. Korunmak için yapılması gereke madendeki tozun kontrolüdür.
Islak yöntemlerin kullanılması ve yeterli bir havalandırma
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Siderozisi önlemenin yolları şunlardır:
1. iş yerinde çok iyi havalandırma yapılmalıdır
2. Özellikle yer altında yapılan işlerde havalandırma
sistemi mutlaka kullanılmalıdır
3. İş yerinin tabanı, duvarları, masalar yıkanabilir
olmalıdır
4. Delme işlemlerinde yaş yöntem kullanılmalıdır
5. Çalışanların kişisel temizliklerine öezen gösterilmelidir
6. Çalışanların iş sonunda duş yapma olanakları sağlanmalıdır
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7. Belirli aralıklarla iş yeri ortamında toz ölçümü yapılmalıdır
8. İş elbisesi, eldiven, ayakkabı ve gerektiğinde
maskeler kullanılmalıdır

Rerilyozis
Berilyozis daha uzay, nükleer, elektronik, floresan lamba
yapımı vb. işlerde çalışanlarda berilyum tozlarının solunması
sonucu oluşan kronik bir pnomokonyozdur. Histopatolojik
olarak sarkoidoz ile karışır. Kronik berilyozis hastası olan kişilerde genetik predispozisyon olduğu ve berilyozisle HLADPB Glu 69+ varlığının ilişkili bulunduğu ileri sürülmüştür.
Tedavisinde sarkoidozlarda olduğu gibi steroidler kullanılmaktadır. Terminal vakalarda akciğer transplantasyonu düşünülmelidir.

Bisinozis
Pamuk lifleri, yaprak keten, kendir ve kenevir tozlarının
solunması ile oluşan bir pnomokonyozdur. Solunum yoluyla
giren tozlar akciğere ulaşınca histamine benzer bir madde yol
açar ve akut bir bronkospazm gelişmesine neden olur. Astma
nöbetine benzeyen bu akut durum tozun solunmasından sonraki birkaç saat içinde ortaya çıkar bir süre sonra kişi normale
döner. Ancak, maruziyetin tekrarlaması durumunda bu durum kronik bir akciğer hastalığı tablosuna dönüşür. Fibrozis
oluşmaz. Aslında, bu hastalığın doğrudan pamuk tozlarından
mı yoksa pamuk bitkisinin lifleri, sap ve yaprak kırıntıları ile
çevreden bitki üzerine konan toz-toprak ve mikroorganizmalardan mı kaynaklandığı konusunda bir netlik yoktur.
Bisinozis açısından riskli işler çırçır işlemleri, pamuklu
dokuma endüstrisi, iplik yapımı, tekstil ürünlerinin balyalanması, pamuk hallaç işlemi (gevşetme), taraklama, pamuklu
dokuma ve urgan yapımı işleridir.
Bisinozisin özel bir tedavisi yoktur. Bronkodilatör ilaçlar
ve enfeksiyon eklenmişse antibiyotikler yararlıdır. Asıl yapılması gereken işyeri ortamında toz kontrolu yapılmasıdır. Temizlik işlemleri vakumla yapılmalı, iç ortam havalandırması
etkili olmalı ve toz ölçümleri yapılmalıdır. Ayrıca, işçiler işe
girişte ve sonrasında periyodişk olarak muayene edilmelidirler.

Fiziksel Etkenlere Bağlı Meslek Hastalıkları
Gürültü
Gürültünün sağlığa zararlı olabilmesi için gürültüyü
oluşturan sesin şiddetinin yüksekliği tek faktör değildir; sesin
frekansının dağılımı, gürültüden etkilenme süresi, gürültüye
karşı kişisel duyarlılık, maruz kalan kinin yaşı ve kullanmakta olduğu ilaçlar da gürültünün verdiği zararlar açısından
önemlidir.
İnsan sağlığına zarar vermeyecek maksimum ses düzeyi 60 desibeldir. Ülkemizde, Gürültü Kontrol Yönetmeliğine
göre (Md. 11), işyerlerinde gürültü düzeyine göre çalışma süreleri 80 desibelde 7.5 saat, 90 desibelde 4 saat, 95 desibelde
2 saat, 100 desibelde 1 saat, 105 desibelde 0.5 saat, 110 desibelde 0.25 saat, 115 desibelde 1/8 saattir.
Bu kurallara uyulmazsa çalışanlarda ciddi sağlık sorunları görülebilir. Bu etkiler davranış bozuklukları, öfkelenme
gibi psikolojik sorunlar, dikkat eksikliği, uyku bozuklukları,
baş ağrıları, geçici ya da kalıcı işitme hasarları, kan basıncında yükselme, dolaşım ve solunum bozuklukları, taşikardi,
ani refleksler, 140 dB üzerindeki gürültülerde ciddi beyin hasarlarıdır. O nedenle, söz konusu yönetmeliğe göre gürültü
düzeyi 140 desibeli aşamaz. Bu sınırı aşan işyerleri önce bir
aya kadar, durumu düzelmeyen işyerleri süreli ya da süresiz
olarak kapatılır.
Gürültünün zararı etkilerinden korunmak için şu önlemler alınmalıdır:
1. Gürültü çıkaran makinelerin monte edildiği zemin,
titreşimi ve sesi azaltacak malzeme ile yapılmalıdır
2. Yalıtım amacıyla işyei binaları, çift kapılı, çift pencereli inşa edilmelidir
3. Duvarlar, ses geçirmeyen malzeme ile yapılmalıdır
4. Gürültülü işlerde çalışacak işçiler işe alınırken sağlık muayeneleri yapılmalı, özellikle duyma durumu ve
derecesi ölçülmeli, kulak ve sinir sistemi hastalığı olanlar ile bu sistemde arızası bulunanlar ve hipertansiyonlular bu işlere alınmamalıdırlar. (Doğuştan sağır ve dilsiz
olanlar bu işlere alınabilirler)
5. İşçilerin periyodik sağlık muayeneleri yapılmalıdır
6. Kulak ve sinir hastalığı bulunanlar ve hipertansiyonlu olanlar gürültülü işlerden ayrılmalıdır
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Şekil 13: Gürültü Ölçü Birimi

Şekil 14: Titreşime Maruziyet

Titreşim, en çok ellerde, bileklerde ve kollarda hissedilir.
Titreşim nedeniyle zamanla parmaklarda dolaşım bozukluğu
ve bunun sonucunda beyaz parmak tablosu (vibration induced white finger) ortya çıkabilir. Ağrılı bir durumdur; semptomlar soğukta artar.
Kaynak: https://www.cevrevesaglik.com/tag/gurultu-olcumu-birimi/

Şekil 15: Beyaz Parmak

Titreşim
Titreşime (vibrasyona) maruz kalan kişilerde fiziksel ve
psikolojik rahatsızlıklar görülebilir. Çok düşük frekanslı titreşimin etkileri (f < 2Hz) olan bulantı, kusma, soğuk ter vb
belirtiler geçicidir ve maruziyetin sonunda (otobobil, uçak,
gemi yolculuğu gibi) genellikle ortadan kalkarlar. Düşük
frekanslı titreşimin etkileri (2 Hz < f < 30 Hz) ise daha ciddidir: Titreşimli el aleti kullanan çalışanlarda yorgunluk, dikkat
azalması, uyku bozuklukları, ortopedik bozukluklar, sakatlıklar, çalışma performansında azalma, iş kazaları, ellerde
dolaşım bozuklukları ve uyuşukluklar, genellikle parmaklarda 8 – 10oC ısıya kısa süre maruziyet sonucu beyazlaşmalar
gözlenir. Bütün vücudun titreşime maruz kalması durumunda
vertebral disk hernisi olabilir.

Kaynak: http://www.meslekhastaligi.org/benim-isim-babadan-mirasTitreşimin zararlarından korunmak için şu önlemler
alınmalıdır:
1. Bu işlerde çalışacak işçiler işe alınırken muayene
edilmeli, özellikle kemik, eklem ve damar sistemleriyle
ilgili sorunları olanlar işe alınmamalıdır
2. İşçiler periyodik olarak muayene edilmeli, kemik,
eklem ve damar sistemleri ile ilgili sorunları olanlar
işlerinden ayrılmalıdır
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Şekil 16: Alçak ve Yüksek Basınç Altında Çalışanlar

Yüksek Basınçlı Yerler ve Dalgıç Odaları
Denizin derinlere inildikçe vücut üzerindeki basınç artar. Deniz seviyesinde 1 atmosfer (atm) olan hava basıncı her
10 metre derinlikte 1 atm artar. O nedenle, dalgıçlar, sünger
avcıları, deniz altında beton, kaynak, su altı inşaatı işlerinde
çalışanlar için yüksek basınç maruziyeti vardır. Bu basıncın
4 atmosferi aşması halinde, deniz altında çalışan kişiler solunum ile fazla azot alacağından, bir tür anestezi belirtileri
gösterir, karar verme ve düşünme yeteneği geriler, istemli hareketleri zayıflar ve su üstüne çıkılmazsa bilinç kaybı görülebilir. Kişi normal basınca döndüğünde bu belirtiler düzelir.
Azot anestezisini önlemek için dalgıçların solunum tüplerindeki havanın bileşimindeki azot yerine helyum konulmalıdır.
Deniz altında çalışanlar için yasal olarak bazı düzenlemeler getirilmiş ve çalışma süreleri sınırlandırılmıştır:

20-25 metre derinlikte 7 saat
25-30 metre derinlikte 6 saat
30-35 metre derinlikte 5 saat
35-40 metre derinlikte 4 saat
Dalgıç odalarında, kişi başına saatte en aza 40 m3 hava
sağlanmalı ve bu havadaki karbondioksit miktarı % 0,1’i geçmemelidir. Bir dalgıç, 22 metreden fazla derinliğe, bir günde
2 defadan fazla dalamaz ve bu iki dalış arasında en az 5 saat
süre olmalıdır. Bu işlerde çalışacakların şişman olmaması,
alkol vb. bağımlılıklarının bulunmaması ve solunum sistemine ilişkin kronik hastalıklarının olmaması gerekir. Ayrıca, bu
kişiler periyodik olarak hekim kontrolünden geçmeli, kulak,
burun, boğaz ve solunum sistemine ilişkin akut yakınması
olanlar iyileşinceye kadar çalıştırılmamalıdır.
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Radyoaktif ve Radyoiyonizan Yerler

kurşun ya da beton, beta ışınları ve nötronlar için plastik
ve benzeri malzemeden yapılmış paravan olmalıdır.
4. İşçilerin ne miktarlarda radyasyon aldıkları özel
cihazlarla ölçülmelidir
5. Bu cihazlarda ayda bir yapılan defa değerlendirilmelerde, alınan radyasyon, izin verilen dozun üstünde bulunursa, işçi bir süre için bu işten uzaklaştırılmalı yıllık
total doz korunmalıdır
6. İşyerinde uygun aspirasyon sistemi kurulmalı,
boşaltılan havanın radyasyon yönünden süzülmesi
sağlanmalı, temizlik sırasında, özel maskeler
kullanılmalıdır
7. Temizliğe dikkat edilmeli, radyoaktif atıklar, usulüne
uygun bir şekilde yok edilmelidir
8. Taşınabilen radyoaktif malzemeler özel kutularda bulundurulmalıdır
9. İşçiler işe alınırken muayene edilmeli, özellikle sinir,
kan ve kan yapıcı sisteminde sorunları olanlar bu işlere
alınmamalıdır
10. İşçiler periyodik olarak muayene edilmeli ve özellikle
sinir ve kan hastalıkları ile ilgili bozukluk saptananlar
çalıştıkları işlerden ayrılmalılar, kontrol ve tedavi altına
alınmalıdırlar

İyonlayıcı radyasyonun bir canlıda hasar yapabilmesi
için radyasyon enerjisinin hücre tarafından soğurulması, yani
emilerek içine alınması gerekir. Soğurma sonucu hedef moleküllerde deterministik (ölüm, cilt yanıkları, katarakt, kısırlık) ya da stokastik / rastlantısal (kanser, genetik değişiklikler) etkiler ortaya çıkar. Medikal alandaki kullanımın aksine
endüstriyel alanda kullanılan radyasyonun şiddeti oldukça
yüksek olup kontrol edilmediği zaman canlılar için ölümcül
olabilir. Radyasyonun zararları, yalnızca o iş kollarında çalışanlar için değil, nükleer santral kazalarında ve radyoaktif
atıkların uygun biçimde yok edilmediği durumlarda toplum
için de söz konusu olabilir.
Şekil 17: Çernobil Nükleer Santral Kazası

Şekil 18: Uygun Şekilde Yok Edilen ve Uygunsuz Biçimde
Denizlere Atılıp Sahile Vuran Atık Varilleri

Doğal ya da yapay radyoiyonizan maddelerle çalışılan
yerlerde şu önlemler alınmalıdır:
1. Radyoaktif maddenin zararlı en az miktarı kullanılmalıdır
2. Radyoaktif kaynak ile işçiler arasında, uygun bir
uzaklık bulunmalı, işçiler kaynak yakınında olabildiğince kısa süre kalmalıdır
3. Kaynak ile işçiler arasında, gama ve (X) ışınları için
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Biyolojik Nedenli Meslek Hastalıkları
Başta havyan yetiştiriciliği ve hayvansal ürünlerle ilgili gıda, deri, kürk, fırça yapımı gibi işlerde çalışanlar, tıp ve
veterinerlik alanında hizmet verenler, tarım işçileri ve kanalizasyon, çöplük gibi kirli ortamlarda hizmet verenler bazı
enfeksiyon ve enfestasyonlar açısından risk altındadırlar. Ayrıca, açık alanlarda çalışan göçer işçiler, yol yapında çalışan
işçiler, avcılar, orman işçileri, askerler yırtıcı hayvan saldırına, akrep, yılan, arı sokmalarına ve diğer böcek ısırıklarına
maruz kalabilirler.
Ülkemizde Sosyal Sigorta Sağlık İşlemleri Tüzüğüne
göre mesleksel bulaşıcı hastalıklar D grubundaki listede 4
grupta tanımlanmıştır. Bu listede yer almayan hastalıkların
meslek hastalıkları olup olmadıkları SSK Sağlık Kurunun
kararına bağlıdır.
Tablo 1: Sosyal Sigorta Sağlık İşlemleri Tüzüğü D Grubu
Hastalıkları
Grup
D-1: Helminthiasis

Söz konusu hastalıkların bazıları bu kitabın diğer bölümlerinde ele alınmıştı. Bu bölümde şarbon, tetanos ve bruselloz
hastalıkları ile ilgili açıklamarla yetinilmiştir.

Şarbon (Antraks)
Etkeni bacillus anthracis adlı bakteri olan, çoğunlukla
deride, daha seyrek olarak mediyasten ya da bağırsak kanalında görülen akut bir hastalıktır. Deri şarbonunda etkenin
girdiği yerde önce kaşıntı, sonra papül ve vezikül görülür. Bu
bölgede 2-6 gün içinde basık kara bir kabuk oluşur. Bu görünümünden dolayı hastalığa “şarbon” (kara; kara yara) denilir.
Tedavi edilmeyen hastalarda ağır bir septisemi ile vücuda yayılır. Tedavisiz deri şarbonlarında ölüm % 5-20 arasındadır.
Solunum sistemi ve bağırsak şarbonunda durum daha ciddidir, ölüm oranı çok yüksektir.
Şarbon, deri (özellikle keçiden sağlanan) kıl, kemik,
kemik ürünleri ve yün işlerinde çalışan işçilerin, veteriner
hekimlerin ve bulaşık hayvanlarla uğraşan tarım işçilerinin

Hastalıklar
Ankilostamiasis

Riskli Meslekler
Tünel, yer altı maden işçileri, killi ve nemli toprakta çalışanlar

Necatıriais
D-2: Tropik hastalıklar

Sıtma

Bu hastalıklarla ilgili laboratuar ve sağlık kuruluşları çalışanları

Amoniasis
Dank
Lepra
D-3: Hayvanlardan

Brusellozis

bulaşan hastalıklar

Tetanos

Hayvan bakıcılığı, hayvan ürünleri ile ilgili işler, veteriner klinikleri, kasap, sakatat
işleri, süt ve süt ürünleri işleme kuruluşlarında çalışanlar

Şarbon
Salmonelloz
Kuduz
Tüberküloz
D-4: Meslek gereği enViral hepatit
feksiyon hastalıklarına
Tüberküloz
özellikle maruz kişilerdeki hastalıklar

Sağlık kuruluşları ve laboratuar çalışanları

Kaynak: Bilir N., Yıldız AN. İş Sağlığı ve Güvenliği, HÜ
Yayını, 2004

836

HALK SAĞLIĞI Kuramlar ve Uygulamalar

meslek hastalığıdır. Şarbon hastalığı nedeniyle ölen sığır,
keçi, at, domuz vb hayvanların dokularına donunulursa insana bulabilir. Bağırsak şarbonu ise, az pişmiş hasta hayvan etlerinin yenilmesi ile bulaşır. Hayvan şarbonun sık görüldüğü
ülkelerde insan şarbonu da endemiktir. Kemik tozlarının karışımı ile yapılan hayvan yemleri ile geniş alanlara yayılabilir.
Şekil 19: Deri Şarbonu

Kaynak:
https://www.ajanimo.com/sarbon-hastaligi-nedir-nasil-bulasir/
Hastalıktan korunmak için şunlar yapılmalıdır:
1. Şarbonla bulaşmış hayvanların etleri yenmemeli, derileri satılamalı ve işlenmemelidir
2. Riskli bölgelerdeki hayvanlar aşılanmalıdır
3. Deri, yün, kıl vb hayvansal maddeler ile paçavralar,
yıkanıp kurutulmalı, uygun yöntemlerle temizlenip sterlize
edilmeli
4. Bu maddeler, dağınık bir halde bulundurulmamalı,
depolarda saklanmalıdır
5. Bu gibi işyerlerinde, toz ve atıklar, aşağıdan çekmeli
bir aspirasyon sistemi ile toplanarak yok edilmeli ya da antiseptik maddelerle ıslatıldıktan sonra yakılmalıdır
6. Depolar sık sık yıkanmalı, dezenfekte ve badana edilmelidir
7. El, ağız ve beden temizliğine dikkat edilmeli, iş elbisesi giyilmelidir
8. Ekzamalı, furonküllü, bronşitli kişiler, bu gibi işlerde
çalıştırılmamalıdır
9. İşçiler periyodik olarak muayene edilmelidir.

Tetanos
Tetanos basilinin (clostridium tetani) kaynağı topraktır.
O nedenle, toprakla çalışanlar ya da toprağın bulaştığı araç
gereci kullananlar yaralanırlasa tetanos basili yaradan vücuda
girer; yaradaki anaerobik ortamda üreyen basil bir nörotoksin
üretir; sonuçta hastanın ölümüne kadar gidebilecek akut bir
tablo oluşur. Önce çene kaslarında, sonra gövde kaslarında
ağrılı kasılmalar görülür; karın adeleleri sertleşir. Tetanosun
tipik görünümü opistotonus durumu ve sardonik sırıtma (risus sardonicus) denen yüz görüntüsüdür. O nedenle tetanosa
“kazıklı humma”da denilir.
Marangozluk, inşaat, askerlik, tarım gibi işlerde çalışanlar tetanos açısından risk altındadır. Bu gibi işlerde çalışanlara, antitetanik aşı yapılmalı, parçalanmış ezik ve toprakla
bulaşmış yaralanmalarda serum antitetanik uygulanmalı,
eğer işçi daha önce aşılanmış ise, rapel olarak anatoksin yapılmalıdır.

Bruselloz
Malta humması, Akdeniz humması olarak da adlandırılır.
Bütün dünyada en yaygın zoonozdur. Etinden ve sütünden
yararlanılan hayvanlarla uğraşan çiftçiler, veteriner hekimler ve süt ürünleri ile ilgili işlerde çalışanlar risk altındadır.
Hastalık etkeni olan brusellanın değişik tipleri vardır. Bunlar arasında insanlarda en çok hastlık yapanı B. Melitensistir.
Tiplere gör kaynaklık yapan hayvanlar şunlardır:
B. melitensis: Keçi, koyun, sığır
B. abortus: Sığır, at
B. suis: Domuz, sığır
B. canis Köpek
B. neatomae: Çöl faresi
B. ovis: Koç (epididimit)
Bruselloz hastalığı yalnızca bir meslek hastalığı değil,
söz konusu ürünleri taze olarak tüketen, çiğ sütten yapılmış
ürünleri, özellikle bruseloz hastalığı olan hayvanların sütlerinden yapılan peynirleri taze iken yiyen kişilerde de görülür. (Taze peynir, yapıldıktan sonraki 90 gün içinde tüketilen
peynirdir). Yoğurt ile bulaşması söz konusu değildir. Sütün
pastorize eilerek tüketilmesi bulaşmayı önler.
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Hastalığın genel belirtileri, halsizlik, iştahsızlık, kas ağrıları ve subfebril ateştir. Belirtiler öğleden sonra başlar, akşamları üşüme ve titreme ile görülen ateş genellikle gece yarısından sonra bol terleme ile düşer. Fatalitesi çok düşüktür.
Osteoartiküler hastalıklara (sakroileit, periferal artrit, spondilit), genitoürüner sistemde komplikasyonlara (epididimo- orşit ve nadiren endokardite neden olabilir.
Riskli mesleklerde çalışanların hayvanın genital akıntısı, düşük materyali ya da idrarı ile temas etmemesi gerekir.
Enfekte damlacıkların (aerosol) solunması ile de bulaşabilir.
Korunmada en iyi yol, riskli mesleklerde çalışanların brusella
aşısı olmalarıdır.

Meslek Hastalıkların Önlenmesinde Genel
İlkeler
Kuşkusuz, her iş kolunda görülebilecek meslek hastalıklardan konrunma ve kontrol için alınması gereken farklı
önlemler vardır. Ancak, meslek hastalıklarını önlemek ve yapabileceği zararları en aza indirmek amacıyla uygulanması
gereken bazı ortak genel stratejiler de söz konusudur. Bunlar
arasında şu 6 husus çok temel ilkelerdir:
1. İşçilerin kişisel belgi, beceri, antropometrik özellikleri, sağlık durumu, ruhsal durumu gibi nitelikleri dikkate
alınarak işe girişlerinde muayene edilmeleri ve uygun işlere
yerleştirilmeleri;
2. İşyeri ortam faktörlerinin işyerinin ruhsat alması öncesinden başlayarak sürekli değerlendirilmesi;
3. İşyerindeki sağlık ve kaza risklerinin kontrolü;
4. Çalışanların periyodik olarak sağlık kontrollerinin
yapılması;
5. İşyerlerinde sağlık hizmetinin sunulması;
6. Çalışanlara ve işverene danışmanlık ve sağlık eğitimi
hizmeti verilmesi
Yukarıdaki temel ilkeler ışığında meslek hastalıklarının
önlenmesi için şu hususların da uygulanması gerekir. Görüleceği gibi, bu önlemlerdeki asıl yaklaşım hastalıklardan
korunma ve sağlık sorunlarını kaynakta kontrol etmektir. Bu
önerilerin bir bölümü işverenin yapması gereken teknik işler-

dir, bir kısmı ise çalışanların kişisel olarak bilmesi ve yapması gereken şeylerdir.
1. Meslek hastalığı açısından riskli işlerde çalışanlar zararlı olabilecek faktörler, gelişebeilecek meslek hastalığının
belirtileri, tedavisi, Zararları ve korunma yolları hakkında
eğitilmelidir;
2. İşyerlerinde, söz konusu zararlı kaddelerle hastalanma ve zehirlenmelere ait ilk belirtilerin neler olduğu ve alınacak önlemleri gösteren özel afişler uygun yerlere asılmalıdır;
3. İşyerlerinde kullanılan zehirli ve zararlı maddeler yerine aynı işi gören daha az zehirli ve zararlı maddeler kullanılmalıdır;
4. Zehirli toz, duman, gaz, buhar, sis ya da sıvılarla çalışmalar, olanak varsa, kapalı sistemlerle yapılmalıdır;
5. Toz, duman, gaz, buhar, sis ya da sıvılarla çalışılan
işyerlerinde, etkili bir havalandırma sağlanmalıdır;
6. Atıklar, zararsız hale getirilmeden atmosfere ve dış
çevreye verilmemelidir;
7. Çok zehirli maddelerin kullanıldığı işyerlerinde bu
maddeler ve bu maddelerin bulunduğu bölümler, diğer yerlerden ayrılmalıdır; buralara girip çıkacak kişiler belirli olmalı, giriş ve çıkışlar kontrol edilmelidir.
8. Zehirli toz, duman ve buharlı işyerlerinin havası
nemli, taban, duvar ve tezgahlar yaş olursa zararlı maddeler
oluşabileceği için çalışma ortamının nemli olması önlenmelidir;
9. Zehirli ve zararlı maddelerle çalışılan işyerlerinde,
işçiler uygun kişisel korunma araçları kullanmalıdır;
10. Kullanılan maddelere karşı duyarlı olanlar işe alınmamalı, meslek hastalığı kuşkusu olanlar söz konusu işte çalıştırılmamalıdır;
11. İşyerlerinde, yan ve tepe pencereleri ile menfezlerin
aydınlık veren yüzlerinin toplamı, işyeri taban yüzeyinin en
az 1/10 oranında olmalıdır;
12. İşyerlerinin gün ışığı ile yeter derecede aydınlatılması esastır; gün ışığından yararlanılmayan durumlarda ya da
gece çalışmalarında yapay ışıkla yeteri aydınlatılma sağlanmalıdır;
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13. İşyerlerindeki avlular, açık alanlar, dış yollar geçitler ve benzeri yerler, en az 20 lüksle, malzemelerin taşındığı,
depolandığı yerler ile iç geçit, koridor, yol ve merdivenler en
az 50 lüks ile, kaba montaj, balyaların açılması, hububat öğütülmesi gibi işlerin yapıldığı yerler, asansör kabinleri, kazan
dairesi, malzeme stok ambarlan, soyunma ve yıkanma yerleri, yemekhaneler ve helalar, en az 100 lüks ile, koyu renkli
dokuma, büro ve benzeri sürekli dikkati gerektiren ince işlerin yapıldığı yerler, en az 500 lüks ile, hassas işlerin sürekli
olarak yapıldığı yerler en az 1000 lüks ile aydınlatılmalıdır;
14. İşyerlerinde hava hacmi, bütün makine ve malzemeler dahil olmak üzere, işçi başına en az 10 m3 olmalıdır;
15. Kapalı işyerlerindeki sıcaklık ve nem derecesi yapılan işin niteliğine uygun olmalıdır;
16. Buğu oluşan işyerlerinde sıcaklık 15 - 30oC arasında
olmalıdır;
17. Fazla ısı veren araçların yakınında çalışan işçilerin
korunması için doğrudan yansıyan sıcaklığa karşı, gereken
önlemler alınmalıdır;
18. Isı yayan araçlardan uzak ve uygun yükseklikte bir
yere bir termometre asılmalıdır;
19. Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle
Çalışan İşyerlerinde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük” gereğince, nikrit asit, sülfürük asit, hidroklorik asit ve benzeri
maddeler hermetik olarak kapalı kaplarda saklanmalı ve taşınmalıdır;
20. Dökülen asitler, bol su ile yakınmalı, asitler, odun
talaşı, saman ve yün parçalarına emdirilmemelidir ve bu sırada işçiler uygun kişisel koruyucular kullanmalıdır.
Kaynaklar

• Aksakoğlu G. Bulaşıcı Hastalıklarla Savaşım, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayını, 2008
• Alpsoy L. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönüyle Metal Sektörü, 5-7
Mayıs 2014-İstanbul, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, app.
csgb.gov.tr/isggm/oshaturkey/sunumlar/115.pdf
• Bakar Ç., Baba A. Metaller Ve İnsan Sağliği: Yirminci Yüzyildan
Bugüne Ve Geleceğe Miras Kalan Çevre Sağliği Sorunu, 1.Tıbbi Jeoloji Çalıştayı, 30 Ekim–1 Kasım 2009, Ürgüp Bld., Kültür Merkezi,
Ürgüp/ NEVŞEHİR .

• Benenson AS. (Çev. Muzaffer Akyol), İnsanda Bulaşıcı Hastalıkların Kontrolü, Hatiboğlu Yayınevi, Ankara, 1986.
• Berk M., Önal B., Güven R. Hastalıkları Rehberi, Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü (İSGGM), Kasım 2011- ANKARA
• Bilir N., Yıldız AN. İş Sağlığı ve Güvenliği, Hacettepe Üniversitesi Yaynı, 2004.
• Chuang HY. Reversible neurobehavioral performance with reductions in blood lead levels–A prospective study on lead workers
Neurotoxicology and Teratology, 2005, 27, pp 497–504.
• Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair
Yönetmelik
• Çeliker G. Mangan Nörotoksitesi, http://www.hisam.hacettepe.
edu.tr/ismeslekhastaliklari/mangan.pdf
• Demir-Çelik Sektöründe İş Sağlığı Güvenliği, https://www.isguvenligi.net/iskollari-ve-is-guvenligi/demir-celik-sektorunde-is-sagligi-ve-guvenligi/
• Doğan S. Mesleki Deri Hastalıkları, www.hisam.hacettepe.edu.
tr/ismeslekhastaliklari/21MeslekiDeriHastaliklari.pdf
• Elektrik Kablosu İmalatı Sektöründe İş Sağlığı Güvenliği, https://www.isguvenligi.net/iskollari-ve-is-guvenligi/elektrik-kablosu-imalati-sektorunde-is-sagligi-ve-guvenligi/
• Güllü G. Çevre Sorunları, www.kursatozcan.com/ders notları/
cevre sorunları/
• http://www.freshweld.com.tr/kaynakcilar-icin-manganez-riskinin-azaltilmasi/
• http://zehirlenme.blogspot.com.tr/2008/10/meslek-hastaliklari-ve-is.html
• Howard, H. Heavy Metal Poisining, Chapter 395 Harrison’s
Principles of Internal Medicine 15th Edition by The McGraw-Hill
Companies, Inc., 2001.
• İnan A. Mesleki Cilt Hastalıkları, https://drabdullahinan.com/
mesleki-cilt-hastaliklari-aralik2018/
• Kimyasal Maddelerle Meydana Gelen Meslek Hastalıkları,
www.content.lms.sabis.sakarya.edu.tr/.../kimyasalmaddelerle_meydana_gelen_meslek_hast
• Krewski D., et al Human Health Risk Assessment for Aluminium,
Aluminium Oxide, and Aluminium Hydroxide. Journal of Toxicology
and Environmental Health,2007, Part
B 10:1–269. DOI: 10.1080/10937400701597766
• Madenlerin Kullanım Alanları, http://www.mta.gov.tr/v3.0/bilgi-merkezi/maden-kullanim-alanlari
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• Mesleki Cilt Hastalıkları, www.anadoluissagligi.com/img/
file_1335.pdf
• Taşyürek M. İş Sağlığı Güvenliği Yönünden Gazlar, https://www.
isguvenligi.net/isci-sagligi-ve-is-guvenligi-yonunden-gazlar/
• TC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İşçi Sağlığı ve İş
Güvenliği Enstitüsü, Akü ve Matbaa İşçilerinde Kurşun Zehirlenmesi
Taraması, İSGÜM, Ankara, 1985.
• Uludağ Ö. Organik Fosfor Zehirlenmelerinde Tanı ve Tedavide
Güncel Yaklaşımlar – Derleme, Adıyaman Üniv Sağlık Bilim Derg,
2015; 1(2) 126
• Yağmur F., Hancı İH. Arsenik, sted 2002, cilt 11, sayı 7, s 250
– 251
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İş Kazaları
İş kazaları 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 11.
maddesinde şöyle tanınmlanmaktadır: İş kazası, aşağıdaki hal
ve durumlardan birinde meydana gelen ve sigortalıyı hemen
veya sonradan bedence veya ruhça arızaya uğratan olaydır.

Kazaların yaklaşık % 98’i önlenebilir nedenlerle, geri
kalan % 2 ise kötü raslantı, kaçınılmazlık olarak ifade edilen
nedenlerden kaynaklanmaktadır. Kazaların temel nedenleri
şöyle gruplanabilir:

a) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,
b) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş dolayısıyla,
c) Sigortalının, işveren tarafından görev ile başka yere
gönderilmesi yüzünden asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,
d) Emzikli kadın sigortalının çocuğuna süt vermek için
ayırdığı zamanlarda,
e) Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak götürülüp getirilmeleri sırasında.

A. İnsan kaynaklı nedenler
1. Psikolojik Nedenler: Unutkanlık, dalgınlık, dikkatsizlik, üzüntü ve keder içinde olmak, önlem almayı gereksiz
görme, ihmalci davranış, hatalı davranış, algılama eksikliği,
tehlikeyi geç fark etme ya da fark edememe vb.

İş Kazalarının Sınıflandırılması ve Nedenleri
Kazanın en ciddi sonucu kaza geçiren işçinin ölümüdür.
Kaza sonucu oluşan yara, tedavi sonucu hiçbir iz bırakmadan
iyileşiyorsa geçici yaralanma, iz bırakıyorsa kalıcı yaralanma
olarak nitelenir.

2. Fiziksel Nedenler: Yorgunluk, uykusuzluk, alkol, hastalık vb.
3. İşyeri Nedenleri: İnsan ilişkileri hatası, ekip çalışması
olmaması, iletişim hataları, şakalaşma vb
B. Makine kaynaklı nedenler
1. Makine ya da tezgâhın koruyucusu olmaması
2. Eksik ya da kusurlu koruyucular
3. Hatalı makine ve ekipman yerleşimi
4. Makinenin bakımsızlığı
5. Makinenin standartlara uygun olmaması
6. Kontrol yetersizliği
7. Yetersiz mühendislik hizmetleri

Uluslararası Çalışma Örgütünün önerileri doğrultusunda ülkemizde de kullanılan sınıflandırmaya göre kaza türleri
şunlardır:
• Bir ya da birden fazla cismin sıkıştırması, batması
ve kesmesi
• Düşen cisimlerin çarpıp düşürmesi
• Makinelerin neden olduğu kazalar
• Kişilerin düşmesi
• Taşıt kazaları
• Vücudun doğal boşluklarına yabancı cisim kaçması
• Vücudun zorlanmasından ileri gelen incinmeler
• Diğer nedenler (zehirlenme, patlama, yanmalar,
elektrik çarpması, hayvan sokma ve ısırmaları, vb)
• Nedeni bilinmeyen kazalar
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C. Ortam/Çevre kaynaklı nedenler
1. Çalışılacak iş ortamı ve çevre konusunda bilgi eksikliği
2. Uygun olmayan çalışma yöntemi
3. Uygun olmayan çalışma yeri ve ortamı vb.
D. Yönetim kaynaklı nedenler
1. Yönetim organizasyonu olmaması ya da yetersizliği
2. İş güvenliği kuralların belirlenmemiş olması ve talimatların olmaması ya da yetersizliği
3. Sağlık ve güvenlik planı olmaması ya da yetersizliği
4. İş sağlığı ve güvenliği bilgi ve eğitimi verilmemesi
ve yetersizliği
5. İç denetim sisteminin olmaması ya da denetim ve
gözetim yetersiz yapılması ve doğru yönlendirmelerin
yapılamaması
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6. İşe uygun olmayan eleman istihdamı / Mesleki bilgi
yetersizliği
7. Sağlık kontrollerinin yapılmaması ya da yetersizliği
Şekil 20: İş Kazalarının Nedenleri

Kaza Analizi ve Kazaları Önleme
İşyerlerinde oluşan her kaza ve yaralanmanın
sorgulanması, incelenmesi, nedenlerinin, sonuçlarının ve
tekrarının nasıl önlenebileceğinin değerlendirilmesi gerekir.
Ayrıca, kaza geçiren kişinin haklarının korunması, maddi ve manevi zararının karşılanması için
de kazanın analizi gerekir. İyi bir kaza analizi,
iş güvenliğinin daha sağlıklı duruma getirilmesi
açısından önemli ve değerlidir. Bu analizler,
önceki kaza raporları ile birlikte ele alınırsa daha
uygun olur.
Kazalar bir sistem içinde ve insan ile çevresi
bir bütün olarak inlenmelidir. Kazaların oluşmasında insana ait nedenler olabileceği gibi çevreye ait faktörler de yer alabilir. İnsana ait nedenle
arasında yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi, alışkanlıkları, kişinin yorgunluğu, iş deneyimi, sağlık durumu, dikkati gibi faktörlerdir.
Kaza incelemesinin şu sorulara yanıt aranmalıdır:
• Ne oldu?
• Ne zaman oldu?
• Nerede oldu?
• Kazaya kimler dahil oldu?
• Neden oldu?
• Tekrarı nesıl önlenir?

Kaynak: Lütfi Alpsoy, İş Kazası ve Meslek Hastalıkları, Maltepe Üniversitesi Yayını No. 57, İstanbul, 2017
Şekil 21: Geleneksel anlayışla kaza nedenleri

Analiz ile ilgili önemli hususlar şunlardır:
1. Arıza ile sonuçlanan bütün kazaların analizi yapılmalıdır.

Kaynak: Lütfi Alpsoy, İş Kazası ve Meslek Hastalıkları, Maltepe Üniversitesi Yayını No. 57, İstanbul, 2017
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2.

Analiz, kazadan hemen sonra yapılmalıdır.

3.

Analizi, işyerini iyi bilen bir ilgili yapmalıdır.

4. Tanıklara sorulacak sorular tanığın görüş ve kanaatlerini alacak biçimde değil, olay ile ilgili bilgilerini alacak şekilde olmalıdır.
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5. Kaza geçiren kişi ve çevre hakkında bilgi toplanmalıdır. Kazanın oluş koşulları değerlendirilmelidir.

17. Çalışanların ilk yardım konusunda eğitilmesi,
18. İşe ulaşımın güvenli biçimde sağlanması,

6. Özetle toplanan bilgiler ile şu sorunun cevabını vermeye çalışmalıdır

19. Fiziksel ve ruhsal olarak işe uygun olmayan kişilerin işe alınmamaları,

Analizler sonucunda kazaların en aza indirilmesi için
gerekli önlemler alınabilecektir. Eldeki verilerle kazaların
ve kazalara bağlığı sakatlık ve ölümlerin önlenebilmesi için
alınması gerekli genel yaklaşımlar ve önlemler şunlar olabilir:

20. Her işçi için işçi ile makine, ortam ve işletme arasında ergonomik uyum sağlanmalı,
21. Çalışanların yorgun çalıştırılmaması ve mutlaka
dinlenmelerinin sağlanması,
22. İşyeri sağlık biriminin ya da işyeri ortak sağlık biriminin bulunması,

1. Tesis düzeninin ve işletilmesinin güvenli olması,
2. Aydınlatılmanın yeterli olması,

23. İşverenin kazaların önlenmesi konusunda duyarlı
olması,

3. Termal konforun uygun olması,
4. Havalandırmanın uygun ve yeterli olması,

24. Bütün iş kazalarının yetklilere bildirilmesi ve kayıt
altına alınması,

5. Zemin, kapı, eşik gibi yapı ve eşyaların kazalara neden olmayacak biçinde olması,

25. Bütün işyerlerinin iş güvenli açısından kurum içi ve
kurum dışı denetlenmesi.

6. Tehlike kaynakların ortadan kaldırılması, koruyucu
içine alınması,
7. Tesisteki tehlike kaynaklarının (kimyasal, patlayıcı
vb)sürekli kontrolü,
8. Makine ve tesislerde koruyucuların bulunması,
9. Var olan koruyucuların yeterli olması,
10. Hatalı makine, araç ve gereçlerin bulunmaması,
11. Makinelerin bakım ve onarımlarının zamanında ve
yeterli yapılması,
12. Elektrik donanımın korunaklı olması,
13. İşyerinin yangın yönetmeliğine uygun ve ruhsatlandırılmış olması,

Kaza Şiddet ve Oranının Belirlenmesi
Kazaların sıklığını ve şiddetini değerlendirmek bir ülkedeki iş kazalarının azaltılması için yapılacak planlar ve uygulamadaki gelişmeleri değerlendirmek için gereklidir. Bu
hızlar, bütün iş kolları için hesaplanabileceği gibi seçilmiş bir
endüstri alanı için de hesaplanabilir. Kaza şiddetinin ve sıklığının hesaplanmasında en önmeli sorun, iş kazalarının bildirimleri ve kayıt altına alınmasındaki yetersizlikdir. Uluslar
Arası Çalışma Örgütünün (ILO) değerlendirmelerine göre bir
ölümlü iş kazasına karşılık üç günden daha uzun süre işten
geri kalmaya neden olan 1200 kaza, ilk yardım gerektiren
5000 kaza, hasar yapmayan 7000 kaza olduğu belirtilmektedir.

14. Kişisel koruyucuların var olması ve uygun biçimde
kullanılması,
15. İşçilerin işe başlamadan önce iş ve olası tehlikeler
konusunda eğitilmesi,
16. İşçilerin gelişen teknoloji ve olasaı riskler konusunda hizmet içi eğitimleri,
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Şekil 22: İş Kazalarının Sonuçlarına Göre Dağılım Olasılığı (Kaza Piramidi)

b. Sürekli iş göremezlik sayısı için
hesaplanan kaza sıklık değeri (Bir
yılda 100.000 çalışan başına düşen
iş göremezlik sayısı) Buna “kaza
tekrarlama hızı” da denilir.
c. Kaza sonucu ölüm sayısı için
hesaplanan kaza sıklık değeri (Bir
yılda 100.000 çalışan başına kaza
nedeniyle ölen sayısı)
Kaza frekansı (Frequency rate) : Bir
yılda çalışılan 1.000.000 iş saatı başına
düşen iş kazası sayısıdır.
Kaza şiddet hızı / Kaza ağırlık
hızı (Weight rate): Bir yılda çalışılan
1.000.000 iş saatı

Kaynak: ILO / 2002
İş kazası sıklığı (insidans hızı): 100.000 çalışan başına
düşen kaza sayısı olarak tanımlanır. Bazı kaynaklarda bin,
onbin ya da bir milyon çalışan başına olarak hesaplanan
oranlara da rastlanmaktadır. Üç farklı kaza sıklığı hesaplanır:
a. Bir yıl içinde 100.000 çalışan başına düşen iş kazası

Türkiye’de iş kazaları nedeniyle 2015 yılında 1252, bir
sonraki 2016 yılında ise 1405 işçi yaşamını yitirmiştir. Bu
rakamlar ILO tarafından açıklanan ölçütlere göre yorumlandığında ülkemizdeki iş kazası görülme sıklığının hayli yüksek olduğu tahmin edilebilir. Oysa ülkemizde 2016 yılında
kayıtlara geçen iş kazası sayısı yalnızca 286.068 dir.

Şekil 23: Avrupa Ülkelerinde ve Türkiye’de Ölümlü İş Kazası Sayıları (2015)

Kaynak: https://tr.euronews.com
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Şekil 24: İş Kazalarının Görünen ve Görünmeyen Maliyetleri

İş Kazalarının Maliyeti
İş kazaları (ve meslek hastalıkları) gerek işçi ve işveren
gerekse ülke açısından bazı kayıplara neden olan durumlardır. Bu kayıpların bir kısmı görünür (dolaysız maliyet), ancak, daha büyük bir kısmı ilk bakışta farkına varılamayan
kayıplardır (dolaylı maliyet).
Dolaysız kayıplar, işletmenin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödediği kaza primleri ile karşılanan maliyettir:
• Tedavi giderleri
• Geçici ve sürekli iş göremezlik ve ölüm ödenekleri,
• Sigortalıya ödenen tazminat
• Resmi kurumlar tarafından yapılan inceleme ve soruşturma masrafları

Kaynak: Lütfi Alpsoy, İş Kazası ve Meslek Hastalıkları, Maltepe Üniversitesi Yayını No. 57, İstanbul, 2017
Kaynaklar

Dolaylı kayıplar ise işgücü ve üretim kayıplarıdır:
İş gücü kayıpları:
• Kaza geçiren çalışanın çalışmaması sonucu insangücünün eksilmesi
• Kaza geçiren çalışana yapılan ilk yardım
• Kaza geçiren ile ilgilenen diğer ve moral çöküntüsü
nedeniyle çalışmayan işçiler nedeniyele yaşanan işgücü kayıpları
• İşveren ve vekilinin kaza ile ilgilenmeleri, kazanın
meydana geldiği işin yeniden oluşturulması ve yeni işçinin
seçimi ya da yetiştirilmesi
• Kaza ile ilgili resmi makamlarla ilişki ve yasal işlemler dolayısı ile kaybedilen zaman
Üretim kayıpları:

• Alpsoy L. İş Kazası ve Meslek Hastalıkları, Maltepe Üniversitesi Yayını No. 57, İstanbul, 2017
• Bilir N., Yıldız AN. İş Sağlığı ve Güvenliği, Hacettpe Üniversitesi Yayını, Ankara, 2004.
• Ceylan H. “İmalat Sistemlerindeki İş Kazalarının Tahmini İçin
Ağırlıklandırılmış Ortalamalardan Sapma Tekniği”, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara,
2000.
• Ceylan H. Türkiye’deki İş Kazalarının Genel Görünümü Ve Gelişmiş Ülkelerle Kıyaslanması, International Journal of Engineering Research and Development, Vol.3, No.2, June 2011
• http://zehirlenme.blogspot.com.tr/search/label/%C4%B0%C5%9F%20Kazalar%C4%B1
• ILO (International Labour Office), http://laborsta.ilo.org.
• İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, http://isag.calışma.
gov.tr.

• Kaza nedeniyle üretime ara verilmesi,
• Makinaların durması ya da hasar görmesi,
• Malzeme ya da hammaddenin kaybı,
• Kaza geçiren işçinin işe başlaması sonrası, verimliliğinde düşme olması
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Madenlerde İş Sağlığı ve Güvenliği
Madencilik, jeolojik materyelin ve değerli mineral cevherlerinin elde edilebilmesi için yapılan yer altı ve yer üstü
çalışmaların genel adıdır. Çıkartılan cevherler arasında kömür, demir, bakır, altın, gümüş, bor gibi mineraller, taşlar,
kaya tuzu, çakıl, kil, petrol gibi jeolojik maddeler sayılabilir.
Madencilik olmadan günümüzdeki uygarlık ve yaşam düzeyi
sürdürülemez, bilim ve teknoloji gelişemez. Bu nedenlerle ve
madenler birçok endüstri kolunda ham madde olarak kullanıldığı için madencilik sektörü vazgeçilemez bir iş alanıdır.
Ancak, insanlık için bu kadar önemli olan madencilik işkolunda bir çok sağlık ve güvenlik sorunu söz konusudur. Bu
sorunların azaltılması ile ilgili teknolojik gelişmelere karşın,
bu işkolunda yaşanan meslek hastalıkları, kaza ve ölümlerin
olmadığı bir dönem olmamıştır.

Patlama ve yangınları önlemenin yolu, madenlerde etkili bir
havalandırma sisteminin kurulması ve metan gazının drenajıdır. Metangazı havalandırma ile yoğunluğu azaltılarak
tehlikesi sınırlandırılabilir. Ama, kömür tozunun oluşmasını
engellemek için alınacak her türlü önleme karşın yine de
patlama kaçınılmaz olabilir. Madende kullanılan elektrikli
aletler bu patlamayı tetikler. Yerde 0.012 mm kalınlığında bile
oluşacak kömür tozu havada asılı kalırsa patlamaya neden
olur. Ancak dolomit, alçıtaşı ve kireçtaşı gibi alevlenmeyen
maddeler toz haline getirilerek maden içinde yere serpilirse
patlama riski azaltılmış olur.
Şekil 25: Kömür Madeni

Dünyada madencilik sektöründe çalışan 30 milyon kişinin 1/3 kadarının (10 milyon) kömür madenlerinde çalıştığı
düşünülmektedir. Aileleri de dikkate alındığında madenciliğin Dünyada 300 milyon kişiyi yakından ilgilendiren büyük
bir sektör olduğu anlaşılır.

Madencilik Sektöründe Tehlikeler
Madencilik kaza ve ölüm riskinin en yüksek olduğu işkollarından birisidir. Dünyada çalışan nüfusun yalnızca yüzde 1 kadarı madenlerde çalışmasına karşılık, ciddi ve ölümlü
kazaların yüzde 8’i madencilik sektöründe görülmektedir.

Kazalar
Madenlerdeki kömür damarlarından metan gazı açığa
çıkar. Metan gazı ile hava, su buharı karışımı ile oluşan grizu gazı yüksek derecede bir patlayıcı gazdır. Metan ve hava
krışımı olan grizunun % 5-15 kadarı metandır; bu karışım,
650 oC de 2 fazlı bir yanma gerçekleştirir. Ayrıca, kömür
tozu gibi organik tozlar ortam havasında belirli bir konsantrasyona eriştiğinde patlayıcı olabilir. Patlama kömür tozunu
da içeriyorsa önemli miktarda karbonmonoksit gazı oluşabilir. Bu iki nedenle, önlemler alınmazsa kömür madenlerinde patlamalar, yangınlar, yaralanmalar ve ölümler olabilir.

Kaynak: https://www.imsif.com/about-mine-subsidence/
what-is-mine-subsidence
https://www.planete-energies.com/en/medias/close/underground-and-surface-mines
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Şekil 26: Kömür Madeninde Toz Kontrolu

Dizel motor dumanı

Solunum yolu tahrişi, Akciğer kanseri

Azot oksitler

Solunum yolu tahrişi

Cıva buharı

Cıva zehirlenmesi

Arsenik

Akciğer kanseri (altın ve kurşun madenleri)

Poliüratan köpükler

Allerjik reaksiyon, Kanser

Formaldehit

Allerjik reaksiyon, Kanser

Radon

Akciğer kanseri

Madenlerde sağlık sorunlarına neden olan fiziksel faktörlerin başında yüksek derecede gürültü yapan makineler gelir.
Yer altındaki kapalı ortamlarda oluşan gürütültü kulaklar ve
işitme üzerinde açık havadaki gürültüden daha etkili olmaktadır.

Kaynak: https://www.thermofisher.com/blog/mining/working-in-the-coal-minepart-2/
Madenlerde çalışanlarda, kimyasallardan, tozlardan ve
fiziksel faktörlerden kaynaklanan hastalıklar olabilir.

Bazı madenlerde sert kayalıklarda kazma işlemi sırasında kullanılan patlayıcıların taşları eritmesi sonucunda ortaya
radon çıkar. Radon bir gaz olduğu için uzun süre maruziyette
akciğer kanserine neden olabilir.

Silis tanecikleri (kristal kuvars) taş ocaklarında madenlerde en çok maruz kalınan tozdur. Uzunca bir süre bu toza
maruz kalanlarda silikozis gelişebilir. (Bu konu yukarıda
açıklanmıştır). Silis tozu tüberküloz, akciğer kanseri ve artrit
gibi hastalıkların da görülmesini arttırır.

Madenlerde her 100 metrede ortam ısısı 1oC yükselir.
Buna çalışan makinelerin yaydığı ısı ve ortamdaki nem de
eklendiğinde bazı derin madenlerde duvar ısısı 40 oC ‘ye kadar yükselebilir. Bu tür yerlerde havalandırma yeterli değilse,
aşırı terleme ve buna bağlı sağlık sorunları görülebilir.

Hastalıklar

Solunabilir kömür tozları ise “kömür madencileri pnömokonyozu” oluşmasına yol açar. (Bu konu hakkında “Meslek Hastalıkları” bölümünde ayrıntılı bilgi verilmiştir.) Ayrıca, kömür tozlarının yoğun olarak solunması kronik bronşit
ve amfizeme de neden olabilir.
Maden ocaklarında bulunan gazların ve kimyasalların
neden oldukları riskler ve sağlık sorunları şunlardır:
Tablo 2: Madenlerde Bulunan Kimyasallar Ve Etkileri
Madde

Etki

Metan

Patlama, yanma ve asfiksi

Karbon monoksit

Asfiksi

Hidrojen sülfür

Göz ve solunum yollarında tahriş

Oksijen kıtlığı

Anoksi

Önlemler
Madenlerde tozlardan korunmanın bir yolu kazma işleminin su püskürtülerek yapılması ya da kazıcı makinede toz
emici sisteminin bulunmasıdır. Gerek tozlar gerekse gazların
zararlı etkilerinden korunmanın en güvenli yolu etkili bir havalandırmadır. Havalandırma kömür madenlerinde “kömür
tozu” patlamalarına da engel olabilir. Kömür tozu patlamasını
engellemenin bir diğer yolu dolomit, alçıtaşı ve kireçtaşı gibi
alevlenmeyen maddelerin zemine serilerek patlama riskinin
azaltılmasıdır. Kuşkusuz, gazlara maruziyeti önlemenin bir
diğer yolu işçilerin gaz maskesi kullanmalarıdır. Madenlerde
gaz uyarı sistemlerinin bulunması ve yangırlarda hızla devreye girebilecek yangın söndürücü sistemlerinin bulunması da
önemlidir. İşçilerin baret, kask, gözlük, yüz siperliği, kulak
tıkacı, eldiven, çelik burunlu ayak koruyucuları gibi kişisel
koruyucular ve baretlerinde iyi aydınlatabilen lambalar kul-
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lanmaları kazaların önlenmesinde etkili yöntemlerdir. Maskeler çalışılan madenin özelliğine göre farklılık gösterebilir.
Örneğin, uranyum madenlerinde radyonüklit partiküller ve
asbest madenlerinde asbest liflerini süzmek için özel maskeler kullanılmalıdır.
Kaynaklar

• Bilir N., Yıldız AN. İş Sağlığı ve Güvenliği, Hacettpe Üniversitesi
Yayını, Ankara, 2004.
• Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı. İş.Teftiş Kurulu Başkanlığı. Yer altı ve Yer üstü Maden İşletmelerinde İş Sağlığı ve Güvenliği
Rehberi. Yayın No: 4
• http://www.isguvenligi.net/iskollari-ve-is-guvenligi/madencilik-sektorunde-is-sagligi-ve-guvenligi/
• Merwe JN. Beyond Coalbrook: What Did We Really Learn. The
Journal of The Southern African Institute of Mining and Metallurgy.
2006.
• Olgun B., Gültek S., Bulgurcu H. Yeraltı Maden Ocaklarında
Havalandırma Kriterleri, Tesisat Mühendisliği - Sayı 154 - Temmuz/
Ağustos 2016
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Yapı Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği
Yapı sektörü yer üstünde ve yer altında çok geniş bir
faaliyet alanında yer alır. Bunlar arasında binalar, setle, barajlar, karayolları, demiryolları, köprü, tünel, metro, hava
hattı, iskele, liman, gemi yapımı, yıkım işleri, kanalizasyon,
gibi yapılan inşaatlar sayılabilir. Bu inşaatlar sırasında, toprak kazma, yarma, doldurma, elektrik, sıhhi tesisat, ısınma,
dülgerlik, marangozluk, sıva, badana, boya işleri yapılır. Yapı
sektöründe vasıflı çalışanlar yanı sıra çok sayıda vasıfsız ve
yarı vasıflı işçiler çalışır. Söz konusu işlerin çoğu yer üstünde
ve açık havada olmakla birlikte, bir kısım işler yer altında ya
da kapalı ortamlarda sürdürülür.

işçilerinde ortaya çıkabilir.
•
Nörolojik rahatsızlıklar, organik solventler ve kurşunla çalışan işçilerde ve boyacılarda görülür.
•
Akciğer kanseri, asbestle çalışan işçilerde, çatıda
çalışanlarda, ahşap işleri yapanlarda, izolasyon işleri yapanlarda, tesisatçılarda, beton işçilerinde ve kaynakçılarda görülebilir.
•
Periton kanseri tuğla döşeyenlerde, yine periton ve
dudak kanserleri izolasyon ve beton işçilerinde görülebilir.
•
Marangozlarda burun ve nazal sinüs kanserleri saptanabilir.
• Kardiyovasküler sorunlar, sürücülerde, makine operatörlerinde ve taş işçilerinde görülebilir.
• Kurşun zehirlenmesi, onarım işlerinde çalışanlarda
ve boyacılarda görülebilir.
• Beyaz parmak (Raynaud Sendromu), titreşim yapan
makineleri kullanan işçilerde görülebilir.

Kazalar
Yapı sektörü dünyanın her yerinde ölümlü kazaların sık
görüldüğü sektörlerin ilk sırasındadır. Çeşitli ülkelerin istatistiklerine göre yapı sektöründe çalışanlar bütün iş kollarında
çalışanların yüzde 5-10’nunu oluştururken, ölümlü iş kazalarının yüzde 15 – 40 kadarı bu sektörde olmaktadır. Bu ölümlerin yüzde 30 kadarı düşmelerden, yüzde 26 ‘sı yüksekten
düşen nesnelerin çarpması sonucunda, yüzde 19 kadarı ise
makinelerin arasına sıkışmaktan ve çarpmalardan, yüzde 18’i
ise elektrik çarpması gibi kazalar sonucunda olmaktadır. Yapı
işlerindeki kazalarda en sık görülen durumlar burkulmalar ve
ezilmelerdir.

Hastalıklar
Yapı sektöründe hastalıklara neden olan çok sayıda kimyasal vardır. Bunlar arasında hava yoluyla insanlara ulaşan
duman, buğu, sis ve kokular, solunum ya da deri yoluyla
giren solventler, pestisitler, zamk, tutkal, asfalt, katran ve tozlar (çimento tozu)sayılabilir. Bu maddeler şu hastalıklara yol
açabilir:
Silikoz, genellikle kum karanlarda, kaya delme makinelerini kullananlarda ve tünel kazanlarda görülebilir.
•
•
•

Asbestoz, asbest ile çalışan işçilerde görülebilir.
Bronşit, kaynakçılar arasında sık görülür.
Deri alerjisi, çimento ile çalışan işçilerde ve duvar

Yapı sektöründe gürültü, sıcak, soğuk, radyasyon, vibrasyon ve basınç gibi fiziksel faktörler de sağlık sorunlarına
yol açabilir. Gürültü, özellikle binaların yıkımı sırasında kullanılan vinçler, grayderler, kepçeler, matkaplardan kaynaklanır. Elektrikli kaynak makineleri kullananlarda iyonize olmayan ışınım maruziyeti görülebilir. Açık havada çalışan yapı
işçilerinde güneş çarpması, hipotermi, donma, hipertansiyon,
hipotansiyon, gibi rahatsızlıklar görülebilir. Basınçlı tünellerde ve derin su inşaarlarında çalışanlarda dekompresyon hastalığı, soygaz nekrozu ve aseptik nekroz görülebilir.
Yapı sektöründe çalışanlar biyolojik tehlikelere de maruzdurlar. Hafriyat işlerinde çalışanlarda toprakla bulaşan
mantarlar histoplazmaya neden olabilir, sıkışık yaşam nedeniyle grip, tüberküloz, hepatit ve diğer bazı bulaşıcı hastalıklar görülebilir. Açık havada çalışanlarda sıtma hastalığı da
işçilerin karşılaşabilecekleri bir sorundur. Ayrıca, akrep, yılan
ve diğer yırtıcı hayvanlar ve zehirli bitkiler açıkta çalışan için
tehlikedir.
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Önlemler
Yapı sektöründe kazaları önlemede en etkili yol kişisel
koruyucuların kullanılmasıdır. Daha öce belirtildiği gibi yapı
işlerindeki kazaların büyük çoğunluğu yüksekten süşme ve
yğksekten düşen cisimlerle yaralanmalardır. Bu tür kazalardan krunmada en etkili yol yüksekte çalışanların güvenlik
kemeri kullanmaları ve inşaat alanındaki bütün işçilerin baret
takmalarıdır. Tozlu ve gazlı ortamlarda çalışanların maske ve
solunum koruyuculrı takmaları, gereken yerlerde kulak koruyucuları, soğuk ve sıcak ortamlarda çalışanların uygun iş giysileri, eldiven ve ayak koruyucuları, göz koruyucuları kullanmaları olası kazaları ve kazalarda yaralanmaları önleyebilir.
Şekil 27: Yapı Sektöründe Kazaları Önlemenin Çok Önemli
Bir Yolu “Güvenlik Kemeri” Kullanılmasıdır

iş, patlayıcıların saklanması ve kullanımında kesinlikle kurallara ve talimatlara uyulmasıdır.
Yapı sektöründe, özellikle baraj ve HES yapımlarında
çalışan işçiler çevre köylerden seçilmiş eğitimsiz ve deneyimsiz kişiler olmaktadır. Dolayısıyla, bu tür inşaatlerde iş
sağlığı ve güvenliği açısından alınması gereken çok önemli
bir yaklaşım işçilerin eğitimi ve çalışmaların yakından denetlenmesidir. Kuşkusuz, bir önemli konu da ilk yardım ve
hasta ve yaralıların sağlık kuruluşlarına sevk edilmeleri ile
ilgili uygun bir sistemin kuryulmuş olmasıdır.
Söz konusu inşaatlardaki önemli konulardan bir diğeri
kentlerden uzuk olan bu yerlerde barınma yerlerinin uygun
ve yaşanılabilir koşullara sahip olmasıdır. Barınma yerlerinin
yeterli alana sahip olmaları, yeme, temizlenme, ısınma, havalandırma yönleriyle sağlığa uygun olmalıdır.
Kaynaklar

Kaynak: Halil Kale, http://calismabarisi.com/is-guvenligi/
is-guvenligi-is-guvenligi/
Baraj ve hidroelektrik santral (HES) yapımlarının kendine özgü nitelikleri vardır. Bu inşaatlarda kayalar patlatılır ve
tüneller açılır. Bu özelliği nedeniyle santral yapımları madenlerdeki çalışmalara benzetilebilir ve göçükler, gaz ve toz patlamaları olabilir, zehirli ya da boğucu gazlar ortaya çıkabilir,
su baskınları görülebilir. Bu koşullarda yapılacak en önemli

• Bilir N., Yıldız AN. İş Sağlığı ve Güvenliği, Hacettpe Üniversitesi Yayını, Ankara, 2004.
• Gürcanlı GE. İnşaat Sektöründe Gerçekleşen Ölüm ve Yaralanmalarõn Analizi, Meslekte Sal1k ve Güvenlik Dergisi, May1s 2013
say1s1,20-29
• Gürcanlı GE., Müngen U. Analysis of Construction Accidents
in Turkey and Responsible Parties. Ind. Health,2013, 51, 581-583
• Gürcanlı GE. İş Güvenliği Yönetimine Giriş ve Temel İlkeler,
Şantiyelerde İş Güvenliği Yönetimi Kursu Notları, İTÜ SEM, 2008
• İnşaat Sektöründe İSG Dökümanları, https://www.isgisbul.com/
TR/Blog-Details/insaat-sektorunda-isg-dokumanlari.html
• İnşaat Sektöründe İş Sağlığı Güvenliği, https://www.isguvenligi.net/iskollari-ve-is-guvenligi/insaat-sektorunde-is-sagligi-ve-guvenligi/
• Kaya H. İnşaatta Emniyet Kemeri 2; Kemer Türleri ve Ankraj
Sistemleri,
http://calismabarisi.com/is-guvenligi/is-guvenligi-isguvenligi/konular/insaat/insaatta-emniyet-kemeri-2-kemer-turleriankraj-sistemleri/
• Uzun M., Gürcan GE. İnşaatlarda İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
Yönetimi, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, Bildiriler Kitabı,
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Tarım Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği
Tarım sektörü denildiğinde yalnızca toprak tarımı anlaşılmamalı, hayvancılık ve tarım birlikte ele alınmalıdır. Çünkü
bu iki sektör iç içe uygulanan alanlardır. Türkiye’de 1920’li
yıllarda çalışanların yüzde 90 kadarı tarımda çalışmaktaydı.
Bu yüzde giderek azaldı ve günümüzde yüzde 20 dolaylarına
kadar indi. Ülkemizde 2015 yılı itibariyle 15 yaşından büyük
5,5 milyon dolayında kişi tarımda çalışmaktadır. Yani, ülkemizde her 5 çalışandan birisi tarım sektöründedir.
Tarım sektörünün ve bu sektörde çalışanların diğer sektörlerden bazı farklı özellikleri vardır:
• Tarım yapılan alanlar yerleşim yerlerinden uzaktadır ve dağınıktır
• Tarımda çalışanlar nüfusun eğitim düzeyi en düşük
grubudur
• Tarımda çalışanlar nüfusun ekonomik düzeyi en
düşük grubudur
• Tarım sektöründe kadın işçiler yoğun olarak yer alır
• Tarım çalışmalarının büyük çoğunluğu açık havada
yapılır
• Tarım çalışmaları genellikle mevsimlik olur, bütün
yıla yayılmaz
• Tarım çalışanlarının barınma ve beslenme koşulları
yetersizdir
• Tarım sektöründe, genel algılamanın aksine, kaza
riski yüksektir
• Özellikle kimyasallara (pestisit) maruz kalma
yüksektir
• Tarım sektöründe genellikle çalışanların çoğunluğu
kendi topraklarında çalışmaktadırlar, dolayısıyla işçi –
işveren ayrımı yoktur
• Tarım işletmeleri genellikle aile işletmeleridir, endüstri gibi organize olmamıştır
Tarım işçileri gerek iş kazaları, gerekse meslek hastalıkları yönünden bazı fiziksel, kimyasal, biyolojik, ergonomik
tehlikelerle karşı karşıyadır.

Kazalar
Tarım makineleri kazaları: Makineleşmenin artışına
paralel olarak kazalar da artmaktadır. Bu kazalar traktör vb
araçların devrilmesi, makine tamburlarına el, kol ya da saçların kaptırılması gibi ölümlü ya da sakat bırakabilecek kazalardır. Bu tür kazaların nedenleri arasında işçinin eğitimsizliği, çalışma süresinin uzunluğu, yorgunluk ve makinelerde
koruyucu bulunmaması belirtilebilir. Sosyal Güvenlik Kurumuna göre 2012-2017 yılları arasında tarım sektöründe görülen ölümlü kazaların yüzde 43’ü traktör ve tarım makineleri
kaynaklıdır.
Tarım için kullanılan ve kazalara neden olan araçlar şunlardır:
• Traktör
• Pulluklar
• Harman makineleri
• Biçerdöverler
• Ekim makineleri
• İlaçlama makineleri
• Gübre dağıtma makineleri
• Silaj makineleri
• İkinci sınıf toprak işleme aletleri
• Su pompası
• Helezonlu götürücü
• Balya makinesi
Şekil 28: Biçer Döverler

Kaynak: http://www.guvenlitarim.gov.tr/zoonoz.html
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Tahıl silolarında iş güvenliği: Hasat edilmiş tahılın depolandığı silolar güvenlik açısından ciddi riskler taşımaktadır. Bu
tehlikeler 3 grupta ele alınır:
(a) Siloda girdap oluşumu: Tahıl siloya yüksekten boşaltılırken bir girdap oluşur. Tahılı boşaltan kişi bu girdabın
içine düşerse, boğulması kaçınılmazdır.
(b) Toz patlaması: Kamyonlarla siloya getirilen tahıl,
önce elevatörlerle silonun en üst noktasına çıkarılıp siloya
dökülür. Bu işlem sırasında açığa çıkan toz havada asılı
kalır. Buğday, mısır, yulaf, pirinç ve pamuk tozları havada
belirli bir konsantrasyona eriştiğinde eğer ortamda bir kıvılcım görülürse patlar. Silolarda kıvılcım kaynağı genellikle tahılı silonun en yüksek noktasına taşıyan kovalı elevatörlerdeki sürtünmedir. Bu riski önlemek için elevatörün
bakımı aksatılmamalı ve yağlanmalı, etkili bir havalandırma
yapılmalı ve silo etrafında sigara içilmemelidir.
(c) Yüksekten düşme, yangın, elektirik çarpması: Silolarda olabilecek kazalar arasında silodan düşme, cihazlardan olan elektrik kaçakları ile yaralanma ve yangınlar sayılabilir.
Hastalıklar
Tarım sektöründe çalışanlar bazı meslek hastalıklarına yakalanabilirler. Bunların başlıcaları şunlardır:
Isıya bağlı hastalıklar: Açık havada ve gğneş altında
uzun süre çalışmak durumunda olan tarım işçileri ısı stresi, ısıl
yorgunluk, sıcak çarpması sorunları ile karşılaşabilirler. Isı stresi
sıcak çarpmasının öncesindeki durumdur. Sıcak çarpmasından
farklı olarak aşırı terleme vardır, kişi sıcak nedeniyle kaybettiği
sıvı ve tuzu yeterli miktarda almazsa ortaya çıkar; terleme yanı
sıra güçsüzlük, yorgunluk, baş dönmesi, bulantı, yüksek ateş,
ıslak deri, deride solukluk ve kramplar görülür. Bu durumdaki
kişi soğuk bir ortama alınıp sıvı ve tuz verilirse durumu düzelir.
Krampların görüldüğü kişilere tıpkı sporcuların içtiği gibi elektrolitten zenginleltirilmiş içecekler verilmelidir.
Sıcak çarpmasında ise ciddi bir sağlık sorunudur. Terleme
durmuştur; bu nedenle vücut fazla ısıyı dışarı atamaz, zihinsel işlevlerde bozukluk, hızlı nabız, bayılma ya da felç görülebilir. Bu
durumdaki hasta hızla tedavi edilemezle yaşamını kaybedebilir.

Pestisit ve kimyasallara bağlı sorunlar: Pestisitler (böcek
kıranlar) bitkilere zarar veren canlıları, sivrisinek, karasinek gibi
vektörleri yok etmek amacıyla kullanılır. Pestisitlere ek olarak
bitkilerin büyümesini hızlandırmak, istenmeyen bitki parçalarının ve yaprakların dökülmesini sağlamak ve nem alıcı olarak
kullanılan fungisitler ve herbisitler gibi kimyasallar da dikkate
alındığında tarım sektöründe çalışanların ne kadar fazla ve çeşitli kimyasallara (tarım ilaçları) maruz kaldıkları anlaşılır. Bu
kimyasalların tümü insan sağlığına zarar verir ve çok dikkatle
kullanılması gerekir.
Tarım ilaçlarına maruz kalanlar arasında çiftçiler, hasat ve
depolama işlerinde çalışanalar, böcek kontrol teknisyenleri, bahçıvanlar gibi ilaçları hazırlayan ve kullananlar sayılabilir. Tarım
ilaçları vücuda solunum, deri, göz ve ağız yolu ile girer. Deri
üzerinde aylarca kalabilir.
Tarım ilaçları nedeniyle ortaya çıkan sağlık sorunları şunlardır:
Akut zehirlenme: Tarım ilaçlarının ani olarak ve fazla miktarda alınması ile ortaya çıkan ve bulantı ve kusma ile karakterize ciddi bir durumdur. Özellikle, pestisit bulaşmış tahıldan
yapılan yemeklerin yenilmesi kırsal bölgelerde başta gelen zehirlenme nedenidir.
Kronik zehirlenme: Tarım ilaçlarına uzunca bir süre mazruz kalınması sonucunda ilacın vücutta birikmesi ile ortaya çıkar.
Allerjik etki: İlacın uygulandığı ortamlarda bulunan duyarlı kişilerde görülür. Deride kızarıklık ve kaşıntı, gözlerde sulanma ve kanlanma olabilir.
Kanserojen etki: Tarım ilacındaki kimyasal maddelerin
kanserojen etkisi uzun vadede ortaya çıkar.
Zoonozlar: Türkiye’de çiftçilerin yaklaşık yüzde 70 kadarı
aynı zamanda hayvancılık yapmaktadır. Hyvancılıkla yapan kişilede hayvan ısırması, tepmesi, saldırısı gibi nedenlerle burkulmalar ve yaralanmalar görülebilir. Ancak, bu gruptaki kişilerde
asıl tehlike gerek doğrudan hayvanlardan gerekse ahır, gübrelik
gibi yerlerden dolaylı olarak bulaşan zoonotik hastalıklardır.
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Zoonozlar omurgali hayvanlarla insanlarda görülen ortak ve
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2. Siklozoonozlar: İnsan tenyaları, ekinokokkozis gibi
birden fazla omurgalı konağa ihtiyaç duyan hastalıklardır.

virüs, bakteri ve parazitlerin neden olduğu hastalıklardır. Genellikle, hastalığı bulaştıran hayvanlarda hastalık belirtileri görülmez; yalnızca hastalık etkenini taşır ve bulaştırırlar. O nedenle,
zoonozlar farkına varılmadan sinsi biçimde gelişir.

3. Metazoonozlar: Bu grupta yer alan veba, şistosomiazis gibi hastalıklara neden olan etken, omurgalı konağa geçmeden önce omurgasız bir konakta çoğalır ve gelişir.

Zoonozlar dört grupta ele alınır:

4. Saprozoonozlar: Bu grupta bazı mantar hastalıkları vardır. Bu enfeksiyonlara neden olan etmenler bitki tohumu,
gübre ya da diğer organik maddelerde gelişir.

1. Direkt zoonozlar: Enfekte omurgalı konaktan insana
doğrudan temas ya da mekanik vektörler (karasinek, hamam
böceği, vb) aracılığıyla geçen kuduz, trişinozis, brusellozis
gibi hastalıklardır.

Zoonotik hastalıkların konakçıları, etkenleri ve bulaşma
yolları şöyledir:

Tablo 3: Bazı Zoonozlar, Konakçıları ve Bulaşma Yolları
Hastalık

Etken

Hayvan

Bulaşma Yolu

Şarbon (Antraks, Karayara)

Bakteri

Keçi ve diğer otçullar

Kıl, kemik ve diğer dokularla temas

Brusella ( Malta humması)

Bakteri

Sığır, domuz, keçi, koyun

Hayvanın plasentası, et, süt, süt ürünleri, kaynatılmamış sütten yapılan peynir, taze peynir

Tüberküloz (Bovine tipi
verem)

Mikobakteri

Sığır, domuz

Pastörize edilmemiş süt tüketimi, kontamine
olmuş hava damlacıkları solunumu

Kuduz

Virüs

Vahşi etçiller, kedi, köpek, besi Virüslü hayvan salyasının çatlak ciltle teması,
hayvanları
ısırma, yalama

Salmonella enfeksiyonu

Salmonella bakterisi

Kümes hayvanları, domuz,
sığır

Kontamine olmuş hayvan ürünlerinin
tüketilmesi

Tinea kapitis (Saçkıran)

Mantar

Köpek, kedi, sığır

Doğrudan temas

Trişin

Yuvarlak solucan

Domuz, köpek, kedi, at

Çiğ ya da az pişirilmiş et tüketimi

Leptospirosis

Bakteri

Vahşi hayvanlar, domuz, sığır,
köpek

Kontamine suyla açık derinin teması

Tularemi

Bakteri

Vahşi hayvanlar, domuz, köpek Kontamine su ya da etten aşılama

Toksoplasmozis

Toxoplasma gondii
paraziti

Kedi

Kedi dışkısı, plesenter

Ruam

Pseudomonas mallei

At, katır, eşek, kedi, yabani
hayvanlar

Direkt temas ile deri ve mukozadan

Hidatitoz

Echinococcus granulosus paraziti

Köpek

Et yiyen köpeğin enfekte dışkısı

Psitakozis

Chlamydophila
psittaci

Ev kuşları

Ev kuşlarından solunum yoluyla

http://www.guvenlitarim.gov.tr/zoonoz.html
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Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKK): Son yıllarda
ülkemizde kırsal bölgede ve özellikle tarımla ilgili nüfusta
görülen önemli bir hastalık “Kırım Kongo Kanamalı Ateşi”
dir. Bu hastalığa neden olan virüs doğada “kene-omurgalı-kene” siklüsü ile dolaşır. Keneler (sakırga, yavsı, kerni) zorunlu
kan emen eklem bacaklılardır; evcil hayvanların derilerinin
değişik yerlerinde bulunur. Virüs, enfekte kenenin insana
yapışıp kan emmesi sırasında salgıladığı tükürük salgısı ile
insana bulaşır. Kenelerle karşılaşma riski olan tarım işçilerinde, hayvancılıkla meşgul olanlarda, veteriner hekimlerde,
açık havada kamp, piknik yapanlarda, askerlerde ve salgın
bölgelerinde çalışan sağlık personelinde görülür.
Enfekte kene tarafından ısırılan kişide iki hafta içinde
yüksek ateş, ileri derecede halsizlik, baş ağrısı, bulantı, kusma gibi belirtiler ortaya çıkar. Bu belirtileri olan hastaların
yaşamları tehlikededir ve acil olarak hastanede tedaviye alınmalıdır.

Kene deride yapışıp ısırdıktan sonra baş bölgesini derinin altına sokar, vücudu deri yüzeyinde görülmektedir. Isıran
keneye hızla müdahale etmek gerekir. Bu yapılırken kenenin
baş ve ağız kısmının derinin altında kalmadığından emin olmak gerekir. Kene, öldürülmeden, ezilmeden, patlatılmadan
ve ağız kısmı ile gövdesi koparılmadan, bir pensle doğrudan düz olarak, döndürülmeden yavaşça çekilip alınmalıdır.
Isırılan yer bol sabunlu su ile temizlenip iyotlu antiseptikle
(tentürdiyot) sürülmelidir. Kene çıplak elle tutulmamalı, tutulacaksa lateks eldiven giyilmelidir. Asla, kenenin üzerine
hiçbir madde dökülmemeli, ateşle yakılmamalıdır. Kene deriden çıkartıldıktan sonra incelenmek üzere bir kavanoza konulmalıdır.
Yukarıda açıklanan önlemlere ek olarak kırsal bölgelerde
KKK’dan korunmak için şunların yapılmsı uygun olacaktır:

Şeki 29: Başını Derinin Altına Sokmuş Kenenin Görüntüsü
ve Pensle Çıkartılışı
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• Sağlık personeli ve hasta yakınları hastanın sekresyonları ile temastan kaçınmalı, temas edecekse eldiven,
önlük, gözlük, maske gibi koruyucu önlemler almalıdır;
• Hayvanların kanı, dokusu ya da diğer vücut sıvıları ile
temas sırasında da benzer önlemler alınmalıdır;
• Kenelerin bulunduğu alanlardan olabildiğince uzak
durmalıdır;
• Hayvan barınaklarında kene olup olmadığı araştırılmalıdır;
• Kamp ya da piknik dönüşünde, kişiler üzerlerini kontrol etmeli ve kene varsa usulüne uygun olarak vücuttan
uzaklaştırmalıdır.
• Çalı, çırpı ve gür ot bulunan yerlerden uzak durulmalı,
bu gibi yerlere çıplak ayakla veya kısa giysilerle
gidilmemelidir;
• Orman işçileri ve avcılar lastik çizme giymeli, pantolonlarının paçalarını çorap içine almalıdırlar;
• Hayvanlar kenelere karşı uygun akarisitlerle ilaçlanmalı, hayvan barınaklarındaki çatlaklar kenelerin barınması engellemek üzere onarılıp badana yapılmalıdır;
• Keneleri uzaklaştırmak amacıyla “repellent” (böcek
kaçıranlar) kullanılabilir;
• Kenelerin yaygın olduğu alanlara çevreye zarar vermeden insektisit uygulanabilir.
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Önlemler
Tarım sektöründe ve açık havada çalışmanın yol açtığı
sağlık sorunlarından korunabilmek için alınması gereken önlemler şöyle özetlenebilir:
Giyim: Tarım çalışmaları genellikle sıcak aylarda sürdürülen mevsimlik işlerdir. Bu mevsimde ve özellikle tarım
işleri gibi yorucu işlerde çalışanların açık renkli, pamuklu,
terletmeyen kumaştan yapılan, hafif giysiler giymeleri ve
başlarına terekli (kenarlıklı) bir şapka takmaları uygun olur.
Sıvı tüketimi: Sıcak ortamda terleme artar ve vüvuttaki
sıvı-elektrolit dengesinin bozulmasına bağlı olarak sağlık sorunları (ısı stresi, sıcak çarpması) ortaya çıkar. Bunu önleminin yolu terleme ile kaybedilen sıvının yerine konulmasıdır.
İdrar rengi koyu sarıysa, saatte 250 ml su içmek yeterli olabilir. Ayrıca, elektrolitten zengin içecekler önerilir. Bilinmesi
gereken bir husus, susuzluk hissinin vücudun sıvı ihtiyacının olup olmamasıyla ilgili güvenli bir gösterge olmadığıdır.
Yani, susuzluk hissedilmese bile sıvı tüketilmelidir. Kafein
idrara çıkışı ve sıvı kaybını arttırdığından kola ve kahve gibi
içecekler içilmemelidir.
Çalışma saatleri: Tarım işleri ağır işlerdendir. Ağır
işlerin günün daha serin zamanlarında yapılması uygundur.
Nemin ve hava ısısının yüksek olduğu havalarda sıcakta
çalışma süresi normal günlerin yarısına hatta daha kısa sürelere indirilmelidir.

kullanmaları gerekir. Tarım ilaçları püskürtülürken traktörlerde kapalı kabinlerde çalışılmalı, ilgisiz ve gereği olmayan kişiler ortamdan uzaklaştırılmalı, bu sırada rüzgârın
yerleşim yerine doğru esmediğinden emin olunmalı, ilaçların depolandığı yerlerde havalandırma, kapalı karıştırma
ve yükleme sistemleri olmalıdır. Tarım ilaçlarını karıştıran,
yükleyen, kullanan ya da ilaçların bulunduğu yerleri temizleyen ve ekipmanları taşıyan kişiler kişisel koruyucular kullanmalıdır. Tarım ilaçları ile çalışanlar kolay yıkanabilir ve
deriye geçirgenliği olmayan bir malzemeden yapılmış özel
bir giysi giymeli, eldiven takmalı, sıvı geçirmeyen, asit ve
çözücülere karşı dirençli koruyucu ayakkabı ya da bot giymeli, iş bitiminde bu giysileri çıkartarak yıkamalı ve asla
bu giysilerle evlerine gitmemelidirler. Özellikle sıvı pestisit
püskürtenler yıkanabilir plastikten ya da kauçuktan yapılmış,
geniş kenarlı, sıvı geçirmez bir yağmur şapkası kullanmalıdır.
Şapka kullanılıktan sonra yıkanıp güneş ışığı görmeyen bir
yerde saklanmalıdır. Bu kişilerin gözlerini tarım ilaçlarının
zararlı etkilerinden korumak için gözlük, yüz siperi ya da tam
yüz maskesi kullanbilirler. Tarım ilaçları ile çalışanlar havadaki pestisit partiküllerine maruz kalırlar. Böyle ortamlarda
genel kullanım için tasarlanmış basit yapıdaki toz maskelerinin kullanılması uygun ve yeterli değildir. Pesitisit toz, mist
ve pestisit buharına maruziyeti önlemek için kirli havayı filtreleyen özel maskeler kullanılmalıdır.
Şekil 30: Tarım İlaçlayıcıları

Ortama alıştırma: Yeni işçiler ve çalışmaya iki haftadan
daha uzun süre ara verenler geri döndüklerinde sıcak ortamda çalışmaya alışabilmek için en az beş güne gereksinimleri
vardır. O nedenle bu kişiler ısıya alışmaları için çalışma kapasiteleri kademeli şekilde arttırılarak beşinci günün sonunda
tam kapasiteyle çalışır duruma gelmelidiler.
Eğitim: Bütün iş kollarında olduğu gibi tarım sektöründe
çalışanlar da çalışma ortamındaki sağlık riskleri konusunda
eğitilmelidir.
Tarım ilaçlarına karşı önlemler: Pestisitler dahil tarım ilaclarını kullanan kişilerin kendilerini ilaçtan sakınma
için bazı uygulamalardan kaçınmaları ve kişisel koruyucu
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Zoonozlardan korunma: Zoonotik hastalıklar yalnızca
hayvancılık sektöründe çalışanlar için değil, havansal ürünlerle temas eden halk ve tüketiciler açısından da önemlidir.
Bu hastalılardan korunmanın temel ilkeleri şunlardır:
a. Hayvancılık sektöründeki kuruluşarda mutlaka veterinerlik hizmetleri verilmelidir;
b. Özellikle brusella, şarbon, kuduz hastalıklarına karşı
hayvanlar aşılatılmalıdır;
c. Hasta hayvanlar eğer tedavi edilemiyorsa itlaf edilmeli ve tüketime sunulmamalıdır;
d. Hayvancılık yapan kişiler ve üreticiler zoonotik hastalıkların belirtileri, bulaşma yolları ve önlenmesi konularında bilgili olmalıdır.
e. Havyancılık ve gıda sektöründe çalışanlar periyodik
olarak muayene edilmeli ve sorunlu olanlar tedavi edilmelidir.
f. Özellikle hayvansal gıdalar mutlaka veteriner hekim
kontrolünden geçmeden tüketilmemelidir.
g. Sütler pastorize edilmeden ya da kaynatılmadan tüketilmemelidir;
h. Çiğ sütten yapılmış peynir tüketilmemelidir ya da
tuzlu suda üç ay bekletildikten sonra tüketilmelidir;
i. Şarbon şüphesi bulunan et ve deriye çıplak elle
dokunmaktan kaçınılmalıdır;
j. Çiğ et (çiğ köfte dahil) tüketilmemelidir;
k. Kuş gribinden korunmak için hasta kanatlı hayvanlarla temas edilmemeli, etleri ve yumurtaları tüketilmemelidir;
l. Kuduz şüpheli ısırıklarda yara sabunlu suyla yıkanmalıdır;
m. Gerek hayvancılık sektöründe çalışanlar, gerekse
tüketiciler başta el temizliği olmak üzere kişisel temizliklerine özen göstermelidirler;
n. Ev hayvanları (özellikle köpekler) kist hidatik ve
toksoplazma açısından üç ayda bir veteriner kontrolünden geçirilmelidir;
o. Hayvan dışkılarından kaçınmalı, çiğ sebze ve
meyveler yıkanmadan tüketilmemelidir.

Tarımda ergonomi: Tarımsal çalışmalar çalışanı
fiziksel olarak zorlayan faaliyetlerdir. Eğilme, çömelme,
diz çökme, kalkma, uzanma, yük taşıma, sabit pozisyonda
çalışma gibi tekrarlayan işlemler, sırt, boyun, omuzlar
ve vücudun diğer bölgelerinde ağrıya neden olmaktadır. Çalışma sırasında kullanılan teknolojinin ve işyeri
tasarımının ergonomik olarak tasarlanmış olması, çalışma saatlerinin uygun düzenlenmesi, çalışanların yaş,
cinsiyeve fizyolojik özelliklerinin dikkate alınması çalışanların sağlığını ve refahını artıracaktır.
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İşyeri Sağlık Hizmetleri
İş Sağlığında Uygulama İlkeleri
İş sağlığı uygulamalarının dört ilkesi vardır:
1. İş ve işçi uyumunu sağlamak: Sanayi devriminin ilk
dönemlerinde üretimi arttırabilmek için daha çok iş prosesi
ve makinalar üzerinde durulmuş, işçilerin bu teknolojilere
uyum sağlayacağı varsayılmıştı. Oysa kişilerin fiziksel ve
mental kapasiteleri birbirlerinden farklıdır. Kişileri belli
kriterler yönünden değerlendirmek ve kişisel yapısına
uygun işlerde çalıştırmak en akılcı yoldur. Böyle olduğunda,
iş verimi artar, işçinin sağlığı bozulmaz, çalışma yaşamı
uzun olur, bakım ve tedavi giderlerinden tasarruf sağlanır,
insanlar daha mutlu olur ve ülke kalkınması sağlanabilir.
Örneğin, kronik akciğer sorunu olan bir kişi kömür
madeninde çalışmamalıdır; inguinal hernisi olan bir kişi
ağırlık kaldırmamalıdır; hipertansiyonu olan bir kişi yüksekte
çalışmamalıdır; kadınlar daha seri çalışabildikleri için hızlı
paketleme işlemleri için daha uygundurlar; zayıf jokeylerin
at binmeleri başarıyı arttırır. İş ve işçi uyumunu sağlamanın
iki yolu olabilir: İşe talip olanların iş koşullarına uygun olup
olmadıklarını değelendirmek ve uygun olanları işe almak ya
da iş koşullarını işçiye uygun duruma getirmek.
2. İşyerlerinin çalışma koşullarını değerlendirmek ve
tehlikeleri saptamak: Her iş kolu insan sağlığı açısındandan
az ya da çok tehlikelere sahiptir. Önemli olan, çalışanları bu
tehlikelerden koruyabilmek için çalışma ortamındaki fiziksel,
kimyasal, biyolojik, psikolojik ve yönetime ilişkin faktörleri
ve tehlikeleri belirlemek ve sürekli olarak izlemektir.
3. Sağlık tehlikelerini kontrol etmek, koruyucu önlemler almak: İş dünyasında asıl hedef üretimin arttırılması
ve devamlılığının sağlanması olmakla birlikte, bu çalışmalar asla çalışanların aleyhine bir biçimde olamaz. Üretim insan için yapıldığına, yani üretimin amacı insanların yaşam
koşullarını iyileştirmek ve rafahı arttırmak olduğuna göre,
gerek o iş kolunda çalışanların gerekse toplumun genelinin
sağlıklarını bozabilecek unsurlar barındırmaması gerekir. Bu
nedenle, çalışanların ve toplumun sağlığını olumsuz yönde

etkileyebilecek her türlü faktörün ve tehlikenin denetim altına alınması, mümkünse ortadan kaldırılması ve koruyucu
önlemlerin pekiştirilmesi gerekir. İnsan sağlığını bozma pahasına üretim ve kalkınma düşünülemez.
4. İşyerini sağlıklı ve çalışanların kişisel ve sosyal
gereksinmelerine uygun duruma getirmek: İş verimini
arttırmanın koşullarından birisi de iş ortamının çalışanların
günlük yaşamları ve yaptıkları iş için gerekli koşullara sahip
olmasıdır. İşyerinde yemek, temizlik, yıkanma, ulaşım, kreş,
sağlık bakımı, acil yardım ve tedavi gibi beşeri gereksinmeleri
yanı sıra, iş için gerekli araç-gereç, malzeme, lojistik destek
ve hakça bir yönetimin sağlanması gerekir. Çalışanların
yaptıkları işten ve çalıştıkları ortamdam memnun ve tatmin
olmaları iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin düzeyinin
göstergelerindendir.
Yukarıda belirtilen koşullarının sağlanmasından birinci
derecede sorumlu olan işverendir. Ayrıca, çalışma yaşamından sorumlu bakanlıkların, sendikaların, meslek odalarının,
sivil toplum kuruluşlarının, sosyal sigorta kurumlarının ve
çalışanların iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesinde rolleri vardır. Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de
bu hizmetlerin nasıl olması gerektiği yasal olarak düzenlenmiştir. Kuşkusuz, bu düzenlemelerin her biri yaşanan deneyimlere göre olmuş ve zaman içinde değişip gelişmiştir.

Tarihsel Gelişme ve Yasal Durum
İş sağlığı ve güvenliği konusunun gündeme gelişinin
sanayi devrimiyle başladığı söylenebilir. Hatta halk sağlığı
kavramının ve biliminin temelinde de iş sağlığı ve güvenliği
konularının bulunduğunu bilmek gerekir. Hastalıkların nedenlerinin yalnızca biyolojik değil, fiziksel ve sosyal etmenler
olduğu, 1800’lü yıllardan buyana bilinmektedir. İngiltere’de
1842 yılında Edwin Chadwick tarafından hazırlanan “İngiltere’de çalışan nüfusun sanitasyon koşulları üzerine genel rapor” adlı raporda hastalıkların çoğunun çevre kirliliğinden ve
sanitasyon eksikliğinden kaynaklandığı ve yoksulluğa neden
olduğu savunulmuştu. Bu raporun ışığı altında İngiltere’de
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1848 yılında tarihteki ilk “Halk Sağlığı Yasası” çıkartılmış
ve bunu diğer Avrupa ülkeleri ve ABD izlemişti. Bu yasaların
temel ilkelerinden birisi iş çevresi dahil insan sağlığını olumsuz etkileyen koşulların kontrol edilmesidir.
Ülkemize gelince, iş sağlığının gündeme geldiği düzenlemelerden ilki 1867 yılında yayınlanan “Dilaverpaşa Nizamnamesi”dir. Bu nizamnamede Ereğli’de çalışan kömür
işçilerinin sosyal ve ekonomik durumunun düzeltilmesi ve
böylece kömür üretiminin arttırılması amaçlanmıştı. Bu nizamnamede işçilerin günlük çalışma süresi 10 saat olarak
belirlenmiş, ancak işçilere tatil hakkı tanımamamıştır. Aynı
nizamnamede İşçi ücretlerinin gecikmeksizin ödenmesi gerektiği hükmü yer alıyordu. Bu düzenlemede iş sağlığı ve
güvenliği konusunda hiçbir hükme yer verilmemişti. Buna
karşılık 1869 tarihli “Maadin Nizamnamesi”, îşçi sağlığı ve
güvenliği konusunda düzenlemeler yapmakta, madenlerde
zorunlu çalışma yöntemine son vermekteydi.
Meşrutiyet döneminde de iş sağlığına ilişkin bazı düzenlemeler yapılmıştır. O dönemde ağır çalışma koşullarına
tepki olarak grev konusu gündemdeydi. Bir genel yasa niteliğindeki 1909 tarihli “Tatili Eşgal Kanunu” imtiyaz hakkı
alarak kurulan ve kamu hizmetleriyle ilgili çalışmalar yapılan
kurumlarda sendika kurulmasını yasaklamış, işçi ile işveren
arasındaki uyuşmazlıkların seçilecek temsilciler aracılığıyla
çözülmesini hükme bağlamıştır.
Belirli bölge ve iş kollarındaki işçileri korumak üzere
1921 yılında 114 sayılı “Zonguldak ve Ereğli Havvai Fahmiyesi Maden Amelesinin Hukukuna Müteallik Kanun”
çıkarılmıştır. Bu yasa, maden kömürü tozlarının satışından
elde edilecek gelirin maden işçilerinin yararına harcanmasını
öngörmekteydi. Aynı yıl çıkarılan 151 sayılı “Ereğli Havza-i
Fahmiyesi Maden Amelesinin Hukukuna Müteallik Kanun”
günlük iş süresini 8 saat olarak sınırlamış, 18 yaşından küçüklerin madenlerde işe alınmalarını yasaklamıştır. Aynı düzenleme maden işçilerinin ücretsiz tedavisini ve bazı koruyucu önlemlerin alınmasına ilişkin hükümleri de içermekteydi.
Cumhuriyet döneminde çalışma yaşamıyla ilgili hükümler içeren ilk yasa 15 Ocak 1924 tarihli ve 394 Sayılı “Hafta
Tatili Kanunu”dur. Bu yasaya göre onbin ya da daha fazla

kişinin yaşadığı kentlerdeki işyerlerinde çalışan işçilerin haftada bir gün (Cuma günü) tatil yapmaları belirtilmiştir.
Cumhuriyet döneminde iş sağlığı ile ilgili kayda değer
düzenlemelerden birisi 1926 yılında kabul edilen Borçlar
Kanunudur. Bu kanunda, işverenlere bazı sorumluluklar getirilmiş, işyerindeki tehlikeleri önleme, işçilerin sağlıklarını
koruma, gerekirse işçilerin tedavi hizmeti almalarını sağlamakla yükümlü oldukları hükme bağlanmıştır. 1930 yılında
çıkartılan 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununda, 12
yaşından küçük çocukların çalıştırılamayacağı, işçilerin gece
saat 20’den sonra çalıştırılmamaları gerektiği, gece ve yer altındaki çalışmaların günde 8 saati aşmaması gerektiği, gebe
kadınların doğumdan önceki 3 ay İçinde çocuğuna ve kendisinin sağlığına zarar veren işlerde çalıştırılmaması gerektiği,
doğumu izleyen 3 ay içinde dinlenmesi gibi esaslar yer almaktaydı. Aynı yasada, 50’den fazla işçi çalıştıran işyerlerine
hekim çalıştırmanın da zorunlu olduğuna dair hüküm yer almıştır. 1930 tarihli Belediyeler Kanununda belediyeler işyerlerini sağlık açısından denetleme görevlendirilmiştir.
1936 yılında çıkartılan 3008 Sayılı İş Kanunu çalışma
dünyasını hukuksal olarak düzenlemiştir. Bu yasa ülkemizde ilk kez işçi-işveren ilişkilerine ait kapsamlı bir hukuksal
çerçeve çizmiştir. Yasayla, işçi sağlığı ve iş güvenliği, grev
ve lokavt yasağı, iş uyuşmazlıklarının çözümünde zorunlu
tahkim ve iş yaşamının denetimi gibi konular düzenlenmiş ve
bunlara uyulmaması durumunda yaptırımlar öngörülmüştür.
Söz konusu yasayla çalışma süreleri sınırlandırılmış, fazla
çalışma süreleri kurallara bağlanmış, ücretler güvenceye bağlanmış, asgari ücret, iş sağlığı ve güvenliği, çocuk ve kadın
işçileri koruyan hükümler, bir bütün olarak ilk kez Türk iş hukukuna girmiştir. 3008 Sayılı Kanun ülkemizde ilk kez sosyal
sigortaların kuruluşunun dile getirildiği yasadır. Bu olumlu
yönlerine karşılık yasada grev yasaklanmış, sendika ve toplu
sözleşme düzenlemelerine yer verilmemiştir. Grev ve lokavt
hakkı 1961 Anayasasına dayanılarak 1963 yılında kabul edilen yeni bir Sendikalar Kanunu ile yürürlüğe girmiştir. Bu
konular 1967 yılında çıkartılan 931 Sayılı İş Kanununda ve
1971 yılında kabul edilen 1475 Sayılı İş Kanununda da yer
almıştır.
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1982 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Anayasası kişilerin çalışma yaşamını bir hak, ödev ve sorumluluklar çerçevesinde
ele almaktadır. Anayasamızın çalışma yaşamı ile ilgili maddeleri şöyledir:

• İşverenin ortamdaki riskler konusunda bilgilendirilmesi
• Sağlık risklerinin sürekli ölçülmesi ve değerlendirilmesi
• Risklere yönelik koruyucu önlemlerin alınması
• Risk altındaki duyarlı gruplarının korunması
• İşe girişten başlayarak işçilerin sağlık durumlarının
izlenmesi
• İlk yardım hizmetleri
• Genel sağlık hizmetlerinin sunulması ve rehabilitasyon
• Sağlık eğitimi ve sağlığın geliştirilmesi
• Kayıt tutma ve değerlendirme
• Araştırma

Madde 48: Herkes, dilediği alanda çalışma ve sözleşme
hürriyetlerine sahiptir. Özel teşebbüsler kurmak serbesttir.
Madde 49: Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir.
Madde 50: Kimse; yaşına, cinsiyetine ve gücüne uymayan işlerde çalıştırılamaz. Küçükler ve kadınlar ile bedenî
ve ruhî yetersizliği olanlar çalışma şartları bakımından özel
olarak korunurlar. Dinlenmek; çalışanların hakkıdır. Ücretli
hafta ve bayram tatili ile ücretli yıllık izin hakları ve şartları
kanunla düzenlenir.
Anayasa hükümleri çerçevesinde günümüzdeki yasal düzenlemeler 2003 yılında çıkartılan 4857 Sayılı İş Kanunu ile
2012 yılında çıkartılan 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği
Kanunudur. Çalışanların ve işverenlerin hak ve yükümlülüklerini düzenleyen bu yasalara göre işveren iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri vermek ve bu amaçla iş güvenliği uzmanı,
işyeri hekimi ve diğer sağlık personelini sağlamak zorundadır.

İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi

Çalışanların ve İşverenin Yükümlülükleri
Diğer ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de çalışanların
ve işverenin yükümlülükleri yasalarla düzenlenmiştir. 6331
Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu, çalışanları “kendi özel
kanunlarındaki statülerine bakılmaksızın kamu veya özel işyerlerinde istihdam edilen gerçek kişi” olarak tanımlamaktadır. İş sağlığı ve güvenliği konusunda işverenin yükümlülükleri olduğu gibi çalışanların da bazı yükümlülükleri vardır.
Söz konusu kanunun 19. maddesinde bu yükümlülükler şöyle
belirtirmektedir:

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Uluslar Arası Çalışma
Örgütünün (ILO) bildirilerinde bütün çalışanların çalışma
ortamındaki risklerden korunması, işin ve çalışma ortamının
işçinin niteliklerine uygun olmasının sağlanması, çalışanların
fiziksel ve ruhsal sağlıklarının geliştirilmesi, iş kazalarının ve
meslek hastalıklarının önlenmesi, tedavi edilmesi, hem çalışanlara hem de yakınlarına koruyucu ve iyileştirici sağlık
hizmetlerinin sunulması gerektiği yer almaktadır. Bu bildirilerde belirtilen hususların yapılabilmesi için işyerlerinde
birer sağlık ve güvenlik birimlerinin olması gerektiği açıktır.
ILO kararları doğrultusunda bu birimin görevleri şunlardır:
• İş ve işçi uyumunun sağlanması
• İşe girenlerin işyerine uyum sağlamaları
• İşyerindeki risklerin belirlenmesi ve izlenmesi
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• iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili aldıkları eğitim ve işverenin bu konudaki talimatları doğrultusunda, kendilerinin ve yaptıkları işten etkilenen diğer çalışanların sağlık
ve güvenliklerini tehlikeye düşürmemek;
• İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tehlikeli madde, taşıma ekipmanı ve diğer üretim araçlarını kurallara
uygun şekilde kullanmak, bunların güvenlik donanımlarını doğru olarak kullanmak, keyfi olarak çıkarmamak ve
değiştirmemek;
• kendilerine sağlanan kişisel koruyucu donanımı doğru
kullanmak ve korumak;
• işyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tesis ve binalarda sağlık ve güvenlik yönünden ciddi ve yakın bir tehlike
ile karşılaştıklarında ve koruma tedbirlerinde bir eksiklik
gördüklerinde, işverene veya çalışan temsilcisine derhal
haber vermek;
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• teftişe yetkili makam tarafından işyerinde tespit edilen
noksanlık ve mevzuata aykırılıkların giderilmesi konusunda, işveren ve çalışan temsilcisi ile işbirliği yapmak;
• kendi görev alanında, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için işveren ve çalışan temsilcisi ile işbirliği yapmak.
Yukarıda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmeyen,
dolayısıyla kendisinin ve diğer çalışanların sağlığını tehlikeye atan işçinin sözleşmesinin feshi ve işten uzaklaştırılması
haklılık kazanır.

İşyeri Sağlık Hizmeti Modelleri
İşverenin sorumluklarının başında işyerinde sağlık ve
güvenlik hizmetlerinin sunulması için birim oluşturmak gelir. Bu hizmet farklı modellerle verilebilir. Hizmet modelinin
nasıl olması gerektiği her ülkenin ilgili mevzuatında yer alır.
Pek çok ülkede sağlık hizmetleri ile güvenlik hizmetleri ayrı
birimler tarafından yürütülür. Türkiye’de de bu hizmetler ayrı
olarak örgütlenmiştir.
İş sağlığı hizmetlerinin sunumunda şu alternatif yaklaşımlardan söz edilebilir:

f. Birinci basamak sağlık kuruluşlarından hizmet alımı. Özellikle küçük işyerlerinin ülke sathında yaygın biçimde bulunan birinci basamak sağlık kuruluşlarından hizmet
aldıkları modeldir. Bu birimlerde hizmet veren sağlıkçılar iş
sağlığı konusunda eğitim alılarsa hizmet daha etkili verilebilir.
g. Sosyal güvenlik modeli. İş sağlığı hizmetlerinin işçilerin de üyesi olduğu sosyal güvenlik sisteminin sahibi olduğu sağlık kuruluşları tarafından verilmesidir.
Türkiye’de iş sağlığı hizmetleri farklı dönemlerde yukarıda belirtilen modellerin bazıları tarafından verilmiş olmakla
birlikte günümüzde iş sağlığı hizmetlerinin verildiği asıl model “işyeri hekimliği” ve “ortak iş sağlığı ve güvenliği birimi”dir.

İşyeri Hekimliği
Yasada işyeri hekimi, işyeri hemişiresi ve diğer sağlık
personelinin görev, yetki ve sorumlulukları belirlenmiştir. İş
sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin temel uygulayıcısı işyeri
hekimleridir.

a. İşyeri içinde bir birim oluşturulması. Bu model
genellikle çok sayıda işçinin çalıştığı işyerleri için uygundur.
Hekimden başka hemşire, iş hijyenisti gibi elemanlara da
görev verilir.
b. Ortak sağlık birimi. Küçük işyerlerinin bir araya gelerek ortaklaşa bir sağlık birimi oluşturup işlettikleri modeldir.
c. İş koluna özel birim. Aynı iş kolundaki birden çok
işyerinin bir araya gelerek ortak bir sağlık birimi kurmaları
modelidir.
d. Hastaneden hizmet alımı. Hastalanan ya da kaza geçiren işçiler bir genel hastaneden hizmet alırlar. Bu modelde
hastanede görev yapan sağlıkçıların işyerinin koşullarını bilmemesi ve işverene gereken önerilerde bulunamaması önemli bir sakıncadır.
e. Özel sağlık merkezi. Bu model hastanede hizmet
modelinin birkaç hekimin birleşerek kurdukları daha küçük
ölçekli bir birime indirilmiş şeklidir.
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İşyeri hekimi;
• birlikte çalıştığı ekibin başıdır ve işverene karşı sorumludur;
• çalışanların işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini
yapar;
• gece vardiyaları da dâhil olmak üzere işçilerin sağlık
gözetimini yapar;
• kaza geçiren ya da hastalananalrın tedavilerini yapar;
gerekenleri uygun tedavi kuruluşlarına sevk eder;
• sevkle başka sağlık kuruluşlarına gönderilen hastaların durumlarınıu izler;
• iş kazası durumunda iş güvenliği elemanı ile birlikte
rapor düzenler;
• İş kazası, meslek hastalığı ya da sağlık nedeniyle işten
uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri
halinde işçileri muayene eder ve bir rapor düzenler;
• işin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile

HALK SAĞLIĞI Kuramlar ve Uygulamalar

işyerinin tehlike sınıfına göre Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla işçileri muayene eder, yaptıkları işe uygun olup olmadığına dair sağlık raporu düzenler;
• özellikle meslek hastalığı belirtisi açısından işçileri
izler; böyle bir riski olanları hızla gerekli kuruluşlara
iletir;
• işin yürütümündeki ergonomik ve psikososyal riskleri
değerlendirerek, iş ile işçinin uyumunu sağlamaya çalışır;
• iş sağlığı ve güvenliği kurulu çalışmalarına katılır;
• işyerindeki gözetim ve denetim sistemi çalışmalarına
katılır;
• o işyerinde çalışanlara genel sağlık konularında eğitim vermek ve bu eğitimlerin sürekliliğini sağlamakatan
da sorumludur;
• işyerindeki genel hijyen şartlarını denetler;
• kantin, yemekhane, yatakhane, kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları, duş ve tuvaletlerin bakımı ve
temizliği konusunda gerekli kontrolleri yapar;
• işyerinde yapılan risk değerlendirmesi çalışmalarına
katılır, risklerin değerlendirilmesi ve önlenmesi ile ilgili
mevzuata uygun ölçümleri ve incelemeleri yapar;
• bir OSGB tarafından o firma için görevlendirilen işyeri hekiminin yıllık çalışma planını hazırlar;
• yaptığı periyodik muayeneleri, gözlem ve denetim
bulgularını onaylı deftere yazar, olumsuzlık varsa bunlarla ilgili gelişmeleri izler;
• başka bir işyerine giden işçilerle ilgili sağlık kayıtlarını raporlaştırır, çalışanın yeni işyerine bilgi verir;
• işyerinde sağlık ve güvenlik koşullarının sağlanması
konusunda işverene rehberlik yapar, gerekirse bu konularda hükümete (sorumlu bakanlığa) rapor verir;
İşyeri hekimi çalışanların yaşamlarını ciddi biçimde
tehdit eden bir durum saptarsa, acil müdahale yapılana kadar
işveren vekilinin onayını alarak işi geçici olarak durdurabilir;
görev tanımına giren bütün denetimleri gerçekleştirebilir ve
gerekli görmesi halinde çalışanlarla görüşme düzenleyebilir.

İşyeri sağlık ve güvenlik birimi (İSGB) kurulmasında
yalnızca tam zamanlı iş güvenliği uzmanı değil aynı zamanda
tam zamanlı işyeri hekimin de görevlendirilmesi gerekir.
İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik gereğince,
• az tehlikeli sınıfta yer alan 2000 ve daha fazla çalışanı
olan,
• tehlikeli sınıfta yer alan 1000 ve daha fazla çalışanı
olan,
• çok tehlikeli sınıfta yer alan 750 ve daha fazla çalışanı
olan işyerlerinde tam gün çalışacak en az bir işyeri hekimi
görevlendirilir.
İşyeri hekimliği, özel bilgi ve deneyim gerektiren
bir uzmanlık alanıdır. O nedenle ülkemizde işyeri hekimi
olabilmek için sertifikalı bir eğitim programına katılmak
zorunludur. Türk Tabipleri Birliğinin girişimleriyle başlatılan
bu eğitimler günümüzde çalşma yaşamından sorumlu bakanlık
tarafından (bu bakanlık değişik hükümetler döneminde farklı
adlarla bilinir: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı; Aile,
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı gibi)yürütülür. Bakanlıkça onay almış eğitim kurumları da bu konuda yetkilidir. Eğitimler Bakanlık tarafından belirlenen program çerçevesinde yürütülür ve kursa katılanlar Bakanlıkça hazırlanan
sınavdan başarılı olurlarsa “işyeri hekimi” sertifikası alırlar.
Bu seritifa 7 yıl süreyle geçerlidir.
İşyeri hekiminin çalışanları ne sıklıkta ve en az ne kadar
süre muayene etmeleri gerektiği de kurallara bağlanmıştır.
Bu süreler 10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer
alan işyerlerinde çalışan başına yılda en az 60 dakika; az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika; tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 20
dakika; çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda
en az 40 dakikadır.
İSGB, işyerinde çalışan kişi sayısına uygun büyüklükte
bir alanda hizmet vermelidir. Gerektiğinde bütün çalışanlara
kolaylıkla erişilebilmesi için birim, asıl işin yapıldığı bölümde ve işyerinin giriş katında olmalıdır. Tam zamanlı görev
yapan her işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı için sekizer
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metre karelik odalar, ayrıca ilk yardım ve acil müdahale için
en az 12 m2 lik bir oda bulunmalıdır.
İSGB’de bulunması gereken
yönetmeliğe göre şunlardır:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

malzeme

ise

ilgili

Steteskop
Tansiyon aleti
Otoskop
Oftalmaskop
Termometre
Işık kaynağı
Küçük cerrahi seti
Paravan, perde vb
Muayene masası
Refleks çekici
Tartı aleti
Boy ölçer
Pansuman seti
Dil basacağı, enjektör, gazlı bez gibi sarf malzemesi
Keskin atık kabı
Manometreli taşınabilir oksijen tüpü
Seyyar lamba
İlaç ve malzeme dolabı
EKG cihazı
Negatoskop
Tekerlekli sandalye
Hasta nakil aracı

Yasal olarak 50’den çok işçinin çalıştığı işyerlerinde en
az bir işyeri hekimi çalıştırılması zorunludur. Ancak, yapılan bir değişiklikle 50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok
tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinin 1 Ocak 2014, 50’den az
çalışanı olan az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri 1 Temmuz
2016’da başlayacak işyeri hekimi çalıştırmaları zorunluluğu getirilmiştir. Öte yandan, daha sonraki bir düzenlemeyle
kamu kurumları ve 50’den az çalışanı olan az tehlikeli sınıftaki işyerleri için 1 Temmuz 2016 tarihinde yürürlüğe girmesi
gereken işyeri hekimi görevlendirme zorunluluğu, 1 Temmuz
2020 tarihine kadar ertelenmiştir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları
(İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik,
RG 18 Ocak 2013, No. 28532)
Üyeleri
• İşveren veya işveren vekili,
• İş güvenliği uzmanı,
• İşyeri hekimi,
• İnsan kaynakları, personel, sosyal işler veya idari ve
mali işleri yürütmekle görevli bir kişi,
• Bulunması halinde sivil savunma uzmanı,
• Bulunması halinde formen, ustabaşı veya usta,
• Çalışan temsilcisi, işyerinde birden çok çalışan
temsilcisi olması halinde baş temsilci.
Görev ve Yetkileri
• İşyerinin niteliğine uygun bir iş sağlığı ve güvenliği iç yönerge taslağı hazırlamak, işverenin veya işveren
vekilinin onayına sunmak ve yönergenin uygulanmasını
izlemek, izleme sonuçlarını rapor haline getirip alınması
gereken tedbirleri belirlemek ve kurul gündemine almak,
• İş sağlığı ve güvenliği konularında o işyerinde çalışanlara yol göstermek,
• İşyerinde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tehlikeleri
ve önlemleri değerlendirmek, tedbirleri belirlemek, işveren veya işveren vekiline bildirimde bulunmak,
• İşyerinde meydana gelen her iş kazası ve işyerinde
meydana gelen ancak iş kazası olarak değerlendirilmeyen
işyeri ya da iş ekipmanının zarara uğratma potansiyeli
olan olayları veya meslek hastalığında yahut iş sağlığı
ve güvenliği ile ilgili bir tehlike halinde gerekli araştırma
ve incelemeyi yapmak, alınması gereken tedbirleri bir raporla tespit ederek işveren veya işveren vekiline vermek,
• İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği eğitim ve öğretimini planlamak, bu konu ve kurallarla ilgili programları hazırlamak, işveren veya işveren vekilinin onayına sunmak
ve bu programların uygulanmasını izlemek ve eksiklik
görülmesi halinde geri bildirimde bulunmak,
• İşyerinde yapılacak bakım ve onarım çalışmalarında
gerekli güvenlik tedbirlerini planlamak ve bu tedbirlerin
uygulamalarını kontrol etmek,
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Ortak Sağlık Güvenlik Birimi (OSGB)
Yürürlükteki mevzuata göre, 50’den az sayıda işçi çalıştıran işyerleri ya da çalışanları arasında bu hizmetleri yürütebilecek niteliklere sahip personel bulunmaması durumunda,
iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin tamamı ya da bir kısmı
ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden (OSGB) sağlayabilir.
Kuramsal olarak, OSGB’ler buradan hizmet alacak işyerlerince ortaklaşa bir çabayla kurur ve işletilir. Ancak, bu işin
zorluğu açıktır. O nedenle, ülkemizdeki yaygın uygulama
söz konusu hizmetlerin o amaçla kurulmuş firmalardan satın
alınmasıdır. Yasal düzenlemeye göre bir işçinin dahi çalıştığı
sanayiden sayılan ve sayılmayan her türlü iş yeri ODG’den iş
sağlığı ve güvenliği hizmeti alabilir.
Hangi işletmenin İSGB kurmak zorunda olduğu hangi
işletmelerin OSGB hizmeti alabilecekleri aşağıda gösterilmiştir:
Çalışan sayısı

Tehlike sınıfı

Hizmet şekli

Uygulama Tarihi

01-49

Az tehlikeli

OSGB

30 Haziran 2014

50-999

Az tehlikeli

OSGB

01 Ocak 2013

1000+

Az tehlikeli

İSGB

01 Ocak 2013

01-49

Tehlikeli

OSGB

30 Haziran 2013

50-749

Tehlikeli

OSGB

01 Ocak 2013

750+

Tehlikeli

İSGB

01 Ocak 2013

01-49

Çok Tehlikeli

OSGB

30 Haziran 2013

50-499

Çok Tehlikeli

OSGB

01 Ocak 2013

500+

Çok Tehlikeli

İSGB

01 Ocak 2013

OSGB’ler ilk olarak, 27 Kasım 2010 tarihinde yayınlanan “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği”nde
tanımlanmıştır. 2012 yılında yürürlüğe giren“6331 Sayılı İş
Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” ve buna bağlı olarak yayınlanan “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği”, OSGB’leri yeniden tanımlamıştır.
OSGB kurulması için tam zamanlı iş güvenliği uzmanı,
işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli bulunması zorunludur.
OSGB’ler en az 10 metre karelik muayene, 15 metre karelik
ilk yardım ve acil girişim, 10 metre karelik iş güvenliği uz-

manı odaları ile 12 metre karelik bekleme salonu olmalıdır.
İşyeri hekiminin odasında bulunması gereken tıbbi malzeme
İSGB’de işyeri hekimin odasında bulunması gerekenle aynıdır. Bu malzemelere ek olarak Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkındaki Yönetmelikte yer
alan ilaç ve kimyasalların da bulunması gerekir.
İş Güvenliği Uzmanları
6331 sayılı kanuna göre, İş güvenliği uzmanı, iş sağlığı
ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça
yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip
mühendis, mimar veya teknik elemandır. Dalı ne olursa olsun bütün mühendisler iş güvenliği uzmanı olabilir. Teknik
öğretmenlerle üniversitelerin fen-edebiyat fakültelerinin fizik
ya da kimya bölümleri ya da iş sağlığı ve güvenliği programı
mezunları iş güvenliği uzmanı olabilirler.
İş güvenliği uzmanının görevleri:
A. Rehberlik ve danışmanlık: İşyerindeki prosesler,
araç-gerecin ve kişisel koruyucuların seçimi, tasarımı, kullanımı, yerleştirilmesi, bakımı, test edilmesi gibi konularda
işverene önerilerde bulunmak.
B. Risk değerlendirmesi: Risk değerlendirmesinin yapılmasını sağlamak, alınması uygun olan sağlık ve güvenlik
önlemleri hakkında işverene önerilerde bulunmak ve uygulamaları izlemek.
C. Çalışma ortamı gözetimi: İşyerinde iş sağlığı ve
güvenliği yönünden yapılması gereken periyodik bakım,
denetim ve ölçümleri planlamak ve uygulanmasını izlemek;
doğal afet, kaza, yangın ya da patlama gibi durumlar için acil
durum planlarının hazırlanmasını sağlamak, eğitimleri ve tatbikatları yaptırmak.
D. Eğitim, bilgilendirme ve kayıt: İş sağlığı ve
güvenliği eğitimlerini planlamak ve uygulamak. Gözlemlerini
ve çalışmalarını kaydetmek ve yıllık değerlendirme raporunu
işyeri hekimi ile birlikte hazırlamak.
E. İlgili birimlerle işbirliği: İşyeri hekimi ile
işbirliği yaparak iş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili
değerlendirme yapmak, söz konusu olayların tekrarlanmaması için gerekli önlemleri planlamak ve uygulamaları izlemek.
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F. Yıllık çalışma planı: İşyeri hekimi ile işbirliği
yaparak yıllık çalışma planını hazırlamak.
İş Güvenliği Uzmanının Yetkileri:
A. İşyerinin bütün bölümlerinde iş sağlığı ve güvenliği
konusunda inceleme ve araştırma yapmak, gerekli bilgi ve
belgelere ulaşmak ve çalışanlarla görüşmek.
B. İşyerinde (bina ve eklentilerinde) iş prosesleri ya da
ekipmanında işçiler açısından yaşamsal tehlike oluşturan bir
husus saptandığında işverene bildirmek, gerekli önlemlerin
işveren tarafından alınmadığı takdirde durumu Bakanlığa rapor etmek.
C. İşyerinde belirlediği ve acil müdahale gerektiren bir
durum saptanması durumunda işveren ya da vekilinin onayını
almak kaydıyla geçici olarak işi durdurmak.
D. Mesleksel gelişmelerini sağlamaya yönelik eğitim,
seminer ve panel gibi organizasyonlara katılmak. (Bu tür
toplantılarda geçen sürelerden bir yıl içerisinde toplam beş iş
günü kadarı çalışma süresinden sayılır.)
Kaynaklar

• Bilir N., Yıldız AN. İş Sağlığı ve Güvenliği, Hacettpe Üniversitesi
Yayını, Ankara, 2004.
• Güzel A., Okur AR., Caniklioğşu N. Sosyal Güvenlik Hukuku, 14.
Bası, Beta Yayıncılık, İstanbul, 2012.
• http://www.donusumakademi.com/is-guvenligi-uzmani/
• https://www.isgnedir.com/isyeri-saglik-ve-guvenlik-birimi-nedir/
• İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik, RG 18
Ocak 2013, No. 28532
• TEMEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ, İstanbul Sağlık
Müdürlüğü, İdari İşler Şube Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği
Birimi
• Topuzoğlu İ. Çevre Sağlığı ve İş Sağlığı, Hacettepe Üniversitesi
Yayınları A-27, Ankara, 1979
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AFETLER, KAZALAR VE
ACİL DURUMLARDA
YÖNETİM
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Afet Tanımı ve Türleri
Çiçeklerin narin güzelliği, gün batımının lezzetli kederi, gökyüzünde usulca kayan ak bulutlar, denizlerin
menevişli kıpırtısı, toprağı yemyeşil bir buğu gibi kaplayan ağaçların sevinç veren görüntüsü yüreğinizi
yumuşatmasın, onlar deprem, volkan fırtına, sel gibi büyük felaketleri gizlemek için yaratılmıştır.
Ahmet Ümit
c.

Afetlerin Sınıflandırılması
Toplumun olağan yaşam düzenini çok kısa sürede alt-üst
eden, güçsüz kalarak büyük sıkıntılara düşmesine neden olan,
bu sıkıntıların üstesinden gelmek için dışarıdan gelecek yardımlara gerek duyulan, çok sayıda yaralanma, hastalanma,
ölüm ve mal kaybına yol açacak şiddetteki ekolojik olaylara
“afet” (kırım) denir. Afetlerde, toplumun barınma, beslenme,
giyinme, tıbbi bakım ve psikolojik destek gereksinmeleri
olur.
Bir olayın afet olarak tanımlanabilmesi için;
Ekolojik dengenin bozulması,
Olağan yaşamın ortadan kalkması,
Can ve mal kayıplarına neden olması,
Toplumun uyum ve baş etme gücünü aşması,
Bölge dışı yardıma gerek duyulması gerekir.

i. Isı aşırılıkları: Sıcak dalgası, soğuk dalgası, aşırı
kış koşulları
ii. Kuraklık
iii. Vahşi yangınlar: Orman yangını, çalı yangını, çayır yangını, kent yangını
d.

e.

Meteorolojik afetler
i. Fırtına: Tropikal siklon, yerel fırtına, hortum

2.

Teknolojik Afetler:

a.

Endüstriyel afetler:
i. Çökme
ii. Patlama
iii. Yangın
iv. Gaz sızması
v. Zehirlenme
vi. Radyasyon
vii. Diğerleri

Doğal Afetler:

a.

Biyolojik afetler:
i. Epidemik afetler: Viral, bakteriyel, parazit, mantar
enfeksiyon salgınları, pandemileri
ii. Böcek istilaları: Çekirge istilası
b.

Hidrolojik afetler:

i. Sel: Genel sel, ani sel, kıyısal sel
ii. Islak kitle hareketleri: Kaya düşmesi, toprak kayması, çığ, çökme

Afetler, nedenlerine göre doğal ve insan nedenli olmak
üzere iki grupta incelenebilir.
1.

Klimatolojik afetler

b.

Jeolojik (tellürik / tektonik, topolojik) afetler:

i. Deprem
ii. Yanardağ (Volkan)
iii. Kuru kitle hareketleri: Kaya düşmesi, toprak
kayması, çığ, çökme
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i. Çökme
ii. Patlama
iii. Yangın
iv. Diğerleri
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c.

Ulaşım kazaları
i. Demiryolu kazaları
ii. Karayolu kazaları
iii. Denizyolu kazaları
iv. Havayolu kazaları

3. Kompleks İnsani Aciller: Savaş, çatışma, kaotik ortamlar
4.

Terörizm

Şekil 1: Doğal Afet Örnekleri: Çığ, Orman Yangını, Hortum,
Kuraklık, Sel, Deprem, Toprak Kayması, Volkan
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Deprem
Dünyamızı ince bir zar gibi saran yer kabuğu, değişik
boyutta ve şekildeki parçalardan (plakalar - levhalar) oluşmaktadır. Bunlar arasında, Antarktika, Pasifik, Kuzey Amerika, Güney Amerika, Afrika, Arap, Anadolu ve Avrasya
levhaları sayılabilir. Bu yer kabuğu parçaları, alttaki daha az
yoğun olan manto üzerinde yüzerler ve birbirlerine göre, sürekli hareket halindedirler. Bazen birbirlerine yaklaşır, bazen
uzaklaşırlar. Uzaklaştıkları zaman, aralarında derin çukurlar
oluşur. Yaklaştıkları zaman, birbirlerine çarparlar. Bu temaslar sırasında bazen bir levha diğerinin altına dalabilir; Bazen,
ters yönlerde hareket ederek birbirlerini sıyırırlar. İşte, bu hareketler ve sürtünmeler sırasında, önce, levhalar bir direnç
gösterir ve yerlerinden oynamamaya çalışırlar. Bu itme, sürtünme ya da dalma hareketleri sırasında, levhaların zayıf noktalarında biriken statik enerji öyle bir düzeye erişir ki, artık
levha dayanamaz ve çatlar, kırılır. “Fay” denilen bu kırıklar,
birikmiş olan enerjinin derecesine göre kısa ya da uzun, derin
ya da yüzeysel olabilir. Kırıkların oluşması sırasında yer kabuğunun o bölgesinde sarsıntılar olur. Bu sarsıntılara, deprem
denir.
Şekil 2: Yer Kabuğu Plakaları

Kaynak : http://www.erimsever.com/deprem.htm
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Şekil 3: Dünya’da Depremlerin Sık Görüldüğü Bölgeler

Depremle birlikte açığa çıkan enerjinin miktarına, depremin büyüklüğü denir ve “Richter” (Rihter) ölçeği olarak
ölçülür. Rihter ölçeği, logaritmik bir ölçek olup, örneğin, 5.0
büyüklüğündeki bir depremle açığa çıkan enerji 1019 erg (ki
bu bir atom bombasının patlaması ile açığa çıkan enerjiye
eşittir) iken, 5.5 büyüklüğündeki depremin büyüklüğü 1020
erg, yani bir öncekinin 10 katıdır. Bugüne kadar kaydedilen
en büyük depremler 8.6 büyüklüğündeki Alaska, Çin ve Şili
depremleridir. Ülkemizdeki en büyük deprem ise, 1939 yılında Erzincan’da olan 7.2 büyüklüğündeki depremdir.

Kaynak : http://www.bakimliyiz.com/resimleri/album/albumsuz-sayfa-111.html
Şekil 4: Türkiye’nin Deprem Bölgeleri Haritası

Depremin şiddeti ise, yaptığı hasar ve verdiği zararla ölçülür. Depremin şiddeti Mercalli birimi ile ölçülür ve 1 ile 12
arasında değişir. Birinci derecede, deprem hissedilmez ve hiç
bir hasar oluşturmaz. Oniki şiddetindeki depremde ise, depremin merkezindeki bütün canlılar ölür ve bütün yapılar yıkılır.
Ülkemiz, Anadolu levhası üzerindedir ve Arap levhasının
baskısı altındadır. O nedenle, Türkiye, bir deprem ülkesidir
ve sık sık depremler olmaklar. Bunların birçoğu, insanların
hissetmeyecekleri, fakat aletler tarafından belirlenebilecek
derecede küçük depremlerdir.

Kaynak : http://www.erimsever.com/deprem.htm
Şekil 5: Yer Kabuğu Plakaları Hareketleri

Kaynak : http://www.renklinot.com/

Depremin büyüklüğü, bugünkü teknik bilgiler ışığında
önlenemez. Ancak, depremin şiddeti, yani, yıkıcılığı, alınacak bazı önlemlerle sınırlandırılabilir. Bu gerçeği bilerek
depremlerin şiddetini azaltmanın yollarını aramalı ve uygulamalıyız. Bunların başında, depreme dayanıklı bina, yol ve
köprülerin yapımı gelir. Eğer, binalar ilgili yasalarda belirtilen kurallara uygun yapılırsa, çok büyük depremlerde bile
yıkılmaz ve can kaybına yol açmazlar. Eğer, binalar çürük
ve dayanıksız ise, en küçük depremlerde bile çok fazla can
kaybı olabilir. Ne yazık ki, özellikle Anadolu’nun kırsal yörelerindeki taş yığma ve toprak yapılar, küçük depremlere bile
dayanıksızdırlar ve ülkemizde olan birçok depremde çok sayıda can kaybının nedeni olmuşlardır. Oysa depremlerin sık
olduğu Japonya, Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerde,
binaların yapımlarında kurallara titizlikle uyulduğu için, depremler can ve mal kaybı olmadan atlatılmaktadır.
Büyük depremler sonrasında ortaya çıkan tsunamiler de
ölümlere ve yıkımlara neden olur. Tsunami Japoncada liman
dalgası anlamına gelir. Okyanus ya da deniz tabanında olu-
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şan deprem, gök taşı düşmesi, deniz altında nükleer patlama,
volkan patlaması sonucunda oluşan taban çökmesi, zemin
kayması gibi olaylar sonucu denize geçen enerjinin yol açtığı
uzun periyotlu dalgalardır. Tsunami bir dalgalar serisidir. Büyük bir tsunamide bu dalga serisi bir saatten uzun bir süre devam edebilir. Dalganın yüksekliği onlarca metreyi bulabilir.

(a) Sessiz dönem: Aynı bölgede, iki deprem arasındaki,
yani, depremin görülmediği dönemdir. Bu dönemde, deprem
olduğu zaman yapılacak kurtarma, tıbbi bakım, barınma, beslenme gibi konularla ilgili planlar yapılmalı, toplum eğitilmeli, alt yapı güçlendirilmeli, haberleşme ağı kurulmalı ve
depreme hazırlanılmalıdır.

Şekil 6: Tsunami

(b) Alarm dönemi: Depremi ya da başka bir afeti tetikleyen olaylar önceden belirlenebilirse, afetin yaklaştığı tahmin
edilebilir. Bu durumda, toplum derhal bölgeden uzaklaştırılır
ve daha önceden planlanan önlemler alınmaya başlanır. Depremin yaklaştığı konusunda kesin deliller olmamakla birlikte,
deniz suyunun ısınması, karadan ya da denizden gaz çıkması, deniz canlılarının ölerek su yüzüne çıkmaları depremin
ipuçları olabilir. Ayrıca, bazı büyük depremlerden önce, öncü
deprem denilen küçük depremler görülür.
(c) İzolasyon dönemi: Bu dönem, depremden (ya da
afetten) hemen sonraki dönemdir. Toplum şok geçirmektedir;
çevre ile iletişim sorunları yaşanabilir ve dolayısıyla, toplum
dış dünyadan izole olmuş (ayrılmış) gibidir. Bu dönemde,
kendi kendini kurtarma, aile içi dayanışma, yakın çevreden
yardım alma şeklinde yürütülen çalışmalar yanısıra, durum
hakkında bilgi toplanıp hızlı bir şekilde yetkililerin haberdar
edilmeleri önemlidir. Bu dönemde, o toplumun, sessiz
dönemde depreme hazırlanmış olması ve sivil savunma
örgütünü kurmuş olması önemlidir.
(d) Dış yardım dönemi: Bu dönemde, afet bölgesine dış
yardımlar gelir, kurtarma ve yaralıların bakım ve sevk işlemleri yapılır, geçici yerleşim yerleri kurulur.
(e) Rehabilitasyon dönemi: Geçici yerleşim yerlerinin
kurulmasından sonra, afet bölgesinin her anlamda deprem
öncesindeki durumuna getirilmesine kadar geçen süredir.

Yerküre Hareketleri

Kaynak : http://www.erimsever.com/deprem.htm
Kişiler deprem öncesinde, sırasında ve sonrasında ne yapacakları konularında bilgili iseler, can kayıpları olmaz ya da
çok az olur. Yetkililerin ve kişilerin almaları gereken önlemler depremin dönemlerine göre şunlardır:

Yerküre hareketlerine bağlı ikinci doğal afet, yanardağ
patlamalarıdır. Yanardağlar da, tıpkı depremler gibi levha
hareketleri sonucunda olur ve levhalarda oluşan kırıklardan,
mağma yer yüzüne çıkar. Yanardağ patlamaları can ve mal
kayıpları yanısıra, atmosfer kirlenmesine de neden olurlar.
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Yirminci yüzyılın son yirmi yılındaki aktif 500 kadar yanardağdan, atmosfere, ortalama her yıl, 15 milyon ton SO2, bir
milyon ton H2S atıldığı hesaplanmıştır.
Dünya’daki aktif yanardağlar arasında Etna (Sicilya),
Unzen (Japonya), Tambora (Endonezya), Nevado Del Ruiz
(Kolombiya), Pinatubo (Filipinler) başlıcalarıdır. Ülkemizde
aktif yanardağ yoktur. Ancak, Ağrı, Erciyes, Hasan Dağ gibi
sönmüş yanardağlarımız bulunmaktadır.
Diğer doğal afetlerden olan sel felaketleri de ülkemizde zaman zaman görülmektedir. Özellikle, nehir taşkınları
şeklinde başlayan seller, Trakya, Karadeniz, Ege ve Akdeniz
yörelerinde can ve mal kaybına neden olmaktadır. Sellerin
görülmesinin bir nedeni, erozyondur. Ağaçsız alanlarda toplanan sel suları, toprağın aşınmış olmasından ve ağaç köklerinin de olmaması nedeniyle önüne gelen herşeyi yıkarak
yol alır. Selleri önlemenin ve zarar görmemenin önlemleri,
ağaçlandırma ve baraj yapımı olabilir. Ayrıca, sel baskınına
açık olan nehir yataklarında yerleşim yerlerinin kurulmaması
da bir önlemdir.
Toprak kaymaları (heyelan) da sel ile birlikte ele alınmalıdır. Bu afetin nedeni de, tıpkı sellerde olduğu gibi erozyon
ve aşırı yağmurların kontrol edilememesidir.
Ülkemizde, zaman zaman çığ (kar yığınlarının yer
değiştirmesi) felaketi de görülmektedir. Bu durum, özellikle
dağ ve kayak sporları açısından önem taşımaktadır.
Kasırga, siklon gibi çok şiddetli hava hareketleri ülkemizde olmamaktadır. Bu afetler, daha çok, Kuzey Amerika’nın Atlantik sahillerinde ve Hint Okyanusu kıyılarında
can ve mal kayıplarına neden olmaktadır.

şima ve Nagasaki kentlerine atılan atom bombalarında yüzbinlerce kişi yaşamını yitirmiştir. Bu bombaların etkileri hala
sürmektedir. Çünkü o sıralarda bu kentlerde ya da yakınlarında yaşayıp ta hayatta kalanlarda kanser hastalıkları ortaya
çıkmaktadır.
Konvansiyonel silahlarla yapılan savaşlarda da binlerce
asker ve sivil yaşamını yitirmekte, milyonlarca aile savaştan
etkilenmektedir. Savaşlar, ölüm, kıtlık, açlık, hastalık, sakatlık, umutsuzluk, ayrılık, işsizlik, yoksulluk, kısacası felaket
getirir.
Yapay afetler arasında nükleer kazalar, kimyasal kazalar, baraj yıkılmaları, maden göçükleri, büyük yangınlar sayılabilir. Özellikle, ülkemizde yaz aylarında görülen orman
yangınların önemli nedenlerinden biri de, ormanlarda yakılan
ateşler, etrafa atılan kibrit çöpleri ve cam parçalarıdır. Cam
parçaları güneş ışığını odaklayarak kuru yaprakların tutuşmasına ve değerli ormanlarımızın kül olmasına neden olmaktadır.
Nükleer kazalar için örnek, 1986 yılında Kiev yakınlarındaki Çernobil Nükleer Santralinde olan kaza verilebilir.
Hindistan’ın Bophal kentindeki ensektisit fabrikasından 1984
yılında sızan metil izosiyanad nedeniyle oluşan kaza Dünya
tarihine geçen en büyük kimyasal kazadır. Bu kazada 6.000
kişi ölmüş, 6.000 kişi sakat kalmış, 200.000 kişi yaralanmıştır. Kanada’da 1979 yılında chlorin taşıyan tren raydan çıkmış ve 216.000 kişinin etkilenmesine neden olmuştur. Aynı
yıl içinde, Hindistan’daki Manju Barajının yıkılması sonucu
500 kişi ölmüş, 5.000 kişi sakat kalmıştır.
Şekil 7: Terör Saldırısı, 11 Eylül 2001 New York; 3030 Ölüm
2337 Yaralı

İnsan Nedenli Afetler
Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayınız.
Bakara Sûresi 195
İnsanların eylemleri sonucunda ortaya çıkan afetlere
“insan nedenli afetler” ya da “yapay afetler” denir. Bunlar
arasında, başta nükleer savaşlar olmak üzere her türlü savaş
sayılabilir. İkinci Dünya Savaşı sırasında Japonya’nın Hiro-
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Şekil 8: 26 Nisan 1986 Çernobil Nükleer Santral Kazası
(30 ölü, 135.000 kişi tahliye edildi; 5,3 milyon kişiye iyot
tableti dağıtıldı; 800.000 kişi çalıştı)

Doğal afetleri önlemek insanların elinde değildir. Ancak,
en az doğal afetler kadar can ve mal kaybına yol açan yapay
afetleri önlemek insanların elindedir. Bunun için insanlardan
beklenen şey, insana değer vermek, kurallara uymak ve savaş
yerine hoşgörü ve barıştan yana olmaktır.
DERELİ’ DE DERE TAŞTI
Afetlerde insan hatalarının can ve mal kayıplarına yol
açabileceğinin çok güzel bir örneği 23 Ağustos 2020 tarihinde Giresun ilinde görülen sel ve heyelan felaketidir. Bu
selde en fazla tahribat dere yatağında kurulmuş olan Dereli
ilçesinde görüldü.

Şekil 9: 24 Eylül 2015 Mina /Mekke’de Yaşanan İzdihamda
723 Kişi Öldü, 900 Kişi Yaralandı

Kaynaklar

Kayıtlar değerlendirildiğinde, 1900 - 2000 yılları arasındaki yüz yıl içinde Dünya’da 5 milyon kişinin sel, kasırga, kimyasal
afetler gibi nedenlerle yaşamlarını kaybettiği anlaşılmaktadır.
Evsiz barksız kalan insanların sayısı ise, 300 milyondan fazladır.

• Akdur R. Afetler Ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri, Türkiye Sorunlarına Çözüm Konferansı-3 21. Yüzyılda Türkiye, 25-27 Ocak 2000,
Ankara Üniversitesi Basımevi 2000.
• Altıntaş H. (Ed) Acil ve Afet Durumlarında Sağlık Yönetimi, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara, 2013.
• Dedeoğlu N. Depremlerde Sağlık Hizmetleri, Türk Tabipleri
Birliği, 2017. https://ttb.org.tr/yayin
• Esin AS. et al Afetlerde Sağlık Hizmetleri Yönetimi – Kurs notları, T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü,
2001.
• http://www.erimsever.com/deprem.htm
• http://www.erimsever.com/deprem.htm
• http://www.renklinot.com/
• Karababa AO. (Ed.) Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri
Sağlık Çalışanının El Kitabı, Türk Tabipleri Birliği Yayını, 2002.
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Afetlerde Sağlık Hizmetleri
Afetleri önlemek çoğu zaman mümkün olmasa da, afetlerin meydana getireceği yıkımı, can ve mal kayıplarını önlemek mümkündür. Bu amaçla afet öncesi, afet dönemi ve
afet sonrası dönemlerde çeşitli sektör ve kurumlar tarafından
yapılması gerekenlerinin planlanmasına ve uygulanmasına
“afet yönetimi” denir. Bu işler arasında yapılacaklardan birisi
de “afet tıbbı” uygulamalarıdır. Afet tıbbı, çeşitli disiplinlerin
işbirliği ile afetten kaynaklanan sağlık sorunlarını önlemek,
ortadan kaldırmak ve mümkün olan en yüksek sayıda yaralıyı kurtaracak şekilde uygulanan bir tıp dalıdır. Afet tıbbı
uygulamalarının son hedefi, toplumun sağlık koşullarını afet
öncesi duruma getirmektir. Dolayısıyla, afet tıbbı uygulamaları afet sonrası rehabilitasyon döneminde de sürer ve sağlık
kuruluşlarının yeniden işler duruma getirilmesi çalışmalarını
da kapsar. Afet tıbbında halk sağlığı hizmetleri hastalık taramaları, beslenme, çevre sağlığı, iş sağlığı ve güvenliği, koruyucu hekimlik, bulaşıcı hastalıkların kontrolü, sağlık kayıtlarının tutulması gibi uygulamalardır. Kuşkusuz, halk sağlığı
uygulamaları yaralıların triyajı, uygun sağlık kuruluşlarına
sevklerinin sağlanması, ilaç ve tıbbı yardımların koordinasyonu, mobil sağlık hizmetlerinin sunulması, defin işlemleri
gibi hizmetleri de kapsar.

Afetlerde Sağlık Sorunlarına Yaklaşım
Afetler diğer sağlık sorunları gibi ele alınmalıdır. Yani,
afetlerle ilişkili sağlık sorunları için yapılması gerekenler
sorunlardan korunma, hasta ve yaralıların tedavileri ve daha
sonraki rehabilitasyon hizmetleridir.

Koruyucu hizmetler
Birincil, ikincil ve üçüncül koruyucu hizmetlerdir.
Birincil koruma: Afet olmadan önce alınan koruyucu
önlemlerdir.
• Afeti önleme: Heyelan, sel, çığ gibi afetlerde
önleme çalışmalarının etkisi vardır. Ancak depremler
önlenememektedir.
• Hazırlıklı olma: Sağlık kuruluşlarının örgütlenme,
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personel ve araç-gereç yönünden hazırlanması, yapıların depreme dayanıklı olarak yapılmalarının sağlanması,
afet planlarının hazırlanması ve gerekli yasal düzenlemelerin yapılması işleridir.
İkincil koruma: Afet olduktan sonra, kişilerin ve toplumun afeti en az hasarla atlatması için yapılanlardır.
• Arama-kurtarma-triyaj hizmetleri,
• Sevk- tahliye-hastane hizmetleri,
• Bozulan çevrenin kontrol altına alınarak afete bağlı
hastalık ve salgınların önüne geçme
Üçüncül koruma: Felaket sonrasında yapılan işlerdir.
• Rehabilitasyon
• Yeniden yapılanma
• Normal duruma dönme

Afet dönemlerine göre yapılması gerekenler
Sessiz dönem (Risk yönetimi)
• Sağlık ve diğer kurumların afet yönetimine uygun örgütlenmesi
• Afet planlarının hazırlanması, ilgili yönetici ve personelin eğitimi
• Yasal düzenlemelerin yapılması
• Riskli yapı ve bölgelerin saptanması ve risklerin giderilmesi; altyapının iyileştirilmesi, yapıların korunaklı ve
güçlü hale getirilmesi
• Alarm sistemlerinin kurulması
• Toplumun bilinçlendirilmesi
Alarm (uyanıklık) dönemi (afetin beklendiği dönem)
• Sessiz dönemdeki çalışmaların daha yoğun ve hızlı
biçimde gözden geçirilmesi, eksiklerin tamamlanması
İzolasyon (yalnızlık) dönemi (Bireysel İş ve Eylemler)
• Kendi kendini kurtarma
• Aile / kurum içi yardımlaşma
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• Aile bireylerinden / kurum çalışanlarından haberdar
olma
• Yakın çevre kurtarması
• Örgütlerde yerini alma (Sağlık personeli kendisini,
ailesini ve yakın çevresini güven altına aldıktan sonra
örgütteki yerini almalıdır.)
• Örgütlenme (Sağlık personelinin derlenip çalışır duruma getirilmesi)

dirde, personel zamanı ve malzeme kurtarılamayacak ya da
yardıma gerek olmadan iyileşecek yaralılara harcanır. Yaralıların önceliklendirilmesi triyaj (ayıklama) uygulaması ile
olur. Triyaj, çok sayıda hasta ve yaralının bulunduğu durumlarda, bunlardan öncelikle tedavi ve nakil edilmesi gerekenlerin belirlenmesi amacıyla, olay yerinde ve bu kişilerin ulaştırıldığı sağlık kuruluşunda yapılan hızlı seçme ve kodlama
işlemidir.

•
Afet bölge ve nüfusunun saptanması
•
Hasar büyüklüğünün saptanması
•
Kurtarma -triyaj - şok giderme
•
Geçici yerleşim (su, besin, barınak, giysi, uygun
çevre )

Triyaj, çoğu zaman ambulans yetişene kadar sağlık
personeli, itfaiye, polis, jandarma, kurtarma ekipleri ya da
konuyu bilen her bireyin uygulaması gereken bir husustur.
Kodlamayı yapan kişi eğer varsa, yaralının yanına uygun kod
rengindeki kartı ya da büyük ve okunaklı biçimde yazdığı kâğıdı bırakır. Triyaj görevlisi (genellikle paramedik) yanında
sürekli olarak 50 dolayında triyaj kodlama kartı bulundurmalıdır.

Rehabilitayon dönemi (Toplumun ve çevrenin afet
öncesi duruma getirilmesi)

Triyaj kurallarına göre yaralı toplama istasyonlarında kazazedeler şöyle sınıflandırıp kodlanırlar:

• Kalıcı konut ve hizmet binalarının yapımı
• Yerleşim yerindeki çevrenin düzenlemesi
• Sağlık hizmetlerin afet öncesi duruma getirilmesi
• Eğitim hizmetlerinin afet öncesi duruma getirilmesi
• İş yaşamının afet öncesi duruma getirilmesi
• Yaralıların ve afet nedeniyle ruhsal sorunu olanların
tıbbi ve sosyal rehabilitasyonu

Birinci sınıf / Kırmızı kart: Acilen, yaşam idamesi müdahaleleri yapılması gereken olgulardır.
• Kardiyo vasküler sorunlar
• Solunum yetmezliği ve blokajları
• Hemorajik şok (bir litrenin üstünde kan kaybı)
• Şuur kayıplı kafa travmaları
• Toraks ve batına penetre yaralar
• İç kanama ve karaciğer, dalak rüptürleri

Dış yardım dönemi

Triyaj ve ölümlerin azaltılması
Afetlerdeki ölümlerin büyük çoğunluğu, olay sırasında
ve ilk bir kaç saat içinde olur. Bunların önemli bir kısmı olaya bağlı fiziksel travmaya bağlı ani ölümlerdir. Ancak, yanlış
kurtarma, gecikmiş kurtarma ve hizmet kesintilerine bağlı
ölümler de olabilir. İşte, afetlerdeki sağlık hizmetlerinin temel amaçları bu tür ölümleri mümkün olduğu kadar azaltmaktır.
Ölümleri azaltmanın bir yolu, zamana karşı yarışılan afet
ortamında yaralıları öncelik sırasına sokarak hayatı en fazla
tehlike altında olanlara tedavide öncelik vermektir. Aksi tak-

İkinci sınıf / Sarı kart: Acil müdahale gerektirmeyen;
ancak yatırılmayı, dikkatle izlenmeyi ve bakımı gerektiren
olgular.
•
Yaygın doku yıkımı yapmış yanık olguları
•
Şuur açık kafa travmaları
•
Açık eklem ve kemik yaralanmaları
•
Kapalı kırık ve çıkıklar
•
İntestinal lezyonlar
•
Ligatüre edilmiş damar yaralanmaları
•
Bir litrenin altında kanamalar
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Üçüncü sınıf / Yeşil kart: Acil müdahale gerektirmeyen;
ancak yatırılmayı, dikkatle izlenmeyi ve bakımı gerektiren
olgular.
• Basit kapalı kırıklar
• Hafif derecede, kanaması olmayan yumuşak doku yaralanmaları
• Yüzde 15’ den az 2. derece yanıklar
• Psikolojik olarak etkilenmiş, ama ciddi yaralanması
olmayanlar
Dördüncü sınıf / Siyah kart: Sağlık personeline ulaştığında ölmüş olan olgular. Kimliklenmesi yapıldıktan sonra
cenaze işleri ile ilgilenecek ekibe bırakılır.

Afetzedelerin yerleştirilmesi
Özellikle deprem, sel, yangın gibi geniş kitleleri ilgilendiren afetlerde barınma sorunları ortaya çıkar. Afetzedeler
için geçici barınakların sağlanması ve buraların sağlık koşulları halk sağlığı çalışmalarının konudur.
Afetzedelerin geçici bir süre için nerelere yarleştirilecekleri afetin türüne, boyutuna ve bölgenin koşullarına göre farklılık gösterir. Bazı afetzedeler bölge dışındaki akrabalarının
yanına girmeyi tercih edebilir; bazıları sağlam binalara (okul,
yurt, otel vb) yerleştirilebilir; böyle olanaklar yoksa, prefabrik ya da çadır kentler oluşturulur.
Afette yerleşim türleri
• Sabit yapılar:
o Okul, kamp, otel gibi yerlere geçici yerleştirme
• Çadır kentler
• Prefabrik konutlar
• Kalıcı yerleştirme:
o Yeni konutlar-yeni yerleşim yerleri

Tablo 1: Triyaj Kodları

Geçici yerleşim yerleri, afet öncesinde de kullanılmakta
olan binalar ise ve bu binalar yaşanılabilir durumda ise işler
kolaydır, ama çadır ya da prefabrik kentlerin kurulmasında
bazı kurallara uyulması gerekir.
Çadır kentlerde yer seçimi
• 1000 kişiye 3-4 hektar alan
Renk Kodu
KIRMIZI

Sınıflama
Anstabil Acil

SARI

Stabil Acil

YEŞİL

Acil Değil

SİYAH

Ölü / Ümitsiz

Açıklama
Hastanın yaşamını ya da uzvunu kurtarmak için
acil müdahale gerektiren yaralanma
Yaşamsal olmayan, ama tedavi gerektiren yaralanma
Minör yaralanma. Mobil hasta.
Ölmüş ya da tıbbi müdahale ile kurtarılamayacak
derecede ağır olgu
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Olgu Örneği
Ciddi kanama, pnömotoraks, ciddi
yanık, şok, kalp krizi
Major (femur gibi), çoklu kırık,
yanıklar
Minör kırık, yumuşak doku yaralanmaları
Ciddi kafa travması, agonideki
olgu
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• Su, elektrik, ulaşım sağlanabilen eğimli, su drenajına
uygun, zemin çamuru, çimen ve ot olmayan arazi
• Su basma, toprak kayma, çığ, kaya düşme olasılığı
yok
• Çöplük, hava kirliliği, kötü koku ve jitlerden (vektör
üreme yeri) uzak
• Gürültü ve yoğun trafikten uzak
• Hava akımı olmayan, güneye bakan
• Eski yerleşime yürüme mesafesinde
• 10 metre genişliğinde kaplanmış yollar
• Çadırlar bu yola iki metre mesafede olmalı
• Çadırlar arasında sekiz metre aralık olmalı
• Çadır dizileri uygun drenajlarla korunmalı
• Sokaklar ve çadırlar aydınlatılmalı

Şekil 11: Çadır ve Prefabrik Kent Örnekleri

Şekil 10: Çadır Kette Yerleşim Planı
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Hastalıklardan korunma ve çevre sağlığı
Afetin oluşundan sonraki ilk saatler ve belki ilk gün kurtarma, triyaj, yaralıların acil tedavileri gibi son derece yaşamsal işlerle geçer. Bundan sonra ele alınması gereken önemli
işlerin başında afetzedelerin geçici olarak yerleştirilmeleri ve
görülmesi ve salgın yapması olası bulaşıcı hastalıkların kontrolü gelir. Afet nedeniyle yerleşim yerinin alt yapısı bozulabilir, kişiler açıkta yatmak zorunda kalabilir, çevre sağlığına
ilişkin temel hizmetler aksayabilir, temiz su sağlama, banyo,
çamaşırların temizlenmesi, beslenme sorunları ortaya çıkabilir. Bütün bu sorunlara bağlı olarak bulaşıcı hastalıkların
görülme olasılığı halk sağlığı açısından en fazla dikkat edilmesi gereken konudur. Afet sonrasında en sık görülebilecek
bulaşıcı hastalıklar şunlardır:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tifo
Kolera
Kızamık
Enflüanza
Besin zehirlenmesi
Hepatit A,B,C
Kuduz
Polio
Sıtma
Meningokoksik menenjit
Tüberküloz
Parazitozlar
Skabies
Tetanos

•
•
•
•
•
•

Bağışıklama hizmetleri açısından şu hususlara özellikle
uyulmalıdır:
• Yaralılarda ve kurtarma çalışmalarına katılanların
çalışma sırasında yaralanmaları olasılığı yüksektir. O
nedenle, tetanos aşısı olmayanların aşılanmaları gerekir.
Yeterli aşı varsa, daha önce aşılanmış olanlara da rapel
doz aşı yapılması uygun olur.
• Ceset ve yaralılarla yakın teması olanlar risk altında
olduklarından Hepatit B aşısı yapılmalıdır
• On beş yaş altındakilere ek bir doz kızamık aşısı yapılmalıdır
• Kolera ve tifo aşıları önerilmez. Onun yerine sürveyans çalışmaları daha uygun olur.
• Sağlık kabininde tetanos serumu, kuduz aşısı ve serumu, yılan ve akrep serumu bulundurulmalıdır.
• Rutin bağışıklama hizmetlerinin kaldığı yerden devamı sağlanmalıdır.
Çevre sağlığı yönünden sağlık personeli, teknik personel
ve yöneticilerin işbirliği ile yapılması gereken hizmetler şunlardır:

Bu hastalıkların önlenmesi için alınacak önlemler afet
öncesi dönemdekinden farklı değildir. Bu önlemler özetle
şunlardır:
•
•
•
•

Çevrenin olumsuzluklarını etkisiz kılma
Sağlık eğitimi
Hastalık semptomlarını izleme
Taşıyıcı (portör) muayeneleri
Laboratuvar olanakları sağlama
Bağışıklama

Yeterli ve temiz su sağlama
Gıda hijyeni sağlama
Vektörlerle mücadele
Veteriner Müdürlüğü ile işbirliği
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• Geçici yerleşim yerinin kurallara uygun olarak hazırlanması
• Sağlıklı içme ve kullanma suyunun sağlanması
o Bu amaçla klorlama işlemleri gerekebilir
• Sağlıklı ve güvenli gıda sağlanması
• İnsan atıklarının zararsızlaştırılması
• Evsel atıkların zararsızlaştırılması
o Atıklar poşetlerde ve kapalı kaplarda toplanmalıdır
o Her 4-8 çadıra (25-50 kişi) 50-100 litrelik kapaklı
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çöp kabı yerleştirilmelidir
• Toplu yaşam yerleri ve konut sağlığı
• Tuvalet ve banyo
o Her 10 kişiye bir tuvalet olmalıdır
o Her 50 kişiye bir duş (yazın her 30 kişiye bir) olmalıdır
o Açık çukurlu tuvalet için her 50 kişiye 3 metre derinliğinde çukur kazılır
o 10 kişiye bir yıkanma musluğu olmalıdır
o 100 kişiye bir banyo sağlanmalıdır
• Vektör (sivrisinek, karasinek vb) kontrolü
• Haşere kontrolü (fare vb)
• Başıboş hayvanların kontrolü
• Özel kirliliklerin kontrolü
o Toksik kimyasallar
o Petrol ve ürünleri
o Radyasyon
o Atık baraj ve depoları
• Enkaz ve molozların uzaklaştırılması
Cesetlerin uzun süre açıkta kalmaları ve kokuşmaları bulaşıcı hastalıkların görülmesinde ciddi bir etmendir. O
nedenle, ölülerin defin işlemleri afet durumunda özel önemi
haizdir. Bu konuda şu hususlara dikkat edilmelidir:
• Cesetlerin kontamine (biyolojik/kimyasal) olabileceği
unutulmamalı, kirli olanlar dekontamine edilmelidir
• Kirli olmayan ölülere sönmemiş kireç, dezenfektan vb
uygulamasına gerek yoktur. Uygun koşullarda -soğukta
bekletilmesi yeterlidir.
• Cesetler için yeteri sayıda torba sağlanmalıdır ve her
ceset ayrı bir torbaya konulmalıdır
• Ölüler, yakınları alana dek morgda bekletilmelidir.
Çok sayıda ceset varsa geçici morga gereksinim olabilir.
Cesetler 72 saatten fazla tutulmamalıdır. Defin işlemleri
hızla yapılmalıdır.

• Ölenlerin kayıt ve kimlik tespiti çok hukuksal açıdan
çok önemlidir. O nedenle, defin işlemler sırasında telaş
ve kargaşaya meydan verilmemeli, kayıtların titizlikle
tutulduğundan emin olunmalıdır.
• Cesetler belirlenen yerler dışına gömülmemelidir.
Hangi mezarın kime ait olduğu belli olmalıdır.

Diğer sağlık hizmetleri
Afetzedelere rutin sağlık hizmetlerinin götürülmesi esastır. Bu hizmetler arasında ana ve çocuk sağlığı, bağışıklama,
gebe ve çocukların izlenmesi, doğum, rutin poliklinik hizmetleri, aile planlaması hizmetleri sürdürülmelidir.
Afet bölgesinde yaşayan sağlık personelinin kendileri ve
aileleri de afetten etkilenmiş olabilecekleri için bu kişilerden
afet sırasında verimli hizmet alınmasında güçlük olabilir. O
nedenle, eğer mümkünse, afet bölgelerinde çalışacak sağlık
personelinin başka bölgelerden sağlanması ve geçici olarak
görevlendirilmesi akılcı olur.
Afet bölgelerine dışarıdan ilaç ve tıbbi malzeme yardımlarının yapılması üzerinde dikkatle durulması gereken bir
konudur. Çünkü deneyimler göstermektedir ki, bu dönemlerde bölgeye gönderilen ilaç ve malzemenin bir kısmı zaman
aşımına uğramış ve kullanılmaması gereken maddelerdir. Bu
yardımların kabulü, sınıflandırılması, depolarda saklanması,
kullanıma hazır duruma getirilmesi konularında eczacıların
görevlendirilmesi yerinde olur. Kullanılmaları sakıncalı olan
ilaç ve tıbbi malzemenin imhası gerekir.
Dikkat edilmesi gereken bir diğer husus ta bölgeye yapılan giysi, gıda ve kullanım malzemelerin bağış ya da başka
yollarla gelmesidir. Şu husus çok önemlidir: Afetzedeler bir
gün önce varlıklı, düzgün bir konutta yaşayan, normal bir yaşamları olan onurlu kişilerdir. Yardımların da onları incitmeyecek şekilde yapılması gerekir. Kaldırımlara yığılmış giysiler, kamyonlardan bir kargaşa içinde dağıtılan gıda maddeleri
son derece onur kırıcı ve inciticidir. Bu yardımların kabulü,
sınıflandırılması ve dağıtımında sosyal hizmet uzmanlarının
değerli katkıları olacaktır.
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Afetlerde yalnızca fiziksel travmalar olmaz. Afetzedelerin pek çoğunda kendilerinin baş edemeyeceği boyutta ruhsal sıkıntılar da ortaya çıkar. Bu sorunların tedavileri fiziksel
sorunların tedavilerinden daha zordur ve uzun süre alabilir.
O nedenle, afetin hemen sonrasında ve özellikle rehabilitasyon döneminde ruh sağlığı hizmetlerin örgütlenmesi, bölgede
uzman hekim ve psikologların görevlendirilmesi önemli bir
konudur.
Şekil 12: Afet Bölgesinde Onur Kırıcı Biçimde Sokaklarda
Görülen Ekmek Yığını
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Kazaların Önlenmesi
Kazanın büyüğü ihmalin küçüğü ile başlar
Çevresel faktörler

Planlanmamış, önceden bilinmeyen, beklenmedik bir
anda ortaya çıkan, yaralanma, can ve mal kayıplarına neden
olan olaya kaza denir. Alınacak önlemlerle, kazalar ya da kazalara bağlı can ve mal kayıpları engellenebilir. Bunu başarabilmek için, kazaların nedenlerini ve nasıl önlenebileceklerini
bilmek gerekir. Kazaları önleme, devletin bütün kurumlarının
olduğu kadar, işverenlerin, sivil toplum kuruluşlarının, her
kademedeki yöneticinin ve tek tek bütün yurttaşların ödevi
ve sorumluluğudur.
Dünya Sağlık Örgütü yayınlarına göre, dünyada her yıl
2.5 milyon dolayında kişi kazalarda ölmektedir. Sanayileşmiş
ülkelerde kazalar, kalp hastalıkları ve kanserlere bağlı ölümlerden sonra en sık görülen üçüncü ölüm nedenidir. Kazaların
yüzde 20’sini iş kazaları, yüzde 25 kadarını ise ev kazaları
geri kalanını ise tarım, spor ve ateşli silahlara bağlı kazalar
oluşturmaktadır. Türkiye’de, kayıtlara göre yılda yaklaşık
150 bin kişi iş kazası geçirmektedir. Ayrıca, yılda ortalama
150 bin trafik kazasında 90 bin kişi yaralanmakta, 6-8 bin
kişi ölmektedir. Ülkemizde trafik kazalarının, bütün kazaların
yüzde 40’ını oluşturduğu tahmin edilmektedir.
Kazaların oluşması ile ilgili faktörler aşağıdaki gibi
gruplanabilir:
Psiko sosyal faktörler

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Riskin bilincinde olmama
Deneyimsizlik
Bulma ve keşfetme merakı
Risk alma davranışı
Ailede uyumsuzluk
İşyerinde uyumsuzluk
Duygusal streste artma
Alkol kullanımı
Uyuşturucu, uyarıcı ilaç kullanımı
Yorgun, uykusuz araç kullanımı

•
•
•
•
•
•
•
•

Hızlı araç sürmeyi özendiren reklamlar
Trafik kurallarında yetersizlik
Kanunların yetersiz uygulanması
Bozuk/bakımsız araç kullanımı
Yolların kötü oluşu
Güvensiz iş koşulları
Ergonomik yetersizlik
Kişisel koruyucu kullanmama

Kazaları hazırlayan nedenlere bakıldığında, bunların
engellenmesi için alınması gereken önlemlerin neler
olabileceği anlaşılmaktadır. Bu önlemler başlıca dört grupta
ele alınabilir:
1. Eğitim: Kişiler kazaların oluş nedenleri ve önlemleri
konusunda bilgilendirilmeli ve bilinçlendirilmelidir.
2. Alt yapı ve teknolojik gelişme: Yol ve çalışma
koşullarının iyileştirilmesi ve yeni teknolojilerin kullanımı
kazaları azaltır.
3. Yasal düzenlemeler: Kazaların önlenmesine ilişkin
kuralların belirlenmesi ve uygulanmanın denetimi kazaları
engelleyici bir etmendir.
4. İlk yardım ve yaralıların bakımı: Kazalara bağlı
ölümlerin çoğu ilk yarım saatte olmaktadır. O nedenle,
toplumdaki herkese ilk yardım eğitimi verilmesi, ayrıca,
yaralıların hastanelere hızla sevki ölümleri azaltacaktır.
5. Kaza nedenlerinin incelenmesi: Her kazadan sonra bir
değerlendirme yapılmalı, böyle bir kazanın tekrarlanmaması
için ne gibi önlemlerin alınması gerektiği belirlenmelidir.
En sık görülen kaza türleri ve bunlarla ilgili önlemler
şunlardır:
(a) Trafik kazaları: Trafik kazalarının önlenmesi için
araçların ve yolların iyileştirilmesi gibi alt yapıyı gelişti-
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rici önlemler yanısıra sürücülere ve yayalara düşen sorumluluklar vardır. Bunlar arasında otomobillerin hem ön, hem
de arka koltuklarında oturanların emniyet kemeri takmaları
gelir. Trafikteki hız sınırlarının aşılmaması, sürücülerin aynı
zamanda cep telefonu gibi başka şeylerle meşgul olmamaları
ve dikkatlerini trafik akışına vermeleri, alkol alanların araç
kullanmamaları, araçların düzenli olarak bakımlarının yaptırılması gelir. Bisiklet ve motosiklet kullananların başlarına
kask takmaları kafa travmalarına bağlı ölümleri önlemede
çok etkilidir. Yayaların da trafik kurallarına uymaları, yaya
geçitlerini kullanmaları, kaldırımdan yürümeleri kazaların
önlenebilmesi için önemli faktörlerdir.
(b) İş kazaları: İş kazaları genellikle güvensiz iş koşulları ve çalışanların güvensiz davranışları nedeniyle olur.
Bunları önlemek için, çalışan kişinin bedence, ruhça ve sağlık açısından yaptığa işe uygun seçilmesi temel hususlardan
biridir. Ayrıca, çalışanlar yaptıkları iş ve olabilecek kazalar
konusunda önceden eğitilmelidirler. İş güvenliğinin sağlanması işverenin sorumluluğudur. Ancak, çalışanların da kurallara uymaları gerekir.
(c) Ev kazaları: Ev içinde, bahçesinde ya da avlusunda olan kazalara ev kazaları denir. Bu tür kazalar arasında
düşmeler, zehirlenmeler, elektrik çarpmaları, sıcak su ile yanma, soba ve mangal yanıkları, gaz zehirlenmeleri sayılabilir.
Özellikle küçük çocuklar, eşyalara olan merakları nedeniyle,
çamaşır suyu, tuz ruhu, ilaç gibi maddelerin onların erişemeyecekleri yerlere konulması son derece önemlidir. Ayrıca, çocukların mutfakta dolaşmaları sıcak su ile yanmalarına neden
olabilir. Prizleri kurcalamamaları için, prizlere plastik kapaklar geçirilmelidir. Bıçak, tornavida gibi kesici ve delici aletler kapalı kutularda ve çocukların erişemeyecekleri yerlerde
saklanmalıdır. Evdeki kapı eşiklerinin, merdiven ve balkon
kenarlıklarının kazalara zemin hazırladığı unutulmamalı ve
bunlarla ilgili gerekli önlemler alınmalıdır. Bahçelerdeki su
kuyularının ağızları kapaklı olmalı ve kişilerin kuyu içine
düşmeleri önlenmelidir. Düşme şeklindeki kazalar, genellikle yaşlılarda tedavisi çok güç olan kemik kırılmalarına yol
açabilir. Ülkemizde görülen bir ev kazası türü de, özellikle
Çukurova ve Güneydoğu Anadolu’da sıcak yaz gecelerinde
evlerinin damında yatanların damdan aşağı düşmeleridir. Bunun için, dam kenarlarının korumaya alınması ve yer yatağı

yerine karyola kullanılması önerilebilir. Yasalarımıza göre
beş kattan daha yüksek binalarda yangın merdiveni olması
bir zorunluluktur. Böylece, yangınlarda bina hızla boşaltılabilir ve mal kaybı yanında can kayıplarının da olması önlenir.

Ev Kazalarından Korunma
Görünmez kaza dediğin senin görmediğindir.
Ölümlü kazaların %25’i evlerde gerçekleşir ve bu kazalardan en çok etkilenen aile bireyleri sırasıyla çocuklar, yaşlılar ve kadınlardır. Ev kazalarının en sık nedenleri şunlardır:
1. Düşme ve çarpmalar
2.Kesikler
3.Yabancı cisimlerle boğulma veya tıkanma
4.Suda boğulma
5.Zehirlenme
6.Yanıklar
7.Elektrik çarpması
8.Ateşli silah yaralanmaları
Kazalardan sonra ortaya çıkabilecek sağlık sorunlarının
tedavileri her zaman mümkün olmayabilir, oysa bütün bu
kazaların önlenmesi bazı basit önlemlerle mümkündür.
1. Evde zeminler kaygan olmamalıdır. Yürüme yolu
üzerindeki halı, kilim, küçük sehpa, v.b. eşyalar kayarak
veya takılarak düşme tehlikesini artırır, dolayısıyla kaldırılmalıdır. Evdeki sert köşelere yumuşak yastık bağlanması çocuklar için bir önlem olabilir, sert masa kenarları
yumuşak koruyucu bir malzeme ile örtülmelidir.
Şekil 13: Ev İçinde Kayan Zeminler Olmamalıdır
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2. Kesik yaralanmalarını önleyebilmek için bıçak, makas, jilet gibi kesici aletleri, kırılabilecek cam eşyayı,
keskin uçlu ve kırık oyuncakları çocukların erişemeyecekleri yerlere kaldırmak doğru olacaktır.

Şekil 15: Çocuklar Sıcak Sulardan Uzak Olmalılar

3. Boğulmaları önlemek için boğaza kaçabilecek kuruyemiş, şeker, toplu iğne, boncuk, mücevher, düğme gibi
şeyler ortada bırakılmamalı, boğulmaların önüne geçebilmek için de kovada, leğende, küvette su unutulmamalı, çocuklar yıkanma sırasında asla yalnız bırakmamalıdır.
4. Kimyasal maddeler, her türlü ilaç, böcek ilaçları ve
temizlik malzemeleri çocukların erişemeyeceği yerlere
ve kapalı dolaplara konulmalıdır. Bu malzemeler çocukların bilmeden içmelerini önlemek için su, süt ya da meşrubat şişelerine konmamalıdır.
Şekil 14: İlaçlar Çocukların Erişemeyeceği Yerlerde Saklanmalıdır

Kaynak:
http://infografiknedir.com/aman-dikkat-ev-kazasi-geliyorum-demez-infografik/
6. Evde açık elektrik kablosu ve priz olmamalı, prizler
çocukların erişemeyeceği yükseklikte olmalı, piriz deliklerine özel tıkaçlar yerleştirilmelidir.
Şekil 16: Elektrik Prizleri Ya Çocukların Boyundan Yüksek,
Ya Da Prizlerin Delikleri Tıkalı Olmalı

5. Çocuklar sobalardan uzak tutulmalı, onların
ulaşabilecekleri yerlerde kaynar su dolu kaplar, fişe
takılı ütü bulundurulmamalıdır. Mümkünse mangal
kullanılmamalıdır. Kibrit, çakmak gibi yakıcı eşyalar
ortada bırakılmamalıdır.

Kaynak : http://www.nthbr.com/ev-kazalarina-dikkat-5432.
html/ev-kazalari
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7. Evde ateşli silah varsa, boş ve emniyeti kapalı olarak mutlaka gizli ve kilitli yerlerde saklanmalıdır.

10. Balkon kapıları kilitli olmalı, balkonlarda çocukların boyunu aşacak şekilde trabzan bulunmalı, çocuk ve
yaşlılar yalnız olarak balkona çıkarılmamalıdır.

8. Emniyet önlemleri alınmadan sandalye, tabure,
masa, taşınabilir merdiven gibi şeylerin üzerine basılarak
yükseklere erişilmeye çalışılmamalıdır.

11. Pencerelerde koruyucu parmaklık olmalıdır. Sandalye, tabure ve diğer mobilyalar pencereden uzak tutulmalıdır.

Şekil 17: Güvenlik Önlemleri Almadan Sandalye, Merdiven
Gibi Yüksek Yerlere Çıkılmamalıdır

12. Bebeğin yattığı beşikten ya da yataktan düşmesini
engelleyici önlemeler alınmalıdır.
Şekil 19: Beşikler ve Yataklar Çocuklar İçin Tehlikeli Olabilir

9. Yaşlıların takılıp düşmemesi için evin hiçbir yerinde kapı eşiği olmamalıdır. Kırık merdiven basamakları
onarılmalı, çocukların merdivenlerden tek başlarına
inip-çıkmalarını önleyici bariyerler kullanılmalıdır.
Şekil 18: Merdiven Başlarına Çocukların İnip Çıkmalarını
Engelleyen Aparatlar Konulmalıdır

Çocuk Oyun Alanlarında Güvenlik
Çocukları kazalardan korumanın önemli yollarından birisi oyun alanlarında, çocuk parklarında ve rekreasyon alanlarında kazalara neden olabilecek faktörlerin bulunmamasıdır. Bunun için gerek uluslar arası gerekse ulusal düzeylerde
standartlar belirlenmiştir. Ülkemizde de Türk Standartlar
Enstitüsü tarafından belirlenmiş standartlar mevcuttur. Böylece, oyun alanlarındaki gereçlerin hangi malzemelerden
yapılması gerektiğinden salıncağın yüksekliğine, çevre koruma bandının çapından kaydırak merdivenlerinin basamak
aralığına, korkuluklardaki demir profil aralıklarından oyuncakların birbirine uzaklığına kadar her şey çocukların yaş ve
cinsiyetlerine göre belirlenmiştir.
Avrupa Birliği ülkelerinde, çocukların oyun alanlarındaki
güvenlik konuları Avrupa Standartlar Birliği CEN tarafından
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hazırlanan EN 1176 standartlarıyla belirlenmiştir. Türkiye‘de
bu standartlar esas alınarak TS EN 71-3:2013, TS EN 1176
-1,2,3,4,5,6,7, TS EN 1177 standartları belirlenmiştir.
Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca 1989 yılında kabul edilen ve ülkemizde 1995 yılında yürürlüğe giren Çocuk
Hakları Sözleşmesinin 31. maddesinde şöyle denilmektedir:
“Taraf devletler çocuğun dinlenme, boş zaman değerlendirme, oynama ve yaşına uygun eğlence etkinliklerinde bulunma, kültürel ve sanatsal yaşama serbestçe katılma hakkını
tanırlar.” Çocuklar için temel bir hak olan oyun oynamaları
için güvenli ortamların sağlanması konusunda ailelere, yerel
yönetimlere ve diğer yetkililere görevler düşmektedir. Nitekim sözleşmenin 38. maddesine göre; “Devlet kurumları
çocukların farklı gelişim dönemlerini gözeterek, onların dinlenme, eğlenme, oyun ve rekreatif etkinliklerde yer alma haklarını gözetmeli ve çocuklar için uygun ve eşit rekreatif ve
eğlenme olanaklarını sağlamalıdır.”

Oyuncaklarda Güvenlik
Oyun, çocukların kendi deneyimleriyle öğrenmelerinin
yoludur. Oyun, sonucu düşünülmeden eğlenmek amacıyla
yapılan hareketlerdir. Oyuncak ise, 14 yaşından küçük çocukların oyunlarında kullanmak amacıyla tasarlanmış her türlü
ürün, araç ve gereçlerdir. Ancak, bazı kurallara uyulmadan
üretilen oyuncaklar çocuğun sağlığını olumsuz etkileyebilir,
kazalara yol açabilir. O nedenle, üretilen bütün oyuncakların
CE işaretini taşımaları gerekir. CE işareti, oyuncakların Avrupa Birliğinin ve ülkemizin güvenlik ve standart konusundaki
ortak kurallarına uygun olduğuna ilişkin verdiği garanti
anlamına gelir.
Oyuncakların güvenli olmaları için seçiminde, satın alınmasında ve kullanılmasında şu hususlara dikkat edilmelidir:
• Çocuk, oyuncağı rahatlıkla tutabilmeli ve kavrayabilmelidir.
• Oyuncak sağlam olmalı, kolayca temizlenebilmelidir.
• Küçük çocuklar genellikle oyuncaklarını ağızlarına
götürürler. Bu nedenle oyuncaklar bir başka çocuk kullanmadan önce temizlenmelidir.

• Çocukları su oyunlarında ve mutfakta yalnız
bırakılmamalıdır.
• Oyuncağın ambalaj etiketi üzerindeki kullanma talimatı ve uyarılar dikkatlice okunmalı ve bunlara uyulmalıdır.
• Bebek, hayvan gibi yumuşak oyuncaklar yıkanır olmalıdır. Bu tür oyuncaklarda gözler, burun, düğme gibi şeylerin kopmayacak şekilde dikilmiş ya da yapıştırılmış olması
gerekir. Çünkü çocuğun bunları ağzına sokması durumunda
boğulma tehlikeleri vardır.
• Çıngırak gibi oyuncaklar ve dişlikler yeni doğmuş çocuğun boğazından geçemeyecek kadar büyük olmalıdır.
• Çocuk oynamaya başlamadan önce oyuncaklar
içlerinde metal parçacık, iğne ve kıymık gibi sert ya da sivri
yabancı madde olup olmadığı kontrol edilmelidir.
• Oyuncağın dikiş yerlerinin sökülüp sökülmediği kontrol edilmelidir.
• İnce, çabuk kırılır plastikten yapılmış oyuncaklar satın
alınmamalıdır.
• İnce plastik ambalajlar ve kırık oyuncaklar
saklanmamalı, çocuğun eline geçmeden atılmalıdır.
• Oyuncağa iliştirilmiş plastik etiket ve bağcık gibi şeyler kesilip atılmalıdır.
• Kötü kokan yumuşak plastikten yapılmış oyuncaklar
satın alınmamalıdır.
• Sıvıya atıldığında büyüyen, genişleyen oyuncakların
%50’den fazla genişlememesi gerekir.
• Tebeşir, boya kalemleri, keçe kalemler küçük çocuklar
için özel yapılmış olmalıdır. Büyüklerin kullandığı kalemleri
ağzına alıp emmesi, yalaması ya da bunlarla cildine şekil çizmesi çocuk için tehlikeli olabilir.
• Uzun ipli, kordonlu, kurdeleli oyuncaklardaki bu şeyler çocuğun boynuna dolanarak nefes almasını engelleyebilir.
• Çocuk yaklaşık 6 aylık olup, ellerinin ve dizlerinin
üstünde kalkabildiği zaman yatağının üzerine serilmiş olan
oyuncaklar kaldırılmalıdır.
• Yüksek ses çıkaran oyuncaklar çocuklardan uzak tutulmalıdır.
• Tüylü oyuncaklar özellikle alerjik bünyeli çocuklardan uzak tutulmalıdır. Ayrıca bu tür oyuncaklar mikrop barın-

885

HALK SAĞLIĞI Kuramlar ve Uygulamalar

dırabilirler ve temizlenmesi zordur.
• Kaydıraklar, salıncaklar, halkalar, trapezler, halatlar
ve benzeri oyuncaklar eğer çocuğu taşıyamaz ise kazalara yol
açabilir. O nedenle, bu tür oyuncakların askıları ve bağlantı
yerleri kontrol edilmeli ve sağlamlaştırılmalıdır.
• Büyükler için tasarlanan aletleri kullanan çocukların
yakınında mutlaka yetişkinler de bulunmalıdır.
• Pille çalışan oyuncaklarda mutlaka kaliteli piller kullanılmalı ve oyuncağın pil koyma yeri vidalı ve emniyetli bir
şekilde kapatılmış olmalıdır. Bitmiş piller oyuncaktan çıkartılıp atılmalıdır.
• AAA işaretli küçük pilleri ağızlarına aldıklarında çocuklarda boğulmaya neden olabileceğinden AA gibi daha büyük pillerle çalışan oyuncaklar tercih edilmelidir.
• Bisiklet satın alınırken mutlaka kask da satın alınmalı
ve çocuğun bunu giydiğinden emin olunmalıdır.
• Oyuncakların üzerindeki uyarı metinlerinde hangi yaş
grubu için üretildikleri yazılı olmalıdır. Büyük çocuklar için
üretilen oyuncaklar özellikle 3 yaşından küçük çocuklar için
sakıncalı olabilir.
• Oyuncakların boyaları standartlara uygun değilse zehirli olabilirler. O nedenle, CE işareti bulunmayan ve markası
belli olmayan oyuncaklar satın alınmamalıdır.
• Lego setler çocuğun yaşına uygun değilse, boğulmalara neden olabilir.
• Satın alındıklarında oyuncakların konulduğu plastik
torbalar atılmalıdır, çünkü çocuğun yüzünü örterek boğulmasına neden olabilir.
• Çocuklar puset ve bebek arabaları içinde hareketli
davranışlarda bulunabilir. Böyle durumlarda puset katlanarak
ya da devrilerek kazalara neden olabilir.
• Hiçbir oyuncağın keskin kenarları olmamalıdır.
• Pervaneli, fırlatılabilir oyuncaklar, oklar, mancınıklar,
roketler, çata patlar, dart (oklama) vb oyunlar tercih edilmemelidir. Bu tür oyuncaklar çocukların gözlerine ya da başka
yerlerine gelmeleri durumunda ciddi yaralanmalara neden
olabilirler.
• Herhangi bir parçası elektrikle ısıtılan oyuncaklarda
önerilen yaş 5 yaş ve üzeri olmalıdır. Elektrikli oyuncaklar

bir yetişkinin gözetimi altında kullanılmalıdır.
• Tahta oyuncaklar keskinleşebilir ya da yüzeyinde
kıymıklar oluşabilir. Bu oyuncakların yüzeyleri zımparalanarak düzeltilmelidir.
• Ev dışında kullanılan oyuncakların oyun sonrası saklanırken yağmurdan ya da nemden paslanıp paslanmadıkları
kontrol edilmeli ve uygun biçimde kuru ortamlarda saklanmalıdır.
Kaynaklar

• Altundağ S., Öztürk MC. Ev kazaları nedeniyle hastaneye gelen
3-6 yaş grubu çocuklardaki kaza türleri ve bunu etkileyen etmenler.
Çocuk Forumu 2004; 5:60-64.
• Atasoy G. Ev kazaları, 2008. http://www.guvenatasoy.com/site/?tag=ev-kazalari
• Bertan M., Çakır B. Halk sağlığı yönünden kazalar, in: Bertan
M, Güler Ç, ed. Halk sağlığı temel bilgiler. Ankara: Güneş Kitabevi;
1995. p. 462-72.
• Dirican R., Bilgel N. Kazalar ve önemi. Halk sağlığı (Toplum Hekimliği), 2. Baskı, Bursa: Uludağ Üniversitesi Basımevi; 1993.
• http://dinamikpark.com/blog-detay/cocuk-oyun-parklarinda-uluslararasi-standartlar
• http://infografiknedir.com/aman-dikkat-ev-kazasi-geliyorum-demez-infografik/
• http://www.nthbr.com/ev-kazalarina-dikkat-5432.html/ev-kazalari
• http://www.oyder.org.tr/oyuncak-ve-guvenlik
• https://www.savethechildren.net/
• Köse OÖ., Bakırcı N. Çocuklarda ev kazaları. TTB Sürekli Tıp
Eğitimi Dergisi, 2007, 16 (3), 31-35.
• Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği, RG No. 29847, 4 Ekim 2016
• Özmen D., Ergin D., Şen N., Çakmakçı - Çetinkaya, A. 0-6 Yaş
Grubu Çocuğu Olan Annelerin Ev Kazalarına Yönelik Güvenlik Önlemlerinin Tanılanması. Aile ve Toplum Eğitim, Kültür ve Eğitim Dergisi, 2007, 3 (12), 13-20.
• Runyan CW. et al. Unintentional injuries in the home in the United
States Part II: morbidity. Am J Prev Med 2005;28:80-7.
• Siyah B. Ev kazaları, 2011. . http://evkazalari.net
• T.C. Millî Eğitim Bakanlığı, Acil Sağlık Hizmetleri Acil Sağlık Hizmetlerinin Yapısı, 720s00013, Ankara, 2011
• Turan, T., Altundağ-Dündar S., Yorgancı M., Yıldırım Z. 0-6 yaş
grubu çocuklarda ev kazalarının önlenmesi. Ulus Travma Acil Cerrahi Dergisi,2010, 16 (6), 552-557
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Acil Durumlarda Vaka Yönetimi
İlk Yardım ve Acil Tedavi Kavramları
İlk yardım ve acil tedavi farklı kavramlardır. İlk yardım,
bir kaza gibi yaşamı tehlikeye düşüren bir olay sonucunda,
yaşamı tehlikeye düşmüş yaralıya sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar, yaşamının kurtarılması ya da durumun kötüye gitmesini önleyebilmek amacı ile olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın, mevcut araç ve gereçlerle
yapılan ilaçsız uygulamalardır. Acil tedavi ise, hasta ya da
yarılılara doktor ve sağlık personeli tarafından yapılan tıbbi
girişimlerdir. Acil tedavi bu konuda ehliyetli kişilerce gerekli
donanımla yapılan müdahale olmasına karşın, ilkyardım bu
konuda eğitim almış herkesin olayın olduğu yerde bulabildiği
malzemeleri kullanarak yaptığı hayat kurtarıcı müdahaledir.
İlkyardım temel uygulamaları ”Koruma, Bildirme, Kurtarma” (KBK) olarak ifade edilir.
Koruma: Kaza sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek için
olay yerinin değerlendirilmesini kapsar. En önemli işlem olay
yerinde oluşabilecek tehlikeleri belirleyerek güvenli bir çevre
oluşturmaktır.
Bildirme: Olay / kaza mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde telefon ya da diğer yollarla gerekli yardım kuruluşlarına
bildirilmelidir. Türkiye’de ilkyardım gerektiren her durumda
telefon iletişimleri, 112 acil telefon numarası üzerinden gerçekleştirilir. 112’nin aranması sırasında şunlara dikkat edilmelidir:
• Sakin olunmalı ya da sakin olan bir kişinin araması
sağlanmalı,
• 112 merkezi tarafından sorulan sorulara net bir şekilde
cevap verilmeli,
• Kesin yer ve adres bilgileri verilirken, olayın olduğu
yere yakın bir caddenin ya da çok bilinen bir yerin adı verilmeli,
• Kimin, hangi numaradan aradığı bildirilmeli,
• Hasta/yaralı(lar)ın adı ve olayın tanımı yapılmalı,

• Hasta/yaralı sayısı ve durumu bildirilmeli,
• Eğer herhangi bir ilkyardım uygulaması yapıldıysa
nasıl bir yardım verildiği belirtilmeli,
• 112 hattında bilgi alan kişi, gerekli olan bütün bilgileri
aldığını söyleyinceye kadar telefon kapatılmamalıdır.
Kurtarma (Müdahale): Olay yerinde hasta / yaralılara
müdahale hızlı ancak sakin bir şekilde yapılmalıdır. Kurtarma
sırasında ilkyardımcının öncelikle şu işleri yapması beklenir:
• Hasta / yaralıların durumu değerlendirilir (ABC) ve
öncelikli müdahale edilecekler belirlenir,
• Hasta/yaralının korku ve endişeleri giderilir,
• Hasta/yaralıya müdahalede yardımcı olacak kişiler organize edilir,
• Hasta/yaralının durumunun ağırlaşmasını önlemek
için kendi kişisel olanakları ile gerekli müdahalelerde bulunulur,
• Kırıklara yerinde müdahale edilir,
• Hasta/yaralı sıcak tutulur,
• Hasta/yaralının yarasını görmesine izin verilmez,
• Hasta/yaralıyı hareket ettirmeden müdahale yapılır,
• Hasta/yaralının en uygun yöntemlerle en yakın sağlık
kuruluşuna sevki sağlanır (112) (Ancak, ağır hasta/yaralı bir
kişi hayati tehlikede olmadığı sürece asla yerinden kıpırdatılmamalıdır).

Temel Yaşam Desteği
Vücuttaki her organ, doku ve hücre fizyolojik fonksiyonlarını yerine getirebilmek için oksijene ihtiyaç duyar. Buna
“metabolizma” denir. Metabolizma sırasında hücreler oksijeni kullanır, karbon dioksit üretirler. Her organ için farklı
olmak üzere belli bir süre oksijensiz kalan organ canlılığını
yitirir. Hücrelere oksijeni kandaki eritrositler taşır. Eritrositler oksijeni bıraktıktan sonra karbondioksiti alıp akciğerlere
giderler; orada yeniden oksijen ile yüklenip hücrelere dönerler. Bu işlem yaşamımız boyunca sürer gider. Eritrositlere
oksijen yükleyip karbondioksiti dışarı atan organ akciğerler,
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kanın hücrelere kadar pompalanmasını sağlayan organ ise
kalptir. Kalbin pompalaması durursa ve solunum yapılamazsa hücreler, dokular ve organlar bütün fonsiyonlarını durdururlar, yani ölürler. O halde, kalbin ve solunumun durması
ölüm demektir.

Şekil 21: Beyin Hasarının Oluşma Süresi

Temel Yaşam Desteği (TYD) en yaygın tanımı ile “Kardiyopulmoner Resüsitasyon” (CPR) ya da diğer bir ifade ile
durmuş olan solunumun ve/veya kalbin yeniden çalıştırılması çabalarıdır. Önce solunum durur, hemen yapay solunuma
başlanmaz ise bir süre sonra kalp de durur ve kişi ölür.
Solunum durmasının belirtileri şunlardır: Kişinin solunum sesi duyulamaz, solunum sırasında çıkarılan hava hissedilemez, göğüs ve karın hareketleri gözlenemez, dokuların
oksijensiz kalmasına bağlı olarak dudaklar ve tırnaklarda morarma (siyanoz) gözlenir.
Kalbin durduğu, bilinci kapalı olan kişide büyük atardamarlardan nabız alınamaması ile anlaşılır. Kişide solunumun olmaması, bilincin kapalı olması, hiç hareket etmemesi
ve uyaranlara cevap vermemesi, göz bebeklerinin büyümesi
kalp durmasının belirtileridir. Kalp durmasına 5 dakika içinde
müdahale edilmezse oksijensiz kalan beyinde hasar meydana
gelir. Bu süre geçirildikten sonra kişi yeniden canlandırılsa
bile beyin hasarı kalıcı olabilir. O nedenle, yeniden canlandırma işlemine başlamada hızlı davranmak gerekir.
Şekil 20: Kalp Atışının Boyundan Kontrolü

Solunumu ve/veya kalbi durmuş bir kişiyi yaşama döndürme çalışmaları 4 halkalı bir zincir olarak tanımlanır. Buna
“yaşam kurtarma zinciri” de denir. Son iki halka ileri yaşam
desteğine aittir ve ilk yardımı yapan kişinin görevi değildir.
1. Halka - Sağlık kuruluşuna haber verme,
2. Halka - Olay yerinde yapılan Temel Yaşam Desteği,
3. Halka - Ambulans ekiplerince yapılan müdahaleler,
4. Halka - Hastane acil servisleridir.
Şekil 22: Yaşam Kurtarma Zinciri

Temel yaşam desteğine başlarken eğer çevrede bir kişi
varsa hemen 112 aratılmalıdır. Boğulma ve travmalarda, ilk
yardımcı yalnız ise 5 turdan sonra (30 kez kalp masajı /2 kez
yapay sonunum = 1 tur) kendisi yardım çağırmalıdır.
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İlk yardım uygulamaları ve yeniden canlandırma, yaş
gruplarına göre farklılık gösterir. İlk yardım uygulamaları
açısından bu yaş grupları şunlardır:
0- 11 ay bebek
1- 7 yaş çocuk
8 yaş ve üzeri yetişkin

Şekil 23: Hava Yolunun Kontrol Edilmesi

Temel yaşam desteği uygulaması
Temel yaşam desteğinin amacı, dokulara acil oksijen
desteği sağlamak, böylece oksijensizlik nedeniyle yaşamsal
organlarda ortaya çıkabilecek geri dönüşü olmayan hasarları
önleyip kişinin hayatta kalma şansını artırmaktır.
Temel yaşam desteği uygulamasının üç ilkesi vardır.
Bunlar İngilizce kelimelerin ilk harfleri dikkate alınarak
“temel yaşam desteğinin ABC si” olarak ifade edilir.
A Hava yolunun açık olup olmadığını değerlendirme
(Airway)
B Solunumun olup olmadığını değerlendirme (Breathing)
C Kan dolaşımının olup olmadığını değerlendirme (Circulation)

Şekil 24: Baş – Çene Pozisyonu Verilmesi

Önce hava yolu açılmalıdır,
sonra yapay solunuma geçilmelidir,
daha sonra da kalp masajına başlanmalıdır.
Hava yolunun açılması: Bilinci kapalı yaralılarda her
şeyden önce solunum yolu kontrol edilmeli ve hava yolunun
açık olduğundan emin olunmalıdır. Çünkü dil geriye kaymış
ya da herhangi bir yabancı madde solunum yolunu tıkamış
olabilir. Ağız içi kontrol edilerek temizlendikten sonra
hastaya baş-çene pozisyonu verilir. Bunun için,
• Bir el, alına yerleştirilir,
• Diğer elin iki parmağı çeneye yerleştirilir,
• Alından bastırılıp, çeneden kaldırılarak baş, geriye doğru itilir,
• Böylece dil yerinden oynatılarak hava yolu açıklığı sağlanmış olur.

Yapay solunum
Yetişkinde Yapay Solunum Yaptırılması
Hava yolu açıldıktan sonra Bak-Dinle-Hisset yöntemi
ile yaralının solunumu değerlendirilir. Aynı zamanda yaşam
belirtileri gözlenir. (Hareket ediyor mu? Rengi soluk mu?
Morarmış mı? vb.) Solunumu ve canlılık belirtileri yoksa
temel yaşam desteğine başlanır. Solunumu normal değilse
(solunum yoksa veya yetersiz ve düzensiz ise) hemen yapay
solunuma başlanır.
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Şekil 25: Bak – Dinle – Hisset Yöntemi

Şekil 26: Yetişkinde Yapay Solunum

Kaynak: http://www.acilveilkyardim.com/acilbakim/

Ağızdan Buruna Yapay Solunum

Ağızdan Ağza Yapay Solunum
• Önce yaralıya Baş-Çene pozisyonu verilir.
• Bir elin baş ve işaret parmakları ile burun kanatları hava
çıkmayacak şekilde kapatılır.
• İlk yardımı yapan kişi yaralının ağzını hava çıkmayacak şekilde kendi ağzı ile kavrar.
• Hasta akciğerine 400-600 ml hava gidecek şekilde ağızdan her biri bir saniye süren iki kez üflenir.
• Bu şekilde verilen havada hayati organları koruyacak
düzeyde yeterli oksijen (%16-18) vardır.
• Eğer göğüs kafesi, verilen nefese karşın yükselmiyorsa, (a)hava yolu yabancı cisim ile tıkalıdır, (b) baş-çene
pozisyonu doğru verilmemiştir, (c) verilen nefes yeterli değildir.

• Bebeklerde ve yetişkinlerde çene kilitlenmesi gibi durumlarda, ağızdan hava vermek olanaksız olacağından yapay
solunum ağızdan buruna hava verilerek yapılmalıdır.
• İlk yardımı yapan kişi kendini korumak için yapay solunum sırasında kendi ağzını ince bir tülbent ya da gazlı bez
ile kapatabilir.
Çocuklarda (1-7 Yaş) Yapay Solunum Yaptırılması
• Çocuğa önce Baş-Çene pozisyonu verilir.
• Hava yolu açıldıktan sonra solunum Bak-Dinle-Hisset
yöntemiyle değerlendirilir.
• Solunumu ve canlılık belirtileri yoksa Temel Yaşam
Desteğine başlanır.
• Yapay solunum ağızdan - ağza ya da ağızdan - ağız ve
buruna tekniğiyle çocuğun yaşı ve yüzünün büyüklüğüne
göre uygulanır.
• Yapay solunuma iki kez hava üflenerek başlanır.
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Bebeklerde (0-11 ay arası) Yapay Solunum Yaptırılması
• Bebeğin topuğuna hafifçe vurularak bilinç kontrolü yapılır. Bilinci yerinde ise bebek tepki verir.
• Bebeğin hava yolu açıldıktan sonra solunum Bak-Dinle-Hisset yöntemiyle değerlendirilir.
• Solunum yolunun açılması için bebeğe Baş-Çene Pozisyonu verilir (bebeğin başı hafifçe itilir; başın fazla gerdirilmesi solunum yollarını tıkayabileceğinden başa hafif bir
eğim vermek son derece önemlidir)
• Yapay solunuma başlanırken ilk yardımı yapan kişi,
ağzını bebeğin hem ağzı hem de burnunun üstüne yerleştirmelidir.
• Yapay solunuma her biri bir saniye süren beş kez hava
verilerek başlanır.
• Üflemenin ayarı bebeğin göğsünün kalkış hareketlerine göre olmalıdır. Çocuğun akciğerlerinin alacağından daha
fazla hava üflenmemelidir.

Kalp masajı
Temel yaşam desteği sırasında yapılan kalp masajı kişiye
dışarıdan yapılan masajdır. Bir de iç masaj vardır ki, hastanın
göğsü bir cerrah tarafından açılır ve kalbe doğrudan elle müdahale edilerek masaj yapılır. İç kalp masajı ancak hastane
ortamında yapılabilir.
Yetişkinde Dış Kalp Masajı: Bilinç ve solunum belirtileri yoksa yaralı ya da hasta sert bir zemine yatırılarak dış
kalp masajına başlanır. Hastaya somyalı bir yatakta masaj
yapılmaz. Çünkü somyanın esnemesi (yaylanması) ile kalbe
yapılan bası etkisini kaybeder. Masajda yöntem, hastanın kalbini yattığı sert zemin ile bası yapan eller arasında sıkıştırıp
pompalama yapmasını sağlamaktır.

kendisi aramalıdır. Boğulma ve travmalarda ilk yardımcı yalnız ise 30/2 kalp basısı ve suni solunum uygulamasının 5 tur
tekrarından sonra 112’ yi kendisi arar. (30 kalp masajı basısı
ve 2 yapay solunum bir tur olarak kabul edilir. 30/2 nin 5 tur
tekrarı demek, 150 kez kalp basısı ve 10 kez yapay solunum
demektir.)
Kalp basısı, göğsün ortasına yapılmalıdır. Her iki elin
baş ve işaret parmakları ile iki eşit “C” oluşturulur. Bir elin
işaret parmağı sternum kemiğinin (iman tahtası) alt ucuna,
diğer elin işaret parmağı üst ucuna yerleştirilir. Başparmaklar
ortada birleştirilir. Bir el kaldırılarak elin topuk kısmı diğer
başparmağın üstüne konur. Elin topuğu tam sternum kemiğinin üstünde olmalıdır. Önde ya da arkada olursa kaburgalar
kırılabilir. Her iki el parmakları birbirine geçirilir ve hastaya
temas etmemesine dikkat edilir. Eller sabit tutulmalıdır. Dirsekler ve omuz düz ve hastanın/yaralının vücuduna dik duracak şekilde tutulmalıdır. Vücut ağırlığı ile kaburga kemikleri 4-5 cm içe çökecek şekilde (yandan bakıldığında göğüs
yüksekliğinin 1/3’ü kadar) ritmik olarak sıkıştırma-gevşetme
şeklinde bası uygulanır. Erişkinlerde dakikada 100 bası uygulanmalıdır. Temel yaşam desteğine yaralının yaşam belirtileri geri gelinceye kadar ya da bu konuda daha deneyimli bir
sağlık personeli gelinceye kadar kesintisiz devam edilmelidir.
Şekil 27: Kalp Masajı Yapılacak Yerin Belirlenmesi ve Ellere
Verilen Pozisyon

Kalp masajında kişinin yaşı önemlidir. Orta yaş ve üzerindeki hastalarda ölüm nedenlerinin başında ventriküler
fibrilasyon (kalp karıncıklarının titreşimi) gelir. Böyle bir
durumda olay yerine gelen 112 ekibi, defibrilasyon yaparak
hastayı kurtarabilir. O nedenle 112’yi hızla aramak son derece
önemlidir. Temel yaşam desteğine başlarken çevrede bulunan
bir kişiden hemen 112 telefon numarasını araması istenmeli,
eğer çevrede böyle bir yardımcı yoksa ilk yardımı yapan kişi
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Şekil 28: Etkili Bir Kalp Masajı Uygulaması

Çocuklarda (1-7 Yaş) Dış Kalp Masajı: Masaja başlamadan önce hızla 112 aranmalıdır. Çevrede bir kişi varsa ondan
yardım istenir, yoksa ilk yardımı yapan kişi 5 tur temel yaşam
desteğinden sonra kendisi yardım çağırmalıdır. Çünkü çocuklarda solunum problemi 112‘yi aramaktan daha önceliklidir.
Çocuklarda kalp masajı tek elle basılarak yapılır. Bası
noktası, yetişkinlerde olduğu gibi sternum üzerinde belirlenir. Büyük çocuklarda tek elin basısı yetersiz görülürse yetişkinlerdeki gibi çift el kullanılabilir. Çocuklarda dakikada
100 bası uygulanmalıdır. Bası gücü ise göğüs boşluğu 2,5-5
cm çökecek şekilde (yandan bakıldığında göğüs yüksekliğinin 1/3’ü kadar) olmalıdır ve 30/2 prensibi çocuklar için
de geçerlidir. Eğer ilk yardım yapabilecek iki kişi mevcutsa
dönüşümlü olarak masaja devam edebilirler.

Kaynak: http://www.acilveilkyardim.com/acilbakim/

Bebeklerde (0-11 ay) Dış Kalp Masajı: Temel yaşam
desteğine başlanmadan önce hızla 112 aranmalıdır. Kalp masajı için bebeğin iki memesi arasında hayali bir çizgi olduğu
varsayılarak bu çizginin hemen altında orta noktada göğüs
kemiği tespit edilir. Buraya iki parmağı bastırmak suretiyle
kalp masajına başlanır. Kalp masajı göğüs kemiği 1-1,5 cm
içeri çökecek şekilde yapılır. Bebeklere de dakikada 100 bası
uygulanır. Bebeklerde de kalp masajı ve yapay solunum sayısı 30/2 olacak şekilde ayarlanır.
Şekil 31 (a): Bebeklerde Kalp Masajı Uygulaması

Şekil 29: Kalp Masayı ve Yapay Solunum

Şekil 30: Etkili Bir Kalp Masajında Sternum Kemiği 4-5 cm
İçe Çökecek Şekilde (Yandan Bakıldığında Göğüs Yüksekliğinin 1/3’ü Kadar) Baskı Yapılmalıdır
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Şekil 31 (b) : Bebeklerde Kalp Masajı Uygulaması

Temel Yaşam Desteğini Sonlandırma Kriterleri: Temel yaşam desteği, hasta ya da yaralının yaşama döndürülmesi için tek şanstır. Ancak, bütün çabalara karşın bazı kişileri yaşama döndürmek mümkün olmayabilir. Bu durumda
ilk yardımı yapan kişinin çok kritik bir karar vermesi gerekir.
Temel yaşam desteğine devam etmeli mi, ya da ne kadar süre
devam etmelidir? Temel yaşam desteğini sonlandırma kriterleri aşağıdaki gibidir:
• Hasta ya da yaralının yaşamsal refleksleri (solunum,
öksürük vb.) geri geldiğinde, (Bu durumda, temel yaşam desteği uygulaması sonlandırılarak koma pozisyonu verilir.)
• İlk yardımı yapan kişi bu uygulamayı yapamayacak
kadar yorulduğunda,

Şekil 31 ( c) : Bebeklerde Kalp Masajı Uygulaması

• Tıbbi yardım (112) geldiğinde ilk yardımı yapan kişinin görevi son bulur, tıbbi ekip görevi üslenir ve ilk yardımı
yapan kişi tıbbi yardım görevlilerinin yardımcısı konumuna
geçer.
• İlk yardımı yapan kişide, hasta ya da yaralının ölüm
kararını verme yetkisi kesinlikle yoktur. İlk yardımı yapan
kişi yukarıdaki sonlandırma kriterleri gerçekleşinceye kadar
uygulamaya devam etmelidir.
Şekil 32: Koma Pozisyonu
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Tablo 2: Yetişkinlerde Temel Yaşam Desteği Uygulama Basamakları
İşlem Basamakları

Öneriler

Kendinizin ve olay yerinin güvenliğini sağlayınız.

Kendinizin ve olay yerinin güvenliğini sağlamadan hasta veya yaralıya
hiçbir zaman müdahale etmeyiniz.

Hasta veya yaralının yanına diz çökünüz.

Hasta veya yaralıya yakın mesafede çalışmaya dikkat ediniz.

Bilinç kontrolü yapınız.

Hasta veya yaralıya sesli olarak ve dokunarak bilincini kontrol ediniz.

112’yi aratınız.

12’ye kesin ve doğru bilgiler vermeyi unutmayınız.112’yi aratacağınız
kişiyi siz belirleyiniz ve ismi ile hitap ediniz.

Hasta veya yaralıyı sırt üstü yatırınız.

Hasta veya yaralıyı yatırdığınız yerin sert olmasına dikkat ediniz.

Hasta veya yaralının kıyafetlerini gevşetiniz.

Hasta veya yaralının sadece boyun kısmındaki kıyafetlerini gevşetiniz.
Diğer kıyafetleri çıkartmaya çalışarak zaman harcamayınız.

Ağız içi kontrolü yapınız.

Sadece ağız içinde görünen cismi alınız.

Baş çene pozisyonu veriniz.

Çenenin yere 90o olmasını sağlayınız.

Solunumu kontrol ediniz.

Solunumu, 5- 10 saniye sürede bak- dinle – hisset yöntemi ile hızlı ve
dikkatli bir şekilde kontrol etmelisiniz.
Solunum var ise koma pozisyonu veriniz.
Solunum yok ve yalnız iseniz 112’yiarayınız.
Solunum yok ise kalp basısı uygulayınız

Kalp masajı uygulayacağınız bölgeyi belirleyiniz.
Göğüs kemiğinin alt ve üst ucunu tespit ederek alt yarısına
bir elin topuğunu yerleştiriniz.

Bası uygulanacak bölgeye elinizin sadece topuk kısmının temas etmesine dikkat ediniz.

Diğer elinizi altta kalacak elin üzerine yerleştiriniz.

Diğer eli yerleştirirken alttaki elin yerinin değişmemesine dikkat ediniz.

Her iki elin parmaklarını birbirine geçiriniz.

Üstteki el ile altta bulunan eli yukarıya doğru çekerek elin ayası ve
parmakların hasta veya yaralıya temas etmesini önleyiniz.
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Dirsekleri bükmeden, kolları göğüs kemiği üzerinde vücuda
dik olacak şekilde tutunuz.

Omuz ve bel kaslarından kuvvet alınız.

Göğüs kemiğinin üzerine bası uygulayınız.

Göğüs kemiğinin üzerine, 5 cm çökecek kadar basınç uygulayınız.

A) Basınç, aşağı doğru ve dik olarak uygulanacağından pozisyonunuzu
bozmamaya dikkat ediniz.

Kalp masajını, dakikada 100 bası olacak şekilde uygulayınız.

Göğüs kemiği üzerine uygulanan basıyı kaldırınız.

Hızlı ve seri bir şekilde hareket ediniz.
1V, 2V, 3V,… 9V, 10, 11, …30 diye sayarak bası ve gevşeme süresinin
eşitlenmesini sağlayınız.

Ağızdan ağza suni solunum uygulanacaksa:
Ağız üzerine gazlı bez yerleştiriniz.

Kendinizi enfeksiyondan korumak için hasta veya yaralının ağzına
mutlaka koruyucu bir bez yerleştiriniz.

Hasta veya yaralının burnunu kapatınız.

Hasta veya yaralının burnunu kapatmak için alnına yerleştirdiğiniz
elinizi kullanınız. Burnun iyice kapandığından emin olunuz.

Normal bir nefes alınız.

Normal bir nefes suni solunum için yeterlidir.

Ağzınızı, hasta veya yaralının ağzını içine alacak şekilde
yerleştiriniz.

Ağız içinden hava kaçıracak açıklık olmamasına dikkat ediniz.

Hasta veya yaralıya 1 nefes veriniz.

Gereğinden çok ya da az nefes vermemeye dikkat ediniz. Verdiğiniz
nefesin akciğerlere gittiğinden emin olmak için göğsün yükseldiğini
gözlemleyiniz.
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Hasta veya yaralının burnunu açınız.

Ağzınızı hasta veya yaralının ağzından çekmeyi unutmayınız. Verdiğiniz nefesin geri çıkmasına zaman tanıyınız.

Nefesin geri çıkıp çıkmadığını kontrol ediniz.

Nefesin geri çıkıp çıkmadığını, göğüs hareketlerini gözlemleyerek
kontrol ediniz.

İkinci nefesi veriniz.

Göğüs hareketlerini gözlemleyiniz.
Ağızdan burna suni solunum uygulanacaksa:

Hasta veya yaralının ağzını kapatınız.

Verdiğiniz nefesin akciğerlere gitmesi için mutlaka ağzını kapatınız.

Hasta veya yaralının burnundan nefes veriniz.

Gereğinden çok ya da az nefes vermemeye dikkat ediniz. Verdiğiniz
nefesin akciğerlere gittiğinden emin olmak için göğsün yükseldiğini
gözlemleyiniz.

Nefesin çıkışını kontrol ediniz.

Hasta veya yaralının ağzını kapattığınız elinizi çekiniz. Göğüs
hareketlerini gözlemleyiniz.

Hasta veya yaralının yaşamsal refleksleri geri gelene kadar ya Göğüs basısı ile suni solunum işlemini koordineli olarak uygulamaya
da sağlık görevlileri olay yerine ulaşana kadar uygulamaya
devam ediniz. (30/2)
devam ediniz.
Kesinlikle yetki ve sınırlarınızın dışına çıkmayınız.
Sağlık görevlileri geldiğinde onların yardımcısı konumunda olduğunuzu unutmayınız.
Hasta veya yaralının yaşamsal refleksleri geri geldiğinde
koma pozisyonu veriniz.

Koma pozisyonu verilen hasta ve yaralının ABC’sini kontrol etmeyi
unutmayınız.

Kaynak: T.C. Millî Eğitim Bakanlığı, Temel Yaşam Desteği, Ankara, 2011
Tablo 3: Çocuklarda Temel Yaşam Desteği Uygulama Basamakları
İşlem Basamakları

Öneriler

Kendinizin ve olay yerinin güvenliğini sağlayınız.

Kendinizin ve olay yerinin güvenliğini sağlamadan çocuğa hiçbir zaman müdahale etmeyiniz.

Çocuğun yanına diz çökünüz.

Çocuğa yakın mesafede çalışmaya dikkat ediniz.

Bilinç kontrolü yapınız.

Bilinç kontrolünü dikkatli yapınız.

112’yi aratınız.

112’yi aratacağınız kişiyi siz belirleyiniz. Yalnız iseniz 30:2 göğüs
basısı ve suni solunumu 5 tur uyguladıktan sonra 112’yiarayınız.

Çocuğu sert bir zemin üzerine sırt üstü yatırınız.

Sırt üstü pozisyona getirirken baş- boyun ve gövde eksenini bozmadan
çeviriniz.

Çocuğun kıyafetlerini gevşetiniz.

Çocuğun sadece boyun kısmındaki kıyafetlerini gevşetiniz. Diğer kıyafetleri çıkartmaya çalışarak zaman harcamayınız.

Ağız içi kontrolü yapınız.

Ağız içinde sadece görünen cismi alınız.

Baş çene pozisyonu veriniz.

Bu pozisyonu vermeden önce çocuğu iyi değerlendiriniz.
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Solunumu kontrol ediniz.

Solunumu, 5- 10 saniye sürede bak- dinle – hisset yöntemi ile hızlı ve
dikkatli bir şekilde kontrol ediniz.
Solunum var ise koma pozisyonu veriniz. Solunum yok ise suni solunum uygulamasına geçiniz.

2 kurtarıcı nefes veriniz.

Verilen her nefesten sonra ağzınızı çocuğun ağzından çekerek verilen
havanın pasif bir şekilde dışarı çıkmasını sağlayınız. Verilen soluğun
geri çıkıp çıkmadığını kontrol etmeyi unutmayınız.

Göğüs kemiğinin alt ve üst ucunu tespit ederek alt yarısına
bir elin topuğunu yerleştiriniz.

Çocuk yetişkin görünümündeyse uygulamayı yetişkinlerdeki gibi çift
elle yapınız.

Dirsek ve omuz düz, dik olacak şekilde pozisyon alınız.

Dirseğinizi bükmeyiniz. Omuz ve bel kaslarından kuvvet alınız.
Çocuğun vücuduna dik olacak şekilde pozisyon almaya dikkat ediniz.

Göğüs kemiğinin üzerine yerleştirilen elin parmaklarını,
yukarı doğru kaldırınız.

Bası uygularken parmakları yukarı doğru kaldırmayı unutmayınız.
Basıncı, aşağı doğru ve dik olarak uygulayınız.

Göğüs kemiğine, 5 cm içe çökecek şekilde basınç uygulayınız.

Göğüs kemiğine gereğinden fazla basınç uygulamayınız.

Göğüs kemiğine uygulanan basıyı kaldırınız.

Basının kaldırılması esnasında elin topuğunun yerinden oynatılmamasına dikkat ediniz.

30 göğüs basısı, 2 suni solunum uygulayınız.

Göğüs basısı ile suni solunum işlemini koordineli olarak yapınız.

Çocuğun yaşamsal refleksleri ya da tıbbi yardım görevlileri
gelene kadar uygulamaya devam ediniz.

Omurga yaralanması olan çocuğa koma pozisyonun uygulanmaması
gerektiğini unutmayınız.

Yaşamsal refleksleri geri geldiğinde, koma pozisyonu veriniz. Koma pozisyonu verilen çocuğun ABC’sini kontrol etmeyi unutmayınız
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Kaynak: T.C. Millî Eğitim Bakanlığı, Temel Yaşam Desteği, Ankara, 2011
Tablo 4: Bebeklerde Temel Yaşam Desteği Uygulama Basamakları
İşlem Basamakları

Öneriler

Kendinizin ve olay yerinin güvenliğini sağlayınız.

Kendinizin ve olay yerinin güvenliğini sağlamadan bebeğe
hiçbir zaman müdahale etmeyiniz.

Bilinç kontrolü yapınız.

Bilinç kontrolünü, bebeğin ayak tabanına hafifçe vurarak
yapınız.

112’yi aratınız.

112’yi aratacağınız kişiyi siz belirleyiniz.
112’ye açık ve doğru bilgi veriniz.
Yalnız iseniz 30:2 göğüs basısı ve suni solunumu 5 tur uyguladıktan sonra112’yi arayınız.

Bebeği sert bir zemin üzerine sırt üstü yatırınız.

Sırt üstü pozisyona getirirken baş boyun ve gövde eksenini
bozmadan çeviriniz.

Bebeğin ağız içini kontrol ediniz.

Ağız içinde sadece görünen cismi alınız. Ağız içindeki cismi
tek hamlede cımbız ile alır gibi alınız.

Baş çene pozisyonu veriniz.

Baş çene pozisyonunda çeneyi yukarı kaldırırken başı hafifçe
geriye doğru itiniz.
Başı, çok geriye itmemeye dikkat ediniz.
Baş-boyun travma şüphesi yoksa bebeğin omuzlarının altına
kıyafet, havlu vb. katlayıp koyarak da hava yolu
Açıklığını sağlayabilirsiniz.
Bebeğin omuzları altına konulan malzemenin çok kalın olmamasına dikkat ediniz.

Solunumu kontrol ediniz.

Solunumu, 5- 10 saniye sürede bak- dinle – hisset yöntemi ile
hızlı ve dikkatli bir şekilde kontrol ediniz.
Solunum yok ise suni solunum uygulamasına geçiniz.

Ağzınızı, bebeğin ağız ve burnunu içine

Ağzın ve burnun tamamen kapatıldığından emin olunuz.

Alacak şekilde yerleştiriniz.

Ağzı veya burnu tamamen kapatamıyorsanız sadece ağız ve
ya burna suni solunum uygulayabilirsiniz.
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Bebeğe, 2 kurtarıcı nefes veriniz.

Gereğinden fazla nefes vermemeye dikkat ediniz.

Havanın geri çıkıp çıkmadığını kontrol ediniz.

Verilen hava geri çıkmıyorsa solunum yolunda yabancı cisim
olabileceğini unutmayınız.

Göğüs basısı uygulanacak bölgeyi
belirleyiniz.

İki meme ucu arasında hayali bir çizgi çiziniz.
Çizilen çizginin altındaki orta hattı belirleyiniz.

Orta ve yüzük parmağınızı, göğüs kemiğinin üzerine yerleştiriniz.

Uygulama yapacak parmaklarınızın dik konumda olmasına
dikkat ediniz.

Göğüs kemiğine 4 cm çökecek kadar basınç uygulayınız

Bası uygulama sırasında dikkatli olunuz.

Göğüs kemiğine uygulanan basıyı kaldırınız.

Bası uygulama ve basıyı kaldırma esnasında parmakları sabit
tutunuz. Bası uygulama noktasından
parmaklarınızın kaymamasına dikkat ediniz.

30 göğüs basısı, 2 suni solunum uygulayınız.

Göğüs basısı ile suni solunum işlemini koordineli ve ritmik
olarak yapınız.

Yaşamsal refleksler veya tıbbi yardım ekipleri gelene kadar
temel yaşam desteğini uygulayınız.

Tıbbi yardım ekiplerinin en kısa zamanda gelmesini istiyorsanız 112’yi,belirtilen zamanlarda aramayı
unutmayınız.

Kaynak: T.C. Millî Eğitim Bakanlığı, Temel Yaşam Desteği, Ankara, 2011

Zehirlenmeler ve Zehirli Hayvan Sokmaları
Zehirlenme vücuda giren herhangi bir kimyasal (ilaç
gibi) ya da organik (gıda gibi) maddenin yol açtığı ve kişinin
ölümüne kadar varabilecek yerel ya da genel hasardır. Bu hasara neden olan maddeye de zehir denir.

belirtiler sonunda hasta şoka girebilir ve yaşamını kaybedebilir.
Zehirler vücuda bilerek (kasten) ya da bilinmeden (kaza
ile) dört yoldan girebilir:

Zehirlenmelerde yerel olarak sokulan, ısırılan, temas
eden yerde kızarıklık, şişlik, gerginlik, ağrı ve kaşıntı görülebilir. Genel olarak ise, vücut ısısının yükselmesi (ateş), bütün
vücutta kızarıklık, döküntü, kaşıntı, solunum sıkıntısı, hızlı
ve zayıf atan nabız, baş ağrısı, kulak çınlaması, halsizlik,
kendinden geçme, gelişen bilinç kaybı gibi belirtilerdir. Bu
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1)Sindirim,
2) Solunum,
3) Deri,
4) Kan
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Solunum yolu ile zehirlenmeler
Hava yolu ile oluşan zehirlenmelerin en sık görüleni karbon monoksit (CO) zehirlenmesidir. CO tüp gazda, egzoz
gazında, yanmış kömür dumanında ve şofbenlerde kullanılan
gazlarda bulunur. Havadan ağır olduğu için odanın zeminine
yakın kısımlara çöker; renksiz ve kokusuz olduğu için fark
edilemez. Kömür sobaları ya da mangallar, özellikle geceleri
yanık bırakılıp uyunursa ve pencereler de kapalı olduğunda
odada CO yoğunluğu artar ve uyuyanlar zehirlenirler. Şofben
zehirlenmeleri ise bacası ya da havalandırması olmayan banyolarda görülür.
Böcek öldürücüleri (ensektisitler) de kapalı ortamlarda
kullanılırlarsa havadaki yoğunlukları artar ve kişilerin solumaları ile zehirlenmelere yol açabilirler. Aynı şekilde yer
temizliği gibi işlerde kullanılan kimyasal maddeler de buharlaşarak zehirlenmelere neden olabilir. Bu tip zehirlenmelerde
baş ağrısı, baş dönmesi, kulak çınlaması, kendinden geçme,
bulantı-kusma, deride renk değişimi gibi belirtiler görülür.
İlk yardım:
• Hasta temiz havaya çıkarılır ya da cam ve kapı açılarak ortam havalandırılır,
• Yaşamsal belirtiler değerlendirilir (ABC),
• Yarı oturur pozisyonda tutulur,
• Bilinç kapalı ise koma pozisyonu verilir,
• Tıbbi yardım istenir (112),
• İlkyardımcı müdahale sırasında kendini ve çevresini
korumak için gerekli önlemleri almalıdır,
• Solunumu korumak için maske veya ıslak bez kullanılır,
• Elektrik düğmeleri ve diğer elektrikli aletler ve ışıklandırma cihazları kullanılmaz,
• Yoğun duman varsa hastayı dışarı çıkarmak için ip
kullanılmalıdır,
• Derhal itfaiyeye haber verilir (110).

eder. Şofben sıcak su temini için birçok konutta hala kullanılmaktadır. Elektrikle çalışanlar genellikle termostat arızası
nedeniyle kazan patlamalarına neden olabilmekte ve kişiler
sıcak su yanıkları ile karşılaşabilmektedir. LPG ile çalışan
şofbenler ile de kazalar olmaktadır. Bu kazalar ortamdaki
oksijenin yanma sırasında tüketilmesine bağlıdır. LPG zehirli değildir. Ancak; 6 m3’den küçük iyi havalandırılmamış
mekânlarda şofben kullanıldığında ortamdaki oksijen hızla
tükenmekte ve kişiler bu yüzden havasızlıktan boğularak
kaybedilmektedirler.
Şofben kaynaklı zehirlenmelerde şunlar yapılmalıdır:
•
•
•
•
•

Kişi ortamdan uzaklaştırılır,
Hareket ettirilmez,
Yaşam bulguları değerlendirilir (ABC) ,
Havayolu açıklığı sağlanır,
Tıbbi yardım istenir (112).

Şofben kaynaklı zehirlenmelerin önlenmesi için halka şu
önlemlerin alınması konularda eğitim yapılmalıdır:
• Banyo içeriden kilitlenmemelidir,
• Şofben iyi çeken bir bacaya bağlanmalı,
• Şofbenin olduğu yere bol hava girişi sağlanmalı,
• Şofben ile tüp arasındaki hortum 125 cm’den uzun
olmamalı,
• Banyodaki kişiler kontrol edilmeli.

Sindirim yolu ile zehirlenmeler
Yanlışlıkla yenilen zehirli ya da bozuk gıda maddeleri
(mantar, son kullanma tarihi geçmiş konserveler, bozulmuş,
kokuşmuş gıdalar) ya da kaza ile ya da intihar amacı ile alınan ilaçlar, tarım ilaçları, ev ve endüstride kullanılan kimyasal maddelerle, alkol ya da uyuşturucu maddelerle olur.

Hava yolu ile olan zehirlenmeler arasında şofben kaynaklı karbon monoksit (CO) zehirlenmeleri özel bir yer işgal
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İlk yardım:
• Hastanın bilinci yerinde ise kusturulur. Kusturmak
için ağız içine parmak sokulup gırtlağına dokunularak
hasta öğürtülür. Hastanın ısırmasını önlemek amacıyla
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parmağa bir gazlı bez sarılabilir ya da bez dişler arasına sıkıştırılır. Sıcağa yakın ılık ya da tuzlu su içirerek
de kusturma sağlanabilir (kişi bardağı kendisi tutarak
içmelidir. Başkası tarafından içirilmemelidir.) (Dikkat:
Eğer alınan zehir asit, çamaşır suyu, tuz ruhu, petrol ürünü gibi korozif (yakıcı) bir madde ise hasta asla kusturulmaz. Çünkü bu durumda yutak borusunun yanmasına
ve ileride yutma güçlüklerine yol açılmış olur. Ayrıca bilinci yerinde olmayan hasta kusturulmaz, çünkü kusma
sırasında kusmuğunu solunum yoluna kaçırabilir - aspire
edebilir.)
• Ağızdan alınan zehir bir süre sonra bağırsaklardan
emilir. Zehrin alınmasından sonra 2 saat geçmeden kusturulan hasta tehlikeyi atlatabilir. Sindirim aşamasında
müshil verilerek zehrin emilimi azaltılabilir.
• Hastaneye götürülür, özellikle korozif madde içmiş
kişilerin mutlaka hastanede tedavi edilmeleri gerekir.
• Hastaneye gönderilen hastanın hangi maddeyi ve ne
zaman aldığı, maddenin kutusunda / şişesinde kalan miktar gibi bilgiler ve varsa maddenin (ilacın) prospektüsü
de iletilmelidir.
• Ne yapılacağına karar verilemeyen durumlarda mutlaka ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (Tel. 114) aranmalıdır.

ile hastalık belirtilerine yol açar. Gözlerde uyum felci, çift
görme, ağız kuruluğu, yutma ve konuşma bozukluğu, halsizlik, baş ağrısı gibi ilk belirtilerden sonra, ishal ve kusmaya
neden olur; kalpte ritim bozukluklarına ve solunum felcine
yol açarak hastayı ölüme sürükleyebilir.
İlk yardım:
• ABC (hava yolu açıklığı, solunum düzgün, dolaşım
düzgün) kontrol edilir ve devamlılığı sağlanır;
• Olanak varsa oksijen verilir;
• Gerekiyorsa suni solunum yapılır;
• Acilen hastaneye götürülmelidir; mutlaka antitoksin
yapılması gerekir.

Deri yolu ile zehirlenmeler
Deriye sürülen ya da deriye herhangi şekilde temas eden
krem, toz, sıvı şeklindeki kimyasallarla ya da ısırma, sokma,
enjeksiyon ile meydana gelir. Etkilenme durumuna göre yerel
ya da genel belirtiler görülebilir.

Besin zehirlenmeleri
Su ve gıdalarla oluşan hastalıkların ve gıda kaynaklı
zehirlenmelerin kontrolü konusunda “Bulaşıcı Hastalıkların
Kontrolü” bölümünde ayrıntılı bilgi verilmişti. Bu bölümde
yalnızca gıda kaynaklı zehirlenmelerde yapılması gereken
işlere kısaca değinilecektir.
Aslında gıda zehirlenmesi olarak bilinen durumların
çoğu salmonella, stafilokok gibi bakterilerin yol açtığı enfeksiyonlardır ve bulaşıcı hastalıkların tedavisi ilkelerine göre
tedavi edilirler. Ancak, bunlar arasında Clostrium Botulinum
adlı bakteri tarafından meydana gelen “botulismus” hastalığından özellikle söz etmek gerekir. Genellikle uygun şekilde
yapılmamış konservelerin yenilmesi sonucu görülen öldürücü bir besin zehirlenmesidir. Bakteri, yenildikten 24 saat içinde enfeksiyona yol açmamakla birlikte ürettiği güçlü toksin
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İlk yardım:
• Yaşam bulguları değerlendirilir.
• Ellerin zehirli madde ile teması önlenmelidir.
• Zehir bulaşmış giysiler çıkartılır.
• Tıbbi yardım istenir (112).
• Etken madde krem ya da toz şeklindeyse, bol su ile
yıkanır; yara varsa üzeri steril gazlı bezle kapatılır.
• Yerel belirtiler giderek yayılıyor ve genel belirtiler
görülüyorsa, kişide anaflaktik şok adı verilen sistemik
alerji gelişiyor demektir ki, bu durum son derece tehlikeli ve ölümcül bir durumdur. Hastaya derhal anti alerjik
ilaçlar uygulanmalı, böyle bir olanak yoksa hiç zaman
kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna ulaştırılmalıdır.
Hastaneye götürürken bilinç kapanırsa koma pozisyonu
verilir veya ABC’nin devamlılığı sağlanır. Özellikle arı,
örümcek ve diğer böcek sokmalarında anaflaktik şok görülebilir.
• Deri yoluyla kimyasal ve radyoaktif zehirlenmelerde
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hastanın bütün vücudu, özellikle etkilenen kısımları bol
su ile 20 - 30 dakika yıkanır.
• Kedi – köpek ısırmaları: Hafif yaralanmalarda yara
5 dakika süreyle sabun ve soğuk suyla yıkanır, yaranın
üstü temiz bir bezle kapatılır, ciddi yaralanma ve kanama
varsa yaraya temiz bir bezle basınç uygulanarak kanama
durdurulmalıdır, derhal tıbbi yardım istenmeli (112), hasta kuduz ve/veya tetanos aşısı için uyarılmalıdır.
• Arı, örümcek, böcek sokması: Kişinin alerjisi yoksa bir arı veya böceğin sokması bir tehlike oluşturmaz. Ağrı, şişme kızarma, kaşınma meydana gelir. Alerjisi varsa şoka girebilir.
İlk yardım olarak: Arının iğnesi kalmışsa çıkarılır; sokulan yer sabunlu su ile yıkanabilir; antiseptik uygulanabilir; şişmesini önlemek için buz tatbik edilir; amonyak
sürülebilir; hastanın alerjisi varsa, şoka giriyorsa, şok
pozisyonuna alınır; olanak varsa adrenalin ve antihistaminik uygulanır; hasta zaman geçirilmeden bir sağlık kuruluşuna gönderilir. (Dikkat: Seyyahlar, denizlerde yolculuk yapanlar, böcek sokmalarında ortaya çıkabilecek
anaflaktik şok için yanlarında “alerji kutusu / kiti / seti”
denilen ve içinde başlıca antihistaminikler olan bir ilaç
çantası taşırlar ve hekime ulaşmanın mümkün olmadığı
durumlarda kullanırlar.)
• Akrep sokması: Sokulan yer çizilip hafifçe kanatılarak zehir boşaltılır; amonyak uygulanabilir; sokulan yer
ekstremitelerde ise (kol, bacak) alt ve üst tarafından turnike ile bağlanır; sokulan yer kalp seviyesinden aşağıda
tutulur; ovuşturulmadan bol su ya da sabunlu su ile yıkanır; zehrin yayılmasını yavaşlatmak için soğuk da tatbik
edilebilir; sağlık kuruluşuna nakledilerek akrep serumu
yaptırılır.
• Yılan ısırması: Her yılan zehirli olmamakla birlikte, bütün yılan ısırmaları zehirli olarak kabul edilmelidir.
Isırılan yer çizilerek zehir boşaltılır; ısırılan yer uzuvlarda ise alt ve üst tarafından turnike ile bağlanır, ısırılan
yer kalp seviyesinden aşağıda tutulur; sağlık kuruluşuna
nakledilerek yılan serumu yaptırılır.
• Denizkestanesi batması: Bu durumda organ (genelde ayak), yanmayacak şekilde dayanabileceği kadar (45°

C) sıcak su içine daldırılarak, 20-30 dakika (ağrı dininceye) kadar bekletilir. Sıcak dikeni eritir.
• Denizanası teması: Denizanasının çeşitli türleri dokunaçlarında (vantuzlarında) kendilerini savunmak amacıyla zehir taşırlar. Başka bir canlının bunlarla teması
halinde, denizanasının ölü olduğu durumlarda bile, zehirlenme söz konusu olabilir. Derideki vantuzların zarar verilmeden uzaklaştırılması için, önce alkol (ya da sirke ya
da deniz suyu) ile yıkanır, sonra üzerine pudra ekilir, varsa çiğ et konarak yumuşatılır ve bıçağın tersi ya da tahta
çubukla deriden sıyrılır ya da o kısım doğrudan musluk
suyu ile yıkanır. Tatlı su vantuzları patlatacağından kişi
rahatlayacaktır.

Göz, Kulak ve Burna Yabancı Cisim
Kaçmasında İlk Yardım
Özellikle bebeklere ve küçük çocuklarda kulak ve buruna
boncuk büyüklüğündeki cisimlerin kaçması sık görülen olaylardır. Gözlere toz, çöp gibi maddeler yanı sıra cam kırığı, taş
kırıntıları, torna çapakları gibi göze ciddi zararlar verebilecek
kazalar da sık görülen olaylardır.
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Göze yabancı cisim kaçmasında ilkyardım
Toz gibi küçük madde ise;
•
•
•
•
•
•

Göz ışığa doğru çevrilir ve alt göz kapağı içine bakılır,
Gerekirse üst göz kapağı açık tutulur,
Nemli temiz bir bezle çıkarılmaya çalışılır,
Hastaya gözünü kırpıştırması söylenir,
Göz ovulmamalıdır,
Çıkmıyorsa sağlık kuruluşuna gitmesi sağlanır.

Bir cisim batması varsa ya da metal cisim kaçmışsa;
• Gerekmedikçe hasta yerinden oynatılmaz,
• Göze hiçbir şekilde dokunulmaz,
• Tıbbi yardım istenir (112),
• Hastanın göz uzmanı olan bir sağlık kuruluşuna gitmesi sağlanır.
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Kulağa yabancı cisim kaçmasında ilkyardım
• Kesinlikle sivri ve delici bir cisimle müdahale edilmez,
• Su değdirilmez,
• Tıbbi yardım istenir (112).
Buruna yabancı cisim kaçmasında ilkyardım
• Burun duvarına bastırarak ağızdan nefes alıp sonra
kuvvetli bir nefes verme ile cismin atılması sağlanır,
• Çıkmazsa tıbbi yardım istenir (112).

Yaralanmalar ve Kanamalar
Yara, çarpma, düşme, kuvvetli darbeler, atmosfer basıncı, yanık, donma, elektrik çarpması ve radyoaktivite gibi
etmenlerin yol açtığı travma nedeniyle deri ve mukoza bütünlüğünün bozulmasıdır.
Yaralanmalar, şiddetine ve yaralanan bölgenin özelliğine göre basit olabileceği gibi ölümcül de olabilir. Yaralanma, kasların, kan damarlarının ve sinirlerin zedelenmesine
ve kesilmesine ve iç organlarda ve dokularda harabiyete yol
açabilir. Yaralanmalar, deri bütünlüğünün bozulduğu açık
yara şeklinde olabileceği gibi, gözle görülür herhangi bir belirti göstermeden künt yaralanma şeklinde de olabilir. Künt
darbeler, derinin altındaki dokulara ve küçük damarlara zarar
verebilir. Hasar oluşan alana sıvı ve kan sızar. Kan sızdıkça
derinin rengi siyah veya maviye dönüşür (ekimoz oluşur).
Hasar fazla ise yırtılan büyük damarlardan deri altındaki dokulardan sızan kan yaralanan bölgede kan göllenmesine (hematom) yol açar. Sıvı ve hematoma bağlı şişlik ve ağrı ortaya
çıkar. Açık yaralanmalarda görülen ortak belirtiler, kanama,
ağrı ve yara kenarlarının ayrılmasıdır.

Kesik Yara: Kesici ya da delici (cam, bıçak, çakı, jilet,
ustura vb.) bir cisimle meydana gelen yaradır. Derin kesiklerde sinir, damar, kas gibi dokular zarar görebilir.
Ezik Yara: Enkaz altında kalma, trafik kazası, yumruk,
taş, sopa gibi şeylerle ve iki cisim arasında sıkışma sonucu
oluşur. Kesik yaralara göre kanama riski daha azdır, ama yaralanma şiddeti yüksek ise iç organlarda yaşamı tehlikeye sokabilecek kanamalar ve hasarlar oluşabilir.
Delici Yara: Bıçak, çakı, şiş, kırık cam, kurşun vb. kesici
ve delici aletlerle oluşur. Genellikle aletin girdiği delik dar,
derinlik ise fazladır. Kanama görülmeyebilir; ancak derinlerde büyük damarlarda, iç doku ve organlarda yaralanma olursa
ciddi kanamalar oluşabilir ve yaşamı tehlikeye sokabilir.
Parçalı Yara: Deri ya da deri altındaki dokuların bir
bölümü ya da tamamının ayrılması ile oluşan yaralardır. İş
yerlerinde makine kazaları, trafik ve özellikle motosiklet kazaları parçalı yaralanmalara neden olabilir. Bu tip yaralanmalar genellikle baş, el, kol, bacak ve ayakta görülür. Dokular,
genellikle anatomik bölgelerinden ayrılmıştır ve fazla kanama vardır.
Enfekte Yara: Mikroorganizma bulaşmış ya da bulaşma
olasılığı yüksek olan yaralardır. Enfeksiyon oluşma riski yüksek yaralar şunlardır:

Açık yaralar değişik şekillerde görülebilir.
Sıyrık Yara: Derinin sert bir yüzeye sürtünmesi sonucunda dış tabakasının bir bölümünün kaybı ile oluşan yaradır.
Yaralanan bölgede kılcal damar kanaması görülür. Sinir uçlarının sonlandığı bölge etkilendiği için ağrılıdır.
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• Üzerinden 6 saat geçmiş yani gecikmiş yaralar,
• Kenarları düzgün olmayan yaralar,
• Cerrahi dikişleri ayrılmış yaralar,
• Çok kirli ve derin dokuların (damar, kas, sinir vb.)
hasar gördüğü yaralar,
• Ateşli silahlarla meydana gelen yaralar,
• Böcek, yılan, köpek gibi canlıların ısırma ve sokmalarıyla oluşan yaralar.
Ciddi Yaralar: Şunlar ciddi yaralar olarak kabul edilir:
• Kenarları 2- 3 cm’den daha fazla ayrık olanlar;
• Kanaması durdurulamayan yaralar;
• Kas ve kemiğin göründüğü durumlar;

HALK SAĞLIĞI Kuramlar ve Uygulamalar

•
•
•
•

Kanamalarda ilk yardım

Delici aletlerle oluşan yaralanmalar;
Yabancı cisim saplanmış yaralar;
İnsan ve hayvan ısırmaları;
Görünürde iz bırakma ihtimali olan yaralar.

Yaralanmalarda ilk yardım
İlk yardım, yaralanmanın şiddetine ve yaranın ciddiyetine göre farklılık gösterir. Açık yaralanmalarda genel ilk
yardım uygulamaları şunlardır: Öncelikle, yaralının yaşam
bulguları değerlendirilir (ABC), yara bölgesi, yaranın oluş
şekli, yaralanmadan sonra geçen süre, yarada yabancı cismin
varlığı, kanama durumu değerlendirilir.
• Yaralanma ve kanama ciddi ise tıbbi yardım (112 aranır) istenir;
• Kanama varsa durdurulur;
• Mümkünse yara, su ve sabunla yıkanır (İçerisinde toz,
toprak vb. yabancı maddeler bol temiz su ile yıkanarak
uzaklaştırılır);
• Yaranın üzeri temiz bezle kapatılır; pamuk, kâğıt
mendil, peçete gibi şeyler yara üzerinde lif bırakıp kolayca dağıldıklarından enfeksiyon riski oluştururlar ve yara
üzerine konulmazlar.
• Gerekirse sargı ile sarılır;
• Yaralı bölge kalp seviyesinin üzerinde tutulur;
• Yara bölgesinin hareketi, ağrı ve kanamayı önlemek
için engellenir;
• Yara içi kurcalanmaz; alkol, iyot, antibiyotik içeren
merhem, pudra vb. maddeler yara üzerine uygulanmaz;
çünkü bu maddeler, yarada tahriş, alerji oluşturabilir ve
yaranın iyileşmesini geciktirir;
• Yaraya batan cisim varsa çıkartılmaz; batan cismin
etrafı temiz bir bezle desteklenerek yabancı cismin ucu
dışarıda kalacak şekilde sabitlenir; kanama varsa yara
kenarlarına basınç uygulanır;
• Yaralı, tetanos aşısı için yönlendirilir.

Kanama, damar bütünlüğünün bozulması sonucu kanın
damar dışına (vücudun içine ya da dışına) doğru akmasıdır.
Toplam kanın % 10’u kaybedilirse (yetişkinde ortalama 600
ml, çocukta 200– 300 ml, bebekte 30- 35 ml) vücut bu kaybı
dengeleyebilir. Kan kaybı, vücuttaki kan miktarının % 20’sini
aşarsa yaşam tehlikeye girer.
Kanamaya şu durumlar neden olabilir:
• Kesilme, ezilme gibi yaralanmalar,
• Kemik kırıkları, çıkıklar ve burkulmalar,
• Aşırı basınç değişiklikleri (dalgıçlarda vurgun hastalığı, akut dağ hastalığı),
• Bazı hastalıklardaki organ kanamaları (Verem, mide
ve barsak ülseri, hemoroit, yüksek tansiyon vb.).
Kanamanın ciddiyeti aşağıdaki durumlara bağlıdır:
• Kanamanın hızı,
• Kanın vücutta aktığı bölge (kafa içi, karın boşluğu
vb),
• Kaybedilen kan miktarı (% 20’den çok),
• Kişinin fiziksel durumu,
• Kişinin yaşı.
Kanın vücutta aktığı bölgeye göre kanamalar üçe ayrılır:
(a) Dış kanamalar: Yaradan vücut dışına doğru olan kanamalardır; (b) İç kanamalar: Kanın vücut boşluklarına aktığı
kanama türüdür ve gözle görülemez; (c) Diğer kanamalar
ise kulak, burun, ağız, anüs ve üreme organlarından olan kanamalardır.
Kanayan damarın özelliğine göre kanamalar üçe ayrılır:
(a) Atardamar (arter) kanaması: Atardamarlarda meydana gelen kanama, açık ve parlak kırmızıdır. Kalp atımları ile
uyumlu olarak fışkırır tarzda, kesik kesik akar. Arter kanamalarının durdurulması zordur. (b) Toplardamar (ven) kanaması: Toplardamarlardan olan kanamalar, koyu renklidir,
fışkırma yoktur ve sürekli şekilde akar. Bu çeşit kanamalar
daha kolay durdurulur. (c) Kılcal damarlardan (kapiller)
olan kanama devamlı ve sızıntı şeklindedir.
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Kanamayı kontrol yöntemleri

Şekil 33: Atardamar, Ven ve Kılcal Damal Kanamaları

Kanayan Yer Üzerine Doğrudan Baskı Uygulama:
Kanayan yer üzerine doğrudan baskı uygulamak küçük ve
orta büyüklükteki kanamaları durdurmak için yeterli bir uygulamadır. Kanayan yer üzerine direkt baskı uygulama tekniği:
• Yaralının durumuna uygun olarak oturması ya da yatması sağlanır;
• Kanayan bölge belirlenir;
• Kanayan yerin üzerine temiz bir bezle ya da elle doğrudan baskı uygulanır.
• Kanama durmazsa, ikinci bir bez konularak baskıya
devam edilir. İlk konulan bez, kana bulanmış olsa da asla
yerinden kaldırılmaz ve ikinci bez onun üstüne konulur
(İlk bez yerinden kaldırılırsa oluşan pıhtı kalkar ve kanama artar);
• Gerekiyorsa kanayan yer üzerindeki bezler kaldırılmadan baskıyı devam ettirmek için sargı ile sarılarak basınç yapılır.

Kaynak: TC Milli Eğitim Bakanlığı, Yaralanmalarda İlk Yardım, Ankara, 2011.

Dış kanamalarda ilk yardım
Baş, (yüz ve saçlı deri) göğüs, karın, kol ve bacaklarda
dış kanama kolayca gözlenebilir ve çoğu kez kontrol edilebilir. Dış kanamalar genellikle 6- 10 dakika içinde durur.
Dış kanamalarda ilk yardım uygulamaları:
• Yaralının durumu (ABC) değerlendirilir,
• Yara ya da kanama değerlendirilir,
• Gerekirse tıbbi yardım (112) istenir,
• Gerekirse şok pozisyonu (sırt üstü yatırılıp ayakları
30 cm yükseltilir) verilir,
• Kanama durdurma yöntemleri uygulanır,
• Sık aralıklarla yaşam bulguları değerlendirilir,
• Kanayan bölge dışarıda kalacak şekilde yaralının üstü
örtülür.
Dış kanamalarda amaç, kanamayı en kısa sürede durdurmak ve yarayı temiz tutmaktır. Dış kanamalarda kanama durdurma yöntemleri şunlardır:
•
•
•
•

Kanayan Bölgeyi Yukarıya Kaldırma: Kanama kol
ve bacaklarda ise kanayan bölge kalp düzeyinden batması
ve omurga yaralanması durumunda kanayan bölge yukarıya
kaldırılmaz.
Bası Noktalarına Basınç Uygulama: Bası noktasına
basınç uygulama, kanayan yere yakın olan bir üst atardamar
bölgesine baskı uygulanmasıdır. Bası noktası, kanayan yere
giden atardamarın yüzeyselleştiği ve nabız atımının hissedildiği yerdir. Kanamanın durdurulmasında kullanılan bası
noktaları şakak bölgesi, boyun atar damarları (şah damarı),
köprücük kemiği üzeri, koltuk altı, kolun üst bölümü ve kasık
bölgesidir (Şekil 34). Bası bölgelerine yapılan bası uygulaması her zaman kanamayı durdurmaya yetmez. O nedenle tek
başına uygulanmaz, diğer yöntemlerle birlikte uygulanır.

Kanayan yer üzerine direkt baskı uygulamak,
Kanayan bölgeyi yukarı kaldırmak,
Bası noktalarına basınç uygulamak,
Turnike (boğucu sargı) uygulamak.
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Şekil 34: Bası Bölgeleri

Şekil 35: Basınç Uygulama

Kaynak: TC Milli Eğitim Bakanlığı, Yaralanmalarda İlk
Yardım, Ankara, 2011.

Kaynak : TC Milli Eğitim Bakanlığı, Yaralanmalarda İlk Yardım, Ankara, 2011.

Turnike (Boğucu Sargı) Uygulama: Kanayan yer kol
ya da bacaklarda ve tek kemik üzerinde ise turnike uygulaması ile kanama durdurulabilir. Turnike uygulaması kemik
üzerine bez sargı, kravat vb. malzemenin sıkıca sarılmasıdır.
Amaç, kanayan atardamarı, kemik ile deri arasında sıkıştırarak yaralı yere olan kan akımını engellemektir. Turnike, yalnızca şu durumlarda uygulanır:

906

HALK SAĞLIĞI Kuramlar ve Uygulamalar

• Çok sayıda yaralının bulunduğu bir ortamda, tek ilk
yardımcı varsa diğer yaralılara da zaman ayırabilmek
için;
• Yaralı zor koşullarda (engebeli arazide) bir yere taşınması gerekiyorsa,
• Uzuv kopması varsa.

İç kanamalarda ilk yardım
İç kanamalar, şiddetli travma, darbe, kırık, silahla
yaralanma nedeniyle oluşabilir. Hasta/yaralıda şok belirtileri
vardır. İç kanama şüphesi olanlarda aşağıdaki uygulamalar
yapılmalıdır:

Turnike, (a) kanayan yer ile kalp arasında uygulanır, (b)
tek kemik bulunan bölgeye dirsek veya diz üzerine (üst kol
ve uyluk kemiği)uygulanır, (c) uygulamasında kullanılacak
malzemenin genişliği en az 5 cm, uzunluğu da 1-1,5 metre
olmalıdır. Kesinlikle tel, lastik, ip gibi kesici malzemeler
kullanılmaz, (d) Uygulanan bölge her zaman açık bırakılır, pansuman, sargı bezi veya örtü ile üzeri kapatılmaz, (e)
Turnike, kan akımını durduracağı için bir süre uygulandığı
bölgenin alt kısmına kan gidemez. O zaman bu bölgelerdeki
dokular kansızlık nedeniyle hasar görebilir, hatta kangren
bile oluşabilir. O nedenle dikkatlice uygulanmalı en geç
15- 20 dakika bir turnike 15-20 saniye gevşetilerek kanın alt
organlara geçmesine izin verilmelidir. Turnike en fazla 1,5- 2
saat uygulanabilir. (f) Yaralının üzerine görülebilecek şekilde
turnike uygulandığını belirten kart ya da bilgi notu yazılarak
iliştirilir, alnına “T harfi ya da turnike” yazılır.

•
•
•
•
•
•
•

Hasta/yaralının bilinci ve ABC si değerlendirilir,
Tıbbi yardım istenir (112)
Üzeri örtülerek ayakları 30 cm yukarı kaldırılır,
Asla yiyecek ve içecek verilmez,
Hareket ettirilmez (özellikle kırık varsa),
Yaşamsal bulguları incelenir,
Sağlık kuruluşuna sevki sağlanır.

Doğal deliklerden çıkan kanamalarda ilk yardım
Burun kanaması:
•
•
•
•

Hasta/yaralı sakinleştirilir, endişeleri giderilir,
Oturtulur,
Başı hafifçe öne eğilir,
Burun kanatları 5 dakika süre ile sıkılır,

Şekil 36: Turnike Uygulama

Kaynak : TC Milli Eğitim Bakanlığı, Yaralanmalarda İlk Yardım, Ankara, 2011.
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• Uzman bir doktora gitmesi sağlanır.
Kulak kanaması:
• Hasta/yaralı sakinleştirilir, endişeleri giderilir,
• Kanama hafifse kulak temiz bir bezle temizlenir,
• Kanama ciddi ise, kulağı tıkamadan temiz bezlerle kapanır,
• Bilinci yerinde ise hareket ettirmeden sırt üstü yatırılır, bilinçsiz ise kanayan kulak üzerine yan yatırılır,
• Kulak kanaması, kan kusma, anüs, üreme organlarından gelen kanamalarda hasta/yaralı kanama örnekleri ile
uzman bir doktora sevk edilir.

• Kanamayı durdurmak için uzuv yukarı kaldırılır,
bası noktasına basınç uygulanır; bu yöntemlerle kanama
kontrol edilemiyorsa turnike uygulanır;
• Turnike, uzvun koptuğu en yakın olan ve deri bütünlüğü bozulmamış bölgeye uygulanır;
• Kanayan bölge dışarıda kalacak şekilde yaralının üstü
örtülür;
• Sık aralıklarla yaşam bulguları değerlendirilir;
• Kopan uzuv parçası temiz bir beze sarılır;
• Uzuv, su geçirmeyen plastik torbaya yerleştirilerek
ağzı sıkıca kapatılır;
• İkinci plastik torba içine 1 ölçek su, 2 ölçek buz konulur;
• Uzvun bulunduğu torba hazırlanan ikinci torbanın
içine konulur; böylece kopan parçanın buz ile doğrudan
teması önlemiş ve soğuk ortamda taşınması sağlanmış
olur;
• Torbanın üzerine Yaralının adı- soyadı ve uzvun bulunduğu saat yazılır;
• Kopan uzuv, tıbbi yardım (112) ekibine teslim edilir;
yaralı ile kopan uzuv parçası aynı araçla en geç 6 saat
içerisinde sağlık kuruluşuna ulaştırılmalıdır.

Uzuv Kopması Durumunda İlk Yardım
Kazalarda uzuv (parmak, el, kol, bacak) kopmasına sıklıkla rastlanır. Uzuv kopması ile aynı zamanda, büyük atardamarlar da kopmuştur ve şiddetli kanama olmaktadır. Uzuv
kopmalarında şunlar yapılabilir:
• Yaralının durumu (ABC) değerlendirilir;
• Hemen tıbbi yardım (112 aranır) istenir;
• Gerekirse şok pozisyonu verilir;
• Uzvun koptuğu yer, temiz bir bez ile kapatılarak üzerine basınç uygulanır;
Tablo 5: Dış Kanamalarda İlk Yardım
İşlem Basamakları

Öneriler

Hasta veya yaralının ABC’ sini değerlendiriniz.

Hasta veya yaralının yaşamsal bulgularını 5- 10 sn içerisinde değerlendiriniz

Yara ya da kanamayı değerlendiriniz.

Kanayan bölgeyi belirleyiniz. Kanama çeşidini belirleyiniz.

Gerekirse tıbbi yardım (112) isteyiniz.

112’ yi aradığınızda kesin, doğru ve yeterli bilgi veriniz.

Gerekirse şok pozisyonu veriniz.

Hasta veya yaralıyı sırt üstü yatırıp ayaklarını 30 cm yükseltiniz.

Kanayan yer üzerine temiz bez koyarak direkt baskı uygulayınız.

Kanama devam ediyorsa ilk konulan bezi kaldırmadan ikinci bezi
yerleştirerek baskıya devam ediniz.
Kanayan yer üzerindeki bezleri kaldırmadan baskıyı devam ettirmek için sargı ile sarınız.

Kanayan bölgeyi yukarı kaldırınız.

Kanayan bölgeyi kalp seviyesinden yukarı kaldırarak bölgeye
gelen kan miktarını azaltınız.

908

HALK SAĞLIĞI Kuramlar ve Uygulamalar

Bası noktalarına basınç uygulayınız.

Kanayan bölgenin üst kısmındaki atardamara parmak ya da yumruk ile baskı uygulayınız.
Turnike uygulanacak ise

Bası noktasına baskı uygulamaya devam ediniz.

Atardamarın yüzeyselleştiği noktaya baskı yapınız.

Turnike olarak kullanılacak sargıyı ikiye katlayarak uzuv etrafına
sarınız.

Turnike uygulamasında kullanılacak malzemelerin genişliği en az
5 cm olmalıdır. İp, tel, lastik gibi malzemeleri turnike olarak kullanmayınız.

Sargının bir ucunu halkadan geçirip çekerek iki ucunu bir araya
getiriniz.

Hızlı hareket ediniz.

Bası noktasından basıncı kaldırınız.
Uzuv etrafına sarılan bezi, kanamayı durduracak yeterlilikte sıkıştırarak düğümleyiniz.

Turnike malzemesini kanama durana kadar sıkıştırınız

Düğüm üzerine sert cisim yerleştirip üzerinden bir kez daha
düğümleyiniz.

Sert cisim olarak tahta, kalem vb. malzemeler kullanınız.

Kanama durana kadar sert cismi kendi etrafında döndürünüz.

Kanama durduktan sonra daha fazla sıkıştırmayınız.

Sert cismi sabitleyiniz.
Hasta veya yaralının üzerine adı- soyadı, turnikenin uygulandığı
saat ve dakikayı yazıp iğneleyiniz.

Turnikenin uygulandığı saat ve dakikayı, turnike uygulanacak
toplam süreyi aşmamak için ve turnikeyi gevşetme sürelerini belirlemek için yazınız.

Turnike uygulanan yeri açıkta bırakarak hasta veya yaralının üstünü örtünüz.

Turnike uygulanan bölgenin mutlaka açıkta kalmasını sağlayınız.

Turnikeyi, 15- 20 dakikada bir 5- 10saniye gevşetiniz

Dokuların kanlanmasını sağlayınız.

Dokuların yeterli kanlanması sağlandıktan sonra turnikeyi tekrar
sıkıştırınız.

Kanayan bölgeyi gözlemleyiniz.

Sık aralıklarla yaşam bulgularını değerlendiriniz.
Uzuv kopması durumunda ise
Uzvun koptuğu yeri, temiz bir bez ile kapatarak üzerine basınç
uygulayınız.

Basınç uygulayarak kanamanın şiddetini azaltınız.

Kanamayı durdurunuz.

Kanamayı durdurmak için uzvu yukarıya kaldırınız.
Bası noktasına basınç uygulayınız.
Diğer yöntemlerle kanama kontrol edilemiyorsa turnike uygulayınız.
Turnikeyi, uzvun koptuğu en yakın olan ve deri bütünlüğü
bozulmamış bölgeye uygulayınız.

Kopan parçayı temiz beze sararak ağzı kapalı torbaya yerleştiriniz.

Kopan parçanın yeniden hastane ortamında yerine dikilebileceğini
unutmayınız.

İkinci plastik torba içine 1 ölçek su, 2ölçek buz koyunuz.

Kopan parçanın donmasını ve suyla temas etmesini önleyiniz
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Uzvun bulunduğu torbayı hazırladığınız ikinci torbanın içine koyunuz.

Bu işlem kopan parçanın buz ile direkt temasını önlemiş olur ve
soğuk ortamda taşınması sağlar.
Donan doku, canlılığını kaybederse yerine dikilemeyeceğini hatırlayınız.

Torbanın üzerine hasta veya yaralının adı- soyadı ve uzvun bulunduğu saati yazınız.

Uzvun kaybolmasını ya da kopan başka uzuvlarla karışmasını
önleyiniz.

Kopan uzvu, tıbbi yardım (112) ekibine teslim ediniz.

Yaralı ile kopan uzuv parçasını aynı araçla en geç 6 saat içerisinde
sağlık kuruluşuna ulaştırınız.

(Kaynak: TC Milli Eğitim Bakanlığı, Yaralanmalarda İlk Yardım, Ankara, 2011.)

Delici Yaralanmalarında İlk Yardım

Karın yaralanmaları

Göğüs yaralanmaları
Göğsün içine giren cisim, akciğer zarı ve akciğeri yaralar. Bunun sonucunda şu belirtiler görülebilir:
• Yoğun ağrı
• Solunum zorluğu
• Morarma
• Kan tükürme
• Açık pnömotoraks (Göğüsteki yarada nefes alıyor görüntüsü)
dır:

Delici karın yaralanmalarında iç organların zarar görmesi, iç ve dış kanamaya bağlı şok oluşması nedeniyle son
derece ciddi yaralanmalardır; karın tahta gibi sert ve çok ağrılı ise ve bağırsaklar dışarıya çıkmışsa durum daha da ciddi
demektir.
Delici karın yaralanmalarında şu işlemler yapılmalıdır:
• Yaralının bilinç kontrolü yapılır,
• Yaşam bulguları kontrol edilir,
• Dışarı çıkan organlar içeri sokulmaya çalışılmaz,
üzerine geniş ve nemli temiz bir bez örtülür,
• Bilinç yerinde ise sırt üstü pozisyonda bacaklar bükülmüş olarak yatırılır, ısı kaybını önlemek için üzeri örtülür,
• Ağızdan yiyecek ya da içecek bir şey verilmez,
• Yaşam bulguları sık sık izlenir,
• Tıbbi yardım istenir (112).

Delici göğüs yaralanması durumunda şunlar yapılmalı• Yaralının bilinç kontrolü yapılır,
• Yaşam bulguları değerlendirilir (ABC),
• Yara, üzerine plastik poşet, naylon vb. sarılmış bir
bezle kapatılır,
• Nefes alma sırasında yaraya hava girmesini engellemek, nefes verme sırasında havanın dışarı çıkmasını sağlamak için yara üzerine konan bezin bir ucu açık bırakılır,
• Yaralı bilinci açık ise yarı oturur pozisyonda oturtulur,
• Ağızdan hiçbir şey verilmez,
• Yaşam bulguları sık sık kontrol edilir,
• Açık pnömotoraks varsa şok ihtimali çok yüksektir.
Bu nedenle şok önlemleri alınmalıdır,
• Tıbbi yardım istenir (112).

Kafatası ve Omurga Yaralanmalarında İlk
Yardım
Merkezi sinir sistemi vücudumuzun işlevlerini kontrol
eden ve bu nedenle yaşamsal değerdeki sistemimizdir. Gerek
beyin gerekse omurilikteki zedelenmelerin onarılması çoğu
zaman mümkün olmadığı için bu organların yaralanmalarında son derece dikkatli ve özenli davranılmalıdır.
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Kafatası yaralanmaları denildiğinde yüz ve saçlı deri yaralanmalarını da birlikte anlamak gerekir.

Kafatası ve omurga yaralanmalarında yapılacak ilkyardım girişimleri şunlardır:

Saçlı deride yaralanmalar: Saç derisi kafatası yüzeyi
üzerinde kolaylıkla yer değiştirebilir ve herhangi bir darbe
sonucu kolayca ayrılabilir. Bu durumda çok fazla miktarda
kanama olur, bu nedenle öncelikle kanamanın durdurulması
gereklidir.

• Bilinç kontrolü yapılır,
• Yaşam bulguları değerlendirilir,
• Hemen tıbbi yardım istenir (112),
• Bilinci açıksa hareket etmemesi sağlanır,
• Her hangi bir tehlike söz konusu ise düz pozisyonda
sürüklenir,
• Baş-boyun-gövde ekseni bozulmamalıdır,
• Yardım geldiğinde sedyeye baş-boyun-gövde ekseni
bozulmadan alınmalıdır,
• Taşınma ve sevk sırasında sarsıntıya maruz kalmaması gerekir,
• Tüm yapılanlar ve hasta/yaralı hakkındaki bilgiler
kaydedilmeli ve gelen ekibe bildirilmelidir,
• Yaralı asla yalnız bırakılmamalıdır.

Kafatası kırıkları: Kafatası kırıklarında beyin zedelenmesi, kemiğin kırılmasından daha önemlidir. Bu nedenle beyin hasarı bulguları değerlendirilmelidir.
Yüz yaralanmaları: Ağız ve burun yaralanmalarında
solunum ciddi şekilde etkilenebilir ve duyu organları zarar
görebilir. Bir yüz yaralanması sonucunda burun, çene kemiği
kemiklerinde yaralanma görülebilir.
Kafatası ve omurga yaralanmalarında şu belirtiler görülebilir:
• Bilinç düzeyinde değişmeler, hafıza değişiklikleri ya
da hafıza kaybı,
• Başta, boyunda ve sırtta ağrı,
• Elde ve parmaklarda karıncalanma ya da his kaybı,
• Vücudun herhangi bir yerinde tam ya da kısmi hareket
kaybı,
• Baş ya da bel kemiğinde şekil bozukluğu,
• Burun ve kulaktan beyin omurilik sıvısı ve kan gelmesi,
• Baş, boyun ve sırtta dış kanama,
• Sarsıntı,
• Denge kaybı,
• Kulak ve göz çevresinde morluk,

Şoktaki Yaralıya İlk Yardım
Kalp-damar sisteminin yaşamsal organlara uygun oranda
kanlanma yapamaması nedeniyle ortaya çıkan ve kan basıncı
düşüklüğü ile seyreden bir akut dolaşım yetmezliğidir. Nedenlerine göre 4 çeşit şok vardır:
•
•
•
•

Kardiyojenik şok (Kalp kökenli)
Hipovolemik şok (Sıvı eksikliği)
Toksik şok (Zehirlenme ile ilgili)
Anaflaktik şok (Alerjik)

Bir hastanın / yaralının şokta olduğunu gösteren belirtiler
şunlardır:

Eğer, yaralıda hiçbir belirti yoksa bile bütün yüz ve köprücük kemiği yaralanmaları, düşme vakaları, trafik kazaları,
bilinci kapalı olan bütün yaralılarda kafa ve omurga yaralanması olduğu var sayılmalı ve ona göre davranılmalıdır.
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•
•
•
•
•
•
•

Kan basıncında düşme
Hızlı ve zayıf nabız
Hızlı ve yüzeysel solunum
Ciltte soğukluk, solukluk ve nemlilik
Endişe, huzursuzluk
Baş dönmesi,
Dudak çevresinde solukluk ya da morarma
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•
•

Susuzluk hissi
Bilinç seviyesinde azalma

Kırık, Çıkık ve Burkulmalarda İlk Yardım

Şoktaki bir hastaya / yaralıya uygulanması gereken ilk
yardım işlemleri şunlardır:
• Hasta / yaralının ve çevrenin güvenliği sağlanır,
• Sırt üstü yatırılır,
• Hava yolunun açıklığı sağlanır,
• Mümkün olduğunca temiz hava soluması sağlanır,
• Varsa kanama hemen durdurulur,
• Hareket ettirilmez,
• Hızlı bir şekilde sağlık kuruluşuna sevki sağlanır
(112),
• Endişe ve korkuları giderilerek psikolojik destek
sağlanır.
• Şok pozisyonu verilir,
o Hasta/yaralı düz olarak sırt üstü yatırılır,
o Hasta/yaralının bacakları 30 cm kadar yukarı kaldırılarak, bacakların altına destek konulur (Çarşaf, battaniye yastık, kıvrılmış giysi vb.),
o Üzeri örtülerek ısıtılır,
o Yardım gelinceye kadar hasta / yaralının yanında kalınır,
o Belli aralıklarla (2–3 dakikada bir) yaşam bulguları
değerlendirilir.

Kırıklarda ilk yardım
Kırık, kemik bütünlüğünün bozulmasıdır. Kırıklar darbe sonucu ya da kendiliğinden oluşabilir. Yaşlılık ile birlikte
kendiliğinden kırık oluşma riski de artar. Kemik bütünlüğü
bozulduğu halde deri sağlamsa buna “kapalı kırık”, deri bütünlüğü de bozulmuş ve kemik uçları dışarı çıkmışsa buna
“açık kırık” denir. Açık kırıklarda kanama ve enfeksiyon tehlikesi vardır.
Kırık varsa, hareketle artan ağrı, şekil bozukluğu, hareket kaybı, ödem ve kanama nedeniyle morarma görülür. Kırık
yakınındaki damar, sinir, kaslarda yaralanma ve sıkışma (kırık bölgede nabız alınamaması, solukluk, soğukluk), parçalı
kırıklarda kanamaya bağlı şok görülebilir. Bu durumların önlenmesi için ağrılı bölgelerin tespit edilmesi gerekir. Tespittin
nasıl yapılacağına karar verebilmek amacıyla kırık şüphesi
olan bölgenin elle muayene edilmesi gerekir.

Şekil 37: Şok Pozisyonu

Kaynak: arl.bilkent.edu.tr/firstaid/
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Kırıklarda ilkyardım olarak yapılabilecekler şunlardır:
• Yaşamı tehdit eden yaralanmalara öncelik verilir,
• Yaralı hareket ettirilmez, sıcak tutulur,
• Kırık kolda ise yüzük ve saat gibi eşyalar çıkarılır
(aksi takdirde gelişebilecek ödem doku hasarına yol açacaktır,)
• Tespit ve sargı yapılırken parmaklar görünecek şekilde açıkta bırakılır. (Böylece parmaklardaki renk, hareket
ve duyarlılık kontrol edilir),
• Kırık şüphesi olan bölge, ani hareketlerden kaçınılarak bir alt ve bir üst eklemleri de içine alacak şekilde
tespit edilir.
• Tespit malzemeleri, sopa, tahta, karton gibi sert malzemelerden yapılmış olmalı ve kırık kemiğin alt ve üst
eklemlerini içine alacak uzunlukta olmalıdır,
• Açık kırıklarda, tespitten önce yara temiz bir bezle kapatılmalıdır,
• Kırık bölgede sık aralıklarla nabız, derinin rengi ve
ısısı kontrol edilir,
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• Kol ve bacaklar yukarıda tutulur,
• Tıbbi yardım istenir (112).

Çıkıklarda ilk yardım
Çıkık, eklem yüzeylerinin kalıcı olarak ayrılmasıdır.
Kendiliğinden normal konumuna dönemez. Çıkıklarda, yoğun
ağrı, şişlik ve kızarıklık, işlev kaybı ve eklem bozukluğu
görülür. Bu durumda ilkyardım olarak yapılabilecek işlemler
şunlardır:
•
•
•
•
•

• Yaralı bölge nasıl bulunduysa öyle tespit edilmelidir,
düzeltilmeye çalışılmamalıdır,
• Tespit, kırık, çıkık ve burkulmanın üstündeki ve
altında kalan eklemleri de içerecek şekilde yapılmalıdır.
Tespit yöntemleri kırığın ya da çıkığın yerine göre değişir.

Eklem aynen bulunduğu şekilde tespit edilir,
Çıkık yerine oturtulmaya çalışılmaz,
Hasta / yaralıya ağızdan hiçbir şey verilmez,
Bölgede nabız, deri rengi ve ısısı kontrol edilir,
Tıbbi yardım istenir (112).

Burkulmalarda ilk yardım
Eklem yüzeylerinin anlık olarak ayrılmasıdır. Zorlamalar
sonucu oluşur. Burkulan bölgede ağrı, kızarma, şişlik, işlev
kaybı olur. Bu durumda ilkyardım olarak şunlar yapılabilir:
•
•
•
•

Sıkıştırıcı bir bandajla burkulan eklem tespit edilir,
Şişliği azaltmak için bölge yukarı kaldırılır,
Hareket ettirilmez,
Tıbbi yardım istenir (112).

Kol ve köprücük kemiği kırığı tespiti:
• Koltuk altına yumuşak malzeme yerleştirilir,
• Kol askısı yerleştirilir,
• Üçgen bandaj yaralının gövdesinin üzerinde, üçgenin
tepesi dirsek tarafına, tabanı gövdeyle aynı hizada olacak
şekilde yerleştirilir,
• El dirsek hizasında bükülü olarak göğsün alt kısmına
yerleştirilir.
• Üçgen bandajın iki ucu yaralının boynuna düğümlenir,
tespit edilen elin parmakları görülebilir şekilde olmalıdır,
• Kol askısı desteği, göğüs boşluğu ve yaralı kol üzerine yerleştirilir (geniş dış bandajda yerleştirilebilir.),
böylelikle vücuda yapışık bir şekilde yaralı kol ve omuz
eklemi sabitlenmiş olur.
Humerus (kol / pazı kemiği) kırığı tespiti:

Kırık, çıkık ve burkulmalarda tespit
Kırık ve çıkıkların tıbbi olarak tedavileri esastır. Ancak,
yaralının bir hastaneye ulaşıncaya kadar ağrılarının dindirilmesi ve kırığın yol açabileceği sakıncalı durumların önlenmesi için tespit edilmesi gerekir. Tespit için ilkyardımcı elde
olan malzemeleri kullanır. Bunlar üçgen sargı, rulo sargı,
battaniye, hırka, eşarp, kravat, tahta, karton vb. malzemeler
olabilir.
Tespit sırasında şu hususlara dikkat edilmelidir:
• Tespit yapılırken yaralı bölge sabit tutulmalıdır,
• Yara varsa üzeri temiz bir bezle kapatılmalıdır,
• Tespit edilecek bölge önce yumuşak malzeme ile kaplanmalıdır,
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• Sert tespit malzemesi kullanılır,
• Kırık kemiği tespit edecek olan malzemeler yerleştirilmeden önce, kolun altına (koltuk boşluğundan yararlanılarak) iki şerit yerleştirilir,
• Malzemelerden kısa olanı koltuk altından itibaren dirseği içine alacak şekilde yerleştirilir,
• Uzun olanı omuzla dirseği içine alacak şekilde yerleştirilir,
• Daha önceden yerleştirilen şeritlerle bağlanarak tespit
edilir. Şeritler çok kısa bağlanmamalıdır,
• Dirseği tespit için kol askısı takılır,
• Omuz tespiti için, göğüs ve yaralı kol üzerinden geniş
kumaş şerit veya üçgen bandaj uygulanır.
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Şekil 38 (a): Kol Kırıklarında Tespit ve Üçgen Sargı Uygulaması

Dirsek kırığı tespiti:
• Kol gergin vaziyette bulunduysa, hastanın vücudu
boyunca gergin ve deri ile arası yumuşak malzemeyle
doldurulmuş tespit malzemeleri yardımıyla tespit edilir,
• Eğer bükülmüş vaziyette bulunduysa, bir kol askısı
desteği yardımıyla tespit edilir.
Kol askısıyla ön kol, bilek ve el tespiti:
• Kırık dirsek ve bilek ekleminin hareketini önlemek
için yaralı ön kolun altına üçgen kol askısı yerleştirilir.
• Yaralının boynunun arkasına üçgenin iki ucu düğümlenir,
• Aşırı hareket etmesini engellemek için, geniş bir bandaj yardımıyla gövdeye bağlanır.
Dirsek kemiği ve/veya ön kol kemiği kırığında sert
malzemelerle tespit:
• Ön kolun altına 2 şerit yerleştirilir,
• Yumuşak maddeyle desteklenmiş sert tespit malzemelerinden biri parmak diplerinden dirseğe kadar içe, diğeri
elin dış yüzünden dirseğe gelecek şekilde dışa konarak
tespit edilir,
• Daha önceden yerleştirilen şeritlerle bağlanır, fazla
sıkılmamalıdır,
• Dirsek eklemini tespit için kol askısı takılır,
• Bilek kemiklerinde veya el tarak kemiğinde, bölgeyi
bir kol askısı ile tespit yeterlidir,

Kaynak: arl.bilkent.edu.tr/firstaid/kiriklar.ppt
Şekil 38 (b) : Humerus Kırığında Üçgen Sargı Uygulaması

• Parmak kemiği kırıkları ile çıkığı ayırt etmek zordur.
Tespit için, bir tespit malzemesi ile yaralı parmak, yanındaki sağlıklı parmakla bandaj yapılabilir.
Femur ve tibia (uyluk ve kaval kemikleri) kırığının tespiti / Sert tespit malzemesi ve sağlam bacağı (ikinci bir tespit
malzemesi gibi) kullanarak tespit etme:
Uyluk kemiğinin kırıldığı bacağı nazikçe uzatın, biri iç
biri dış tarafa gelmek üzere iki adet dolgu maddesi (yastık
gibi) yerleştirin. Dıştaki dolgu ayaktan koltukaltına, içteki
ayaktan kasığa kadar uzanmalıdır. Dolgu ayak bileği, diz,
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kalçanın altı, kalça çevresi ve koltuk altından sağlamlaştırılır.
Kırık kemiğe destek sağlamak amacıyla, bacaklar birbirine
bağlanır.
Alt bacak kırığında kırık olan bacağı nazikçe düzeltin,
birer tane her iki yanına bir tane de bacağın altına olmak üzere üç yerinden yastıkla destekleyin. Diz altına ve topuğun
hemen biraz yukarısına ilave yastık koyun. 4 yerden sabitleyin. Bandajları kırık bölgesinin üstüne getirmeyin.
Şekil 39 (a): Femur (uyluk) kemiği kırığının tespiti

Yanıkta ilk yardım
Yanık, genellikle sıcak su ya da buhar teması sonucu
meydana gelebileceği gibi, sıcak katı maddelerle temas, asit/
alkali gibi kimyasal maddelerle temas, elektrik akımı etkisi
ya da radyasyon nedeni ile de oluşabilir. Asit ve alkali maddelerle oluşan yanıklara kimyasal yanıklar, diğerlerine fiziksel yanıklar denir.
Yanıklar meydana getirdikleri lezyona göre üç derecede
sınıflandırılır:
Birinci derece yanık: Deride kızarıklık, ağrı, yanık bölgede ödem vardır. Yaklaşık 48 saatte iyileşir.
İkinci derece yanık: Deride içi su dolu kabarcıklar (bül)
vardır. Ağrılıdır. Derinin kendini yenilemesi ile kendi kendine iyileşir.
Üçüncü derece yanık: Derinin bütün tabakaları etkilenmiştir. Özellikle de kaslar, sinirler ve damarlar üzerinde etkisi
görülür. Beyaz ve kara yaradan siyah renge kadar aşamaları
vardır. Sinirler zarar gördüğü için ağrı yoktur.

Şekil 39 (b): Alt bacak (Tibia; fibula) kırığının tespiti

Kaynak : http://hakansengun.8m.net/ILKYARDIM/ilkyardim_bolum_06.htm
Bileğin / ayağın tespiti:
• Yaralının ayakkabıları çıkarılmadan bağları çözülür,
•
Bilek seviyesinde sarılmış sekiz şeklinde bir bandajla her iki ayak birlikte tespit edilir ve yumuşak malzemelerle iyice kaplanmış (rulo yapılmış bir battaniye) bir yüzeye
dayamak suretiyle bacakları yukarıda tutmak gerekir.

Yanık, Sıcak Çarpması ve Donmada İlk Yardım
Isıya (sıcak, soğuk) bağlı oluşan sağlık sorunları yaşamı tehdit edebilecek ciddi tehlikelere yol açabilir. O nedenle,
hızla müdahale edilmesi ve önem verilmesi gereken sorunlardır.

Yanık, derinliği, yaygınlığı ve oluştuğu bölgeye bağlı olarak organ ve sistemlerde işleyiş bozukluğuna yol açar.
Ağrı ve sıvı kaybına bağlı olarak şok meydana gelebilir. Hastanın/yaralının kendi vücudunda bulunan mikrop ve toksinlerle enfeksiyon oluşur.
Sıcak su ile oluşan yanıklarda şu işlemler yapılır:
• Kişi hala yanıyorsa paniğe engel olunur, koşması engellenir,
• Üzeri battaniye ya da bir örtü ile kapatılır ve yuvarlanması sağlanır,
• Yaşam belirtileri değerlendirilir (ABC),
• Solunum yolunun etkilenip etkilenmediği kontrol edilir,
• Yanmış alandaki deriler kaldırılmadan giysiler çıkarılır,
• Yanık bölge en az 20 dakika çeşme suyu altında tutulur (yanık yüzeyi büyükse ısı kaybı çok olacağından
önerilmez),
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• Ödem oluşabileceği düşünülerek yüzük, bilezik, saat
gibi eşyalar çıkarılır,
• Giysiler yanık yerine takılıyorsa takılan yerler kesilir,
• Temizliğe dikkat edilir,
• Su toplamış yerler patlatılmaz,
• Yanık üzerine ilaç ya da yanık merhemi gibi maddeler
sürülmemelidir,
• Yanık üzeri temiz bir bezle örtülür,
• Yaralı battaniye ile örtülür,
• Yanık bölgeler birlikte bandaj yapılmamalıdır,
• Yanık geniş ve sağlık kuruluşu uzaksa yaralının kusması yoksa bilinçliyse ağızdan sıvı (1 litre su -1 çay kaşığı karbonat -1 çay kaşığı tuz karışımı)verilerek sıvı kaybı
önlenir,
• Tıbbi yardım istenir (112).

Sıcak çarpmasında ilk yardım
Yüksek derece ısı ve nem sonucu vücut ısısının ayarlanamaması sonucu ortaya bazı bozukluklar çıkar. Uzun süre
Güneşte kalma, sıcak kapalı ortamlarda bulunma sonucu olan
sıcak çarpmasının belirtileri şunlardır:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Adale krampları,
Güçsüzlük, yorgunluk,
Baş dönmesi,
Davranış bozukluğu, sinirlilik,
Solgun ve sıcak deri,
Bol terleme (daha sonra azalır),
Mide krampları, kusma, bulantı,
Bilinç kaybı, hayal görme,
Hızlı nabız.

Kimyasal yanıklarda şu işlemler yapılır:
• Deriyle temas eden kimyasal maddenin en kısa sürede deriyle teması kesilmelidir,
• Bölge bol tazyiksiz suyla, en az 15–20 dakika yumuşak bir şekilde yıkanmalıdır,
• Giysiler çıkarılmalıdır,
• Yaralı örtülmelidir,
• Tıbbi yardım istenmelidir (112).

Bu belirtileri olan kişiye ilkyardım olarak şunlar yapılmalıdır:

Elektrik yanıklarında ise şu işlemler yapılmalıdır:

Sıcak çarpması için özel bir risk grubu bulunmamakla
beraber, diğer hastalık ya da yaralanmalar için hassas olan
kişiler, sıcaktan da diğer kişilere göre daha çok etkilenirler.
Bu kişiler,

• Soğukkanlı ve sakin olunmalıdır,
• Yaralıya dokunmadan önce elektrik akımı kesilmelidir,
• Akımı kesme imkânı yoksa tahta çubuk ya da ip gibi
bir cisimle elektrik teması kesilmelidir,
• Yaralının ABC’si değerlendirilmelidir,
• Kesinlikle su ile müdahale edilmemelidir,
• Yaralı hareket ettirilmemelidir,
• Hasar gören bölgenin üzeri temiz bir bezle örtülmelidir,
• Tıbbi yardım istenmelidir (112).

• Hasta serin ve havadar bir yere alınır,
• Giysiler çıkarılır,
• Sırt üstü yatırılarak, kol ve bacaklar yükseltilir,
• Bulantısı yoksa ve bilinci açıksa su ve tuz kaybını
gidermek için 1 litre su -1 çay kaşığı karbonat -1 çay kaşığı tuz karışımı sıvı ya da soda içirilir.
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•
•
•
•
•
•
•

Kalp hastaları,
Hipertansiyonu olanlar,
Diyabet hastaları,
Kanser hastaları,
Çok zayıf ya da çok şişman olanlar,
Psikolojik ya da psikiyatrik rahatsızlığı olanlar,
Böbrek hastaları,
65 yaş üzeri kişiler,
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•
•
•
•

5 yaş altı çocuklar,
Hamileler,
Sürekli ve bilinçsiz diyet uygulayanlar,
Yeterli miktarda su içmeyenler.

• El ve ayak doğal pozisyonda tutulur (eller yumruk yapılmışsa ve ayaklar büzülmüş ise açılmaya çalışılmaz),
• Isınma işleminden sonra hala hissizlik varsa bezle
bandaj yapılır,
• El ve ayaklar yukarı kaldırılır,
• Tıbbi yardım istenir (112).

Donmalarda ilk yardım
Aşırı soğuk nedeni ile soğuğa maruz kalan bölgeye yeterince kan gitmemesi ve dokularda kanın pıhtılaşması ile dokuda hasar oluşur. Donuklar şu şekilde derecelendirilir;
Birinci derece donuk: En hafif şeklidir. Erken müdahale
edilirse hızla iyileşir.
• Deride solukluk, soğukluk hissi olur,
• Uyuşukluk ve halsizlik görülür,
• Daha sonra kızarıklık ve iğnelenme hissi oluşur.
İkinci derece donuk: Soğuğun sürekli olması ile belirtiler belirginleşir.
• Zarar gören bölgede gerginlik hissi olur,
• Ödem, şişkinlik, ağrı ve içi su dolu kabarcıklar (bül)
meydana gelir,
• Su toplanması iyileşirken siyah kabuklara dönüşür.
Üçüncü derece donuk: Dokuların geriye dönülmez biçimde hasara uğramasıdır.
• Canlı ve sağlıklı deriden kesin hatları ile ayrılan siyah
bir bölge oluşur.
Donuklarda yapılacak ilkyardım işlemleri şunlardır:
• Hasta/yaralı ılık bir ortama alınarak soğukla teması
kesilir,
• Sakinleştirilir,
• Kesin istirahata alınır ve hareket ettirilmez,
• Kuru giysiler giydirilir,
• Sıcak içecekler verilir,
• Su toplamış bölgeler patlatılmaz, bu bölgelerin üstü
temiz bir bez ile örtülür,
• Donuk bölge ovulmaz, kendi kendine ısınması sağlanır,

Bilinç Bozukluklarında İlk Yardım
Bilinç bozukluğu, beynin normal faaliyetlerindeki bir aksama nedeni ile uyku halinden (bilinç bozukluğu) başlayarak,
hiçbir uyarıya cevap vermeme haline (bilinç kaybı) kadar giden bilincin kısmen ya da tamamen kaybolması halidir.
Bayılma (Senkop): Kısa süreli, yüzeysel ve geçici bilinç
kaybıdır. Beyne giden kan akışının azalması sonucu oluşur.
Bayılma nedenleri arasında korku, aşırı heyecan, sıcak,
yorgunluk, kapalı ortam, kirli hava, aniden ayağa kalkma,
kan şekerinin düşmesi, şiddetli enfeksiyonlar sayılabilir.
Koma: Yutkunma ve öksürük gibi reflekslerin ve dışarıdan gelen uyarılara karşı tepkinin azalması ya da yok olması
ile ortaya çıkan uzun süreli bilinç kaybıdır. Komaya neden
olan durumlar arasında düşme ya da şiddetli darbe, kafa travmaları, zehirlenmeler, aşırı alkol, uyuşturucu kullanımı, şeker
hastalığı, karaciğer hastalıkları, havale gibi ateşli hastalıklar
sayılabilir.
Bilinci bozulmuş hasta ya da yaralıya ilkyardım olarak
yapılabilecekler şunlardır:
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Kişi başının döneceğini hissederse;
• Sırt üstü yatırılır, ayakları 30 cm. kaldırılır,
• Sıkan giysiler gevşetilir,
• Kendini iyi hissedinceye kadar dinlenmesi sağlanır.
Eğer kişi bayıldıysa;
• Sırt üstü yatırılarak ayakları 30 cm kaldırılır,
• Solunum yolu açıklığı kontrol edilir ve açıklığın korunması sağlanır,
• Sıkan giysiler gevşetilir,
• Kusma varsa yan pozisyonda tutulur,
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• Solunum kontrol edilir,
• Etraftaki meraklılar uzaklaştırılır.
Bilinç kapalı ise;
• Hasta/yaralının yaşam bulguları değerlendirilir
(ABC),
• Yardım çağrılır (112),
• Sık sık solunum ve nabız kontrol edilir,
• Yardım gelinceye kadar yanında beklenir,
o Hasta/yaralıya koma pozisyonu (yüzükoyun pozisyonu) verilir.
o Sesli veya omzundan hafif sarsarak, uyarı verilerek
bilinç kontrol edilir,
o Sıkan giysiler gevşetilir,
o Ağız içinde yabancı cisim olup olmadığı kontrol
edilir,
o Bak, dinle, hisset yöntemi ile solunum kontrol edilir,
o Şah damarından nabız kontrol edilir,
o Hasta/yaralının döndürüleceği tarafa diz çökülür,
o Hasta/yaralının karşı tarafta kalan kolu karşı omzunun üzerine konur,
o Karşı taraftaki bacağı dik açı yapacak şekilde kıvrılır,
o İlkyardımcıya yakın kolu baş hizasında omuzdan
yukarı uzatılır,
o Karşı taraf omuz ve kalçasından tutularak bir hamlede çevrilir,
o Üstteki bacak kalça ve dizden bükülerek öne doğru
destek yapılır,
o Alttaki bacak hafif dizden bükülerek arkaya destek
yapılır,
o Başı uzatılan kolun üzerine yan pozisyonda hafif
öne eğik konur,
o Tıbbi yardım (112) gelinceye kadar bu pozisyonda
tutulur,
o 3–5 dakika ara ile solunum ve nabız kontrol edilir.

kasılmalar olur. Havale nedenleri arasında kafa travmasına
bağlı beyin yaralanmaları, beyin enfeksiyonları, yüksek ateş
(6 ay – 6 yaş grubunda) ve epilepsi (sara hastalığı) sayılabilir.
Eğer havale yüksek ateş (38°C’nin üstü) nedeni ile ortaya çıkmışsa, öncelikle hasta ıslak havlu ya da çarşafa sarılır,
ateş bu yöntemle düşmüyorsa oda sıcaklığında bir küvete sokulur, tıbbi yardım istenir (112).

Havale nöbetleri
Havale, sinir sisteminin merkezindeki bir tahriş (irritasyon) yüzünden beyinde meydana gelen elektriksel boşalmalar
sonucu oluşur. Vücudun adale yapısında kontrol edilemeyen
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Epilepsi (Sara hastalığı) nöbetlerinde belirtiler şunlardır:
• Hastada sonradan oluşan ve ön haberci denilen normalde olmayan kokuları alma, adale kasılmaları gibi ön
belirtiler oluşur,
• Bazen hasta bağırır, şiddetli ve ani bir şekilde bilincini kaybederek yığılır,
• Yoğun ve genel adale kasılmaları görülebilir, 10–20
saniye kadar nefesi kesilebilir,
• Dokularda ve yüzde morarma gözlenir,
• Ardından kısa ve genel adale kasılması, sesli nefes
alma, aşırı tükürük salgılanması, altına kaçırma görülebilir,
• Hasta dilini ısırabilir, başını yere çarpıp yaralayabilir,
aşırı kontrolsüz hareketler gözlenir,
• Son aşamada hasta uyanır, şaşkındır, nerede olduğundan habersiz, uykulu hali vardır.
• Bazı kişilerde, sara krizi aşağıdaki hafif belirtilerle
görülebilir;
o Bir noktaya doğru dalgın bakış ve kişinin hayal
alemine dalmış gibi görünmesi,
o İstemsiz mimik ve hareketler, dudak ısırma gibi
hareketler,
o Anlamsız konuşma ve tekrarlayan hareketler,
o Dikkati dağıtacak derecede bellek yitimi.
Epilepsi nöbeti sırasında ilkyardım olarak yapılabilecekler şunlardır:
• Öncelikle, olayla ilgili güvenlik önlemleri alınır (Örneğin kişi yol ortasında kriz geçiriyorsa olay yerindeki
trafik akışı kesilmelidir).
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• Kriz, kendi sürecini tamamlamaya bırakılır,
• Hasta bağlanmaya çalışılmaz,
• Kilitlenmiş çene açılmaya çalışılmaz,
• Genel olarak yabancı herhangi bir madde kullanılmaz, koklatılmaz ya da ağızdan herhangi bir yiyecek içecek verilmez,
• Kendisini yaralamamasına dikkat edilir,
• Başını çarpmasını engellemek için başın altına yumuşak bir malzeme konur,
• Yaralanmaya neden olabilecek gereçler etraftan kaldırılır,
• Sıkan giysiler gevşetilir,
• Kusmaya karşı tedbirli olunur,
• Düşme sonucu yaralanma varsa gerekli işlemler yapılır,
• Tıbbi yardım istenir (112).

Göğüs Ağrılarında İlk Yardım
Göğüste kuvvetli ağrı nedenleri arasında en sık kalp
spazmı (anginapektoris) ve kalp krizi (miyokart enfarktüsü)
vardır. Her ikisi de kalp kasının belli bir yerine gönderilen
kanın azalması sonucu oluşur. Ağrı hissi, genellikle göğüs ortasında başlar, kollara, boyuna, sırta ve çeneye doğru ilerler;
sıklıkla fiziksel hareket, fiziksel zorlanma, heyecan, üzüntü
ya da fazla yemek yeme sonucu ortaya çıkar, kısa sürelidir,
ağrı yaklaşık 5–10 dakika kadar sürer, istirahat ile durur, nefes alıp vermekle ağrının şekli ve şiddeti değişmez, istirahat
halindeyken görülmesi ciddi bir durumu gösterir.
En çok hazımsızlık, gaz sancısı veya kas ağrısı şeklinde
belirti verir ve bu nedenle bu tür rahatsızlıklarla karıştırılır. O
nedenle, eğer hasta (erkek ya da kadın) 40 yaş üzerindeyse,
nedeni kesin olmayan bütün ağrılarda akla miyokart enfarktüsü gelmelidir. Bu durumlarda göğüs ağrısı yanı sıra sıkıntı
veya nefes darlığı da görülür. Hasta ciddi bir ölüm korkusu
ve yoğun sıkıntı hisseder, terleme, mide bulantısı, kusma gibi
bulgular görülür;
Göğüs ağrısında ilkyardım olarak şunlar yapılabilir

• Hastanın yaşamsal bulguları kontrol edilir (ABC),
• Hasta hemen dinlenmeye alınır, sakinleştirilir,
• Yarı oturur pozisyon verilir,
• Kullandığı ilaçları varsa almasına yardım edilir,
• Yardım istenerek (112) sağlık kuruluşuna gitmesi sağlanır,
• Yol boyunca yaşam bulguları izlenir.

Boğulmalarda İlk Yardım
Boğulma, vücuttaki dokulara yeterli oksijen gitmemesi
sonucu dokularda bozulma meydana gelmesidir. Nedenleri
arasında bayılma ve bilinç kaybı sonucu dilin geriye kayması, nefes borusuna sıvı dolması, nefes borusuna yabancı cisim
kaçması, asılma, akciğerlerin zedelenmesi, gazla zehirlenme
ve suda boğulma sayılabilir. Boğulan kişide nefes almada
güçlük, gürültülü, hızlı ve derin solunum, ağızda balgam
toplanması ve köpüklenme, yüzde, dudaklarda ve tırnaklarda
morarma, genel sıkıntı hali, cevaplarda isabetsizlik ve kararsızlık ve bayılmam görülür.
Boğulmalarda genel ilkyardım işlemleri şunlardır:
• Boğulma nedeni ortadan kaldırılır,
• Bilinç kontrolü yapılır,
• Hastanın yaşamsal bulguları değerlendirilir,
• Temel yaşam desteği sağlanır,
• Derhal tıbbi yardım istenir (112),
• Yaşam bulguları izlenir.
Suda boğulmalarda, boğulma sırasında nefes borusu girişinin kasılmasına bağlı olarak çok az miktarda su akciğerlere
girer. Suda boğulanlarda özellikle soğuk havalarda 20–30 dakika geçse bile yapay solunum ve kalp mesajına başlanmalıdır.
Suda boğulmalarda, ağızdan ağza ya da ağızdan buruna
solunumun suda yaptırılması mümkündür ve bu uygulamaya
su içerisinde iken başlanmalıdır. Bu uygulama derin sularda mümkün olmayabilir, bu nedenle hasta/yaralının hızla sığ
suya doğru çekilmesi gerekir.
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Suya atlama sonucu, boğulma riskinin yanı sıra genel
vücut travması ya da omurga kırıkları da akla gelmelidir. Bu
nedenle suda, başın çok fazla arkaya itilmemesi gereklidir.

Adli Olaylar ve Bildirim
Türk Ceza Kanunu (TCK)‘nun 280. maddesinde şu hüküm yer alır : “1-Görevini yaptığı sırada bir suçun işlendiği
yönünde bir belirti ile karşılaşmasına rağmen, durumu yetkili makamlara bildirmeyen veya bu hususta gecikme gösteren sağlık mesleği mensubu, bir yıla kadar hapis cezası ile
cezalandırılır. 2-Sağlık mesleği mensubu deyiminden tabip,
diş tabibi, eczacı, ebe, hemşire ve sağlık hizmeti veren diğer
kişiler anlaşılır.”
Yasaya göre bütün sağlık mesleği üyeleri adli vakaları
bildirmekle yükümlüdür. O halde, sağlık çalışanlarının hangi
vakaların adli nitelik taşıdığını ve bildirilmesi gerektiğini bilmeleri zorunludur.
Bu sorumluluğu yerine getirirken bazı hususları da bilmek gerekir. Yasada sözü edilen adli vakanın yalnızca kişinin
sağlığını bozan yaralanma, zehirlenme vb durumlar değil,
bunların dışındaki herhangi bir suç niteliğindeki olay olması yeterlidir. Diğer bir husus, bildirim için kanıt değil bir tür
“belirti” olması yeterlidir. Sağlık çalışanı söz konusu adli
vakalarla karşılaştığında durumu yetkili makama iletecektir.
Yetkili makam, sağlık çalışanının amiri değil, cumhuriyet
savcısı, hastane polisi, polis ya da jandarmadır. Sağlık çalışanı vakayı adli makamlara bildirmekle birlikte, eğer tıbbi
yardım gerekiyorsa bu hizmeti de verecektir.
Adli vaka olarak bildirilmesi gereken durumlar şunlardır:
1. Bir başkası tarafından yapılan bir eylem sonucu sağlığı bozulanlar; kasıtlı (bilerek) saldırılar, kaza sonucu
yaralamalar, intihar girişimleri, her türlü zehirlenmeler,
asfiksiler / boğulmalar, işkence / kötü muamele, hekimin
ya da hastanenin neden olduğu tıbbi hata kuşkusu.
2. Kişinin ölümünde yukarıdakilerden birinin etkisinin
olabileceğinden kuşku duyulması.
3. Nedeni açıklanamayan kuşkulu ölümler ve intiharlar.

Sağlık çalışanının adli olaylarla ilgili sorumluluğu bildirim ile sınırlıdır. Bundan sonrası adli ve kolluk güçlerinin
işidir. Adli makamlar gerekli gördüğü hekim, adli tıp uzmanı
ya da başka bilirkişilerin görüş ve raporları doğrultusunda
olayı aydınlatacaktır. Kuşkusuz, , bildirimi yapan kişinin de
bilgisine başvurulacaktır. Bütün görevlilerin adli makamlara
yardım etmek yükümlülükleri vardır.
Bu noktada bir ayrıntıyı hatırlamakta yarar vardır: Eğer,
bu bildirim sonucunda tedavisi yapılan kişi kovuşturmaya
uğrayacaksa ve başına gelecek bu durumdan korktuğu için
hekime ya da bir sağlıkçıya başvurmaktan vazgeçme olasılığı
varsa ve sırf bu nedenle kişinin yaşamını yitirmesi söz konusu ise, sağlıkçının olayı adli makamlara bildirme zorunluluğu
yoktur. Ancak, böyle bir durumun ileride anlaşılması durumunda ilgili hekimin ya da sağlıkçının durumu açıklayacak
delilleri saklaması iyi olur.
Kaynaklar
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112 Acil Sağlık Hizmetleri
Acil Tıp
Acil tıp, yaşamsal tehlike durumunda hasta ya da yaralıya hızla müdahale ederek ölüm ve sakatlıkları önlemeyi
amaçlayan bir tıp dalıdır. Acil tıp, özellikle hastanelerin acil
servislerinde verilmekle birlikte aynı zamanda hastane öncesi
ilk yardım ve ambulans hizmetlerini de kapsar; afet öncesi
planlama hizmetleri ile de ilgilenir; servislerdeki hizmetlerin niteliğinin arttırılmasını ve dolayısıyla toplum sağlığının
yükseltilmesini amaçlar. Uzun süreli bakım hizmetleri acil tıp
kapsamına girmez. Acil tıp alanında görev yapan sağlık personeli, akut hastalıklarda ve yaralanmalarda kişinin değerlendirilmesi, stabilizasyonu, (yaşamsal fonksiyonlarının normal
sınırlar içerisinde olması) tedavisi ve naklini sağlamak için
çalışır.

Dünyada Acil Tıp
Günümüzden 5000 yıl önce Mısır, Yunan ve Roma uygarlıklarında ilk yardım ve yaralıların taşınmasına ilişkin uy-

gulamalar yapıldığı bilinmektedir. Ambulans benzeri ilk araç
bir atlı araba biçiminde İspanyollar tarafından 1487 yılında
Malaga kuşatması sırasında kullanılmıştır. Bunu Napolyon
döneminde (1793) cerrah Larrey’in oluşturduğu atlı ambulanslar, 1878 yılında Londra’da kurulan ambulans organizasyonu ve 1881 yılında İskoçya’da ambulans birliklerinin
kurulması izlemiştir. Dünya savaşları sırasında kara, deniz ve
hava ambulansları kullanılmıştır. Ancak, ilk uygulamalarda
amaç, ambulans içinde hastanın yaşam bulgularını stabilize
etmekten çok hastayı savaş alanından uzaklaştırmak ya da bir
an önce bir sağlık bakımı verilecek yere ulaştırmaktı. Yani,
o dönemdeki ambulansları “hasta nakil aracı” olarak kabul
etmek doğru olur. 1960 yılında ABD ve Fransa’da ambulanslarda paramedikler ve hekimlerin görev almaya başlaması ile
bu hizmetlerin amacı ve niteliği değişmeye başlamıştır. Acil
tıp anabilim dalı ilk kez 1970 yılında Cincinnati Üniversitesinde açılmıştır.

Şekil 40: Geçmişten Günümüze Hasta Taşımacılığı ve Ambulans Örnekleri
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Acil tıp sistemleri
Acil tıp hizmetleri her ülkede yerel koşullara göre örgütlenir ve ülkeler arasında bu hizmetlerin örgütlenmeleri farklılık
gösterir. Hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinde genel olarak
iki sistem vardır.
Anglo- Amerikan modeli
Bu modelde hastalar daha kaliteli bakım alabilmeleri için
hastanelere taşınırlar. Hastane dışında, ambulanslarda görev yapan acil bakım teknikerleri ya da bu konuda eğitilmiş
personel acil tıp hizmetlerini başlatırlar ve kritik hastaları ve

yaralıları hızla hastanelerdeki acil servislere götürürler, hastaları hekimlere teslim ederek bakım almalarını sağlarlar. Acil
servislerde acil tıp uzmanları ve onların denetimindeki pratisyen hekimler çalışır. Dünyada birçok ülkede bu model uygulanmaktadır. Bu ülkeler arasında ABD, Avustralya, Filipinler,
Güney Kore, Hollanda, İngiltere, Kanada, Kosta Rika, Hong
Kong, İzlanda, İrlanda, İsrail, Malezya, Nikaragua, Polonya,
Singapur, Tayvan, Türkiye ve Yeni Zelanda, sayılabilir.
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Franko- German modeli
Bu modelde hekimler ve teknoloji sahaya taşınır; başta
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anestezi uzmanları olmak üzere hekimler hastane öncesinde
resusitasyon ve ağrı kontrolü gibi acil bakım hizmeti yaparlar.
Hastalar, hastanenin acil servislerine değil doğrudan sahadan
yataklı servislere yatırılır; acil tıp ayrı bir dal uzmanlık dalı
değildir ve acil servis hizmeti büyük ölçüde anestezi uzmanlarının kontrolü altındadır.
Bu modelin uygulandığı başlıca ülkeler arasında Almanya, Avusturya, Finlandiya, Fransa, İsveç, İsviçre, Litvanya,
Norveç, Portekiz, Rusya ve Slovenya sayılabilir.

Türkiye’de Acil Tıp
Türkiye’de acil sağlık hizmetlerin 1980’li yıllara kadar
etkili bir biçimde örgütlenip yürütüldüğü söylenemez. Bu
konudaki ilk girişim 1985 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından
bazı ana arterlerde ve turistik bölgelerde bir merkeze bağlı olmadan araç telefonu ile ulaşılabilen ve daha çok trafik kazaları
için kullanılan gezici ambulans ekipleridir. Bir yıl sonra 077
Hızır Acil Servis olarak bilinen sistem ortaya çıkmıştır; Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşehir belediyeleri ambulans, teknik
alt yapı, şoför ve işletme giderlerini sağlamış, Sağlık Bakanlığı da hekim ve tıbbi malzeme desteğini sağlamıştır. Böylece,
günümüzdeki acil hizmetlerin temelini oluşturan hekimli hasta
taşımacılığı başlatılmıştır.
Ülkemizde acil tıp hizmetleri ve uzmanlığı gerçek
anlamda 1990 yılında ABD’li bir acil tıp uzmanı olan Dr. John
Fowler’in İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEU) Hastanesi
Acil Servisindeki çalışmaları ile gelişmeye başlamıştır. Dr.
Fowler’in çabaları sonucunda 1993 yılında “acil tıp” bağımsız
bir uzmanlık dalı olarak kabul edilmiş ve iki tıp fakültesinde
(DEU ve Fırat Üniversitesi) acil tıp anabilim dalı kurulmuştur.
Bu tarihten başlayarak acil tıp hizmetlerinde hızlı bir gelişme dönemi başlamıştır. 1994 yılında hastane öncesi hizmetlerde 077 Hızır Acil’den “112 Acil Yardım ve Kurtarma” sistemine geçilmiş ve Ankara, İstanbul ve İzmir’de 112 ekipleri
kurulmuştur. Ambulanslarda sağlık memurları, ebeler ve hemşireler yanı sıra az sayıda hekim görev yapmaya başlamıştır.
Acil hizmetlerinde ve ambulanslarda görev yapacak ilk yardım
ve acil bakım teknisyenlerini yetiştirmek üzere 1996 yılında
Sağlık Bakanlığına bağlı okullarda eğitim programı başlatılmıştır.

Acil sağlık hizmetlerinin örgütlenmesi ve yürütülmesi ile
ilgili ilk mevzuat olan “Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği”
2000 yılında çıkartılmıştır. 2004 yılında ise Sağlık Bakanlığı’nın 112 acil yardım ve kurtarma istasyonlarına ve hastane
acil servislerine ambulans ve acil bakım teknikeri ve acil tıp
teknisyenleri atanmaya başlamıştır. 2007 yılında adı geçen yönetmeliğe ambulans ve acil bakım teknikeri (AABT) ve acil
tıp teknisyenlerinin (ATT) görev, yetki ve sorumlulukları eklenmiştir.
Örgütlenme
Merkez Örgütü: Acil sağlık hizmetlerinin merkez örgütü,
2019 yılı itibariyle Sağlık Bakanlığı bünyesinde “Acil Sağlık
Hizmetleri Genel Müdürlüğü” şeklinde örgütlenmiştir.
Taşra Teşkilatı: İllerde bu hizmetler sağlık müdürlükleri
bünyesindeki “acil sağlık hizmetleri şube müdürlükleri”
tarafından yürütülür. İl ambulans servisi başhekimlikleri ve
hastane acil servisleri bu şube müdürlüğünün koordinasyonu
ile hizmet veren kuruluşlardır. Bu müdürlük ildeki acil sağlık
hizmetlerini planlar, ambulansları ruhsatlandırır, hastane acil
servislerini koordine eder ve denetler, ilk yardım eğitimlerini düzenler, ilk yardım eğitim merkezlerini ruhsatlandırır, il
sağlık afet planlarının hazırlanması ve uygulanmasının koordinasyonunu yapar, ildeki hizmetlerle ilgili bilgileri derler ve
değerlendirir. Adı geçen şube müdürlüğünün il düzeyindeki
koordinasyon çalışmaları, acil sağlık hizmetleri koordinasyon
komisyonu (ASKOM) tarafından yürütülür.
Hastane öncesi acil sağlık hizmetleri
Acil sağlık hizmetleri hasta ve yaralılara, eğitim almış
ekipler tarafından, tıbbi araç ve gereç desteği ile olay yerinde,
nakil sırasında ve sağlık kuruluşlarında verilen hizmetlerinin
tümüdür. Bu hizmetler hastane öncesinde başlar hastanelerin
acil servislerinde devam eder. Nakil sırasında gereken tıbbi
müdahale yapılır. Nakil sırasındaki tıbbi müdahale konusunda bilgi desteğine gerek duyulur ise uygun kuruluş ile komuta merkezi üzerinden ya da doğrudan temas kurulur. Kişilerin
hastaneye ulaştırıncaya kadar geçen sürede verilen acil bakım
hizmetlerine “hastane öncesi acil sağlık hizmetleri” denir. İl
düzeyinde hastane öncesi acil sağlık hizmetlerini “İl Ambulans
Servisi Başhekimliği” yürütür.
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Şekil 41: Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Çizelgesi (7.Eylül. 2018 değişikliği)
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Şekil 42: Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetleri Örgütü

İl ambulans servisi başhekimliği

• İlin koşullarına göre yeterli sayıda kara, hava ve deniz
ambulansları ile diğer araçları bulundurur.
• Hizmetle ilgili kayıtları tutar, istatistiksel değerlendirmeleri yapar.

Ambulans hizmetlerinin yönlendirilmesini, uygulanmasını ve değerlendirilmesini sağlar. Görevleri şunlardır:
• Acil bakım hizmetine katılan kuruluşlar arasında işbirliğini sağlar.
• Merkez ve istasyonlar ile ambulans servisinin bütün
birimlerini ve personelini sevk ve idare eder.
• Hizmetin sürekliliği ve geliştirilmesi için gerekli personel, bina, araç ve malzemenin sağlanması amacıyla
mali kaynak sağlanması ve kullanılmasını planlar ve yürütür.
• Komuta kontrol merkezi ve istasyonlarda kullanılan
araç ve gereçleri teminini, bakım ve onarımlarını sağlar.

112 Komuta kontrol merkezi
Bir bölgede ya da ilde acil durumlarda ambulans istemi
için acil çağrı tek bir merkeze yapılır. Türkiye’de bu çağrı
merkezinin telefon numarası 112’dir. Bu telefonla komuta
kontrol merkezine ulaşılmış olunur. Bunun yanı sıra ülkemizde yardım talep ve ihbarlar, çeşitli kurumlara ait 155-156158-110-112-177 numaralı telefonlara da yapılabilmektedir.
Avrupa Birliği, 1991 yılında birlik çatısı altındaki ülkelerde
112 hattının “Tek Avrupa Acil Çağrı Numarası” (Single Euro-
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pean Emergency Call Number) olarak kullanımını öngörmüştür. Avrupa ülkelerinde, emniyet, sağlık ve yangın gibi
acil yardım hizmetleri tek merkezden koordine edilmektedir.
ABD’de ise 911 numarası acil yardım hattı olarak kullanılmaktadır.

Şekil 44: Mobil Komuta Aracı

Bir çok ülkede komuta kontrol merkezinin genel adı,
çağrı merkezidir. Komuta kontrol merkezi, sadece acil çağrıların ulaştığı bir merkezdir Çağrı geldiğinde merkez, bu
çağrıyı kayda geçirip en uygun araç ve ekipleri olay yerine
yönlendirir.
Şekil 43: Komuta Kontrol Merkezi

Komuta kontrol merkezinde çalışan ekip komuta kontrol merkezi nöbetçi sorumlu hekimi, komuta kontrol merkezi
hekimi, komuta kontrol merkezi çağrı karşılama personelinden (ATT, AABT, hemşire) oluşur. Ayrıca bir veri derleme ve
değerlendirme memuru, bir teknik destek elemanı, tıbbi sekreter, şoför ve hizmetli bulunur. Çalışan personel, merkezin
çalışmalarının 24 saat kesintisiz yürütebilmesi için nöbet sistemi ile çalışırlar.
Komuta kontrol merkezi, il ambulans servisi başhekimliğine bağlı olarak çalışır. Bu merkezler bütün hastane acil
servisleri ve yoğun bakım üniteleri ile iletişim kurabilmesi
ve bütün ambulansları yönetebilecek teknik donanıma ve eğitimli personele sahip olması gerekir. Önemli bir husus, bu
merkez binalarının müstakil ve deprem başta olmak üzere her
türlü afetlere dayanıklı olmalarıdır. Merkezin afetlerde zarar
görmesi ve devre dışı kalma olasılığına karşı gerekli donanıma sahip mobil bir araç olağandışı durumlarda kullanılmaya
hazır olmalıdır.

112 Acil yardım istasyonları
Komuta kontrol merkezleri kendilerine gelen çağrıları
değerlendirip telsiz ya da telefon ile en uygun mesafedeki
112 acil yardım istasyonlarına bildirirler. Ambulans istasyonları da denilen bu yerler hemen bütün ülkelerde sağlık kuruluşları, itfaiye binaları ya da bölgenin merkezi bir yerinde
uygun bir binada bulunur. İstasyonlarda tıbbi donanımlı ambulanslar ile acil sağlık hizmetleri konusunda eğitim görmüş
sağlık ekibi görev yapar. Uluslararası standartlara göre bir
ambulans olay yerine kentsel bölgelerde en geç 10 dk., kırsal
bölgelerde en geç 20 dk.’da ulaşmalıdır. Bu sürenin sağlanabilmesi amacıyla istasyonların görev alanları coğrafik ve
ulaşım koşulları da dikkate alınarak iç içe daireler yöntemi
ile belirlenir.
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Acil yardım istasyonunda, en az üç oda, eğitim salonu,
mutfak, tuvalet, banyo, malzeme deposu, ambulans garajı ile
telefon, sabit telsiz bulunmalıdır.
İstasyon Tipleri
Verdikleri hizmete göre istasyonlar üç tiptir.
A tipi istasyon: 24 saat kesintisiz ambulans hizmeti verilen, gerektiğinde birden fazla ekip ve ambulans bulundurulan, idari yönden ambulans servisi başhekimliğine bağlı ve
kadrolu personeli olan istasyonlardır. Bu istasyonlar,

Bu personel arasında özellikle “ambulans ve acil bakım
teknikeri” (AABT) ve “acil tıp teknisyeni”nin (ATT) görevleri
önemleri nedeniyle bilinmelidir. Hasta veya yaralılara danışman hekim desteği ile acil yardım uygulayan ve Millî Eğitim
Bakanlığına (MEB) bağlı sağlık meslek liselerinin acil tıp dalından mezun olan kişilere Sağlık Bakanlığı tarafından acil tıp
teknisyenliği unvanı verilir. Üniversitelerin, ambulans ve acil
bakım teknikerliği ile acil yardım teknikerliği bölümlerinden
mezun olanlara Sağlık Bakanlığı tarafından ambulans ve acil
bakım teknikeri unvanı verilir.

• Ekip içerisinde hekim varsa A1 tipi istasyon,
• Ekip içerisinde hekim yoksa A2 tipi istasyon olarak
adlandırılır.

Ambulans ve acil bakım teknikerinin görevleri şunlardır:

İstasyonlarda çalışan personel

• İntravenöz girişim yapmak
• Hastaneye ulaşıncaya kadar, kabul edilen acil ilaçları
ve sıvıları kullanmak
• Oksijen uygulaması yapmak
• Endotrakeal entübasyon uygulaması yapmak
• Kardiyo- pulmoner resüsitasyon ve defibrilasyon yapmak
• Travma stabilizasyonu yaparak hastanın nakle hazır
hâle gelmesini sağlamak
• Uygun taşıma tekniklerini bilmek ve uygulamak
• Monitörizasyon ve defibrilasyon uygulamak
• Kırık, çıkık ve burkulmalarda stabilizasyonu sağlamak
• Yara kapatma ve basit kanama kontrolü yapmak
• Acil doğum durumunda doğum eylemine yardımcı
olmak

Acil yardım istasyonlarında şu personel görev yapar:

Acil tıp teknisyeninin görevleri şunlardır:

B tipi istasyon: Birinci, ikinci ve üçüncü basamak resmi
sağlık kuruluşları ile entegre olarak 24 saat kesintisiz ambulans ve acil servis hizmeti verilen, kadrosu ve özlük hakları
bakımından bünyesinde bulunduğu kuruma ve ambulans hizmeti bakımından merkeze bağlı olan istasyonlardır. Bu istasyonlardaki ekip içerisinde hekim de bulunur. Bu istasyonlar,
• Hastane acil servisi ile entegre ise, B1 tipi istasyon
• Birinci basamak sağlık kuruluşları ile entegre ise B2
tipi istasyon olarak adlandırılır.
C tipi istasyon: Günün belirlenen saatlerinde yalnızca
ambulans hizmeti verilen, idari yönden ambulans servisi başhekimliğine bağlı acil yardım istasyonlarıdır.

•
•
•
•
•
•

• İntravenöz girişim yapmak,
• Oksijen uygulaması yapmak,
• Endotrakeal entübasyon uygulaması yapmak,
• Uygun taşıma tekniklerini bilmek ve uygulamak,
• Kırık, çıkık ve burkulmalarda stabilizasyonu sağlamak,
• Yara kapatma ve basit kanama kontrolü yapmak,

İstasyon sorumlu hekimi
İstasyon sorumlu sağlık personeli (AABT, ATT)
İstasyon sorumlu sürücüsü
İstasyon nöbetçi hekimi
İstasyon nöbetçi sağlık personeli (AABT, ATT)
İstasyon nöbetçi sürücüsü
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• Temel yaşam desteği protokollerini uygulamak,
• Temel yaşam desteği uygulaması sırasında yarı otomatik ve tam otomatik eksternal defibrilatörleri kullanmak,
• Travma stabilizasyonu yaparak hastanın nakle hazır
hâle gelmesini sağlamakla görevlidirler.

Ambulans ve hasta nakil araçları
Ambulanslar, kara, deniz ve hava ambulansları olarak
sınıflandırılır. Bu araçların donanımlarının nasıl olacağı ve
nasıl hizmet verecekleri 2006 yılında yayınlanmış olan “Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri
Yönetmeliği” ile düzenlenmiştir.
Kara ambulansları
Aralarında benzerliğe karşın ambulanslar ile hasta nakil
araçları arasında ciddi farklar vardır. ‘Ambulans’ kelimesi,
Latince “yürümek” anlamındaki “ambulare” sözcüğünden
gelir. Ambulanslar, acil yardım uygulamak amacıyla malzeme ve ekipmanla donatılmış, uyarı sistemleri ve haberleşme
aygıtları bulunan özel araçlardır. Hasta nakil araçları ise nakil esnasında normal şartlarda tıbbi müdahale gerektirmeyen
hastaların sağlık kuruluşlarına ya da sağlık kuruluşundan evlerine taşınması amacıyla kullanılan sedyesiz araçlardır.
Şekil 45: Kara Ambulansı

Ambulanslarla ilgili başlıca kurallar şunlardır:
• Karayolu Trafik Kanunu’na uygun olmalı ve 5 yaşını
doldurmuş olan araçlar her iki yılda bir teknik ve tıbbi
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araç-gereç muayeneleri yapılmalıdır. Bunların takibi sürücü olarak çalışan (şoför, ATT, AABT) sağlık personelinin sorumluluğundadır,
• Hasta kabinindeki tüm araç ve malzemeler güvenli ve
sağlam bir şekilde monte edilir,
• Hasta kabini uzunluk, genişlik ve yükseklikleri yönetmelikte belirtilen ölçülerde olmalıdır,
• Siren cihazı ile aracın ön ve arka kısmında mavi renkte tepe lambası olur. Ambulanslarda ışık ve ses uyarı sistemleri çok önemlidir. (Siren en az150 m den duyulmalıdır)
• Bir adet araç telsizi ve en az bir adet el telsizi bulunmalı, ayrıca şoför mahalli ile hasta kabini arasında haberleşmeyi sağlayacak dâhili haberleşme sistemi bulunur.
Telsizler kolay ulaşılabilir yerde ve kullanılabilir konumda olmalıdır,
• Kabinde bulunan kapılar sedye girişine uygun olmalı,
Arka girişe ilave olarak hasta bölmesinde alternatif bir
çıkış kapısı olmalıdır,
• Hasta kabininde en az 2 adet perdelenmiş harici pencere olmalıdır,
• Hasta kabininde havalandırma, ısıtma ve aydınlatma
sistemleri bulunmalı. Bu sistemlerin çalışır konumda
olup olmadığı her gün sürücü tarafından kontrol edilmelidir,
• Araçta küresel konum belirleme sistemi( GPS ) ve navigasyon sistemi mutlaka bulunmalıdır,
• Sedye üst hizasında tavanda elle tutunma yeri bulunmalıdır,
• Kabinde kilitlenebilir ilaç bölümü olmalıdır,
• Hasta kabininde sivri köşeler bulunmamalıdır,
• Ambulans ön ve arka kabini ergonomik olarak tasarlanmış olmalıdır,
• Ambulanslar aktif ve pasif güvenlik önlemleri, ön ve
arka kabin için yeterli olmalıdır,
• Hasta kabininin zemini kolay temizlenebilmelidir,
• Her araçta asgari iki adet 2 litrelik yangın söndürücü
bulunmalıdır. (Yangın söndürücüler ulaşılır bir yerde ve
dolu olarak bulundurulmalıdır),
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• Her araçta asgari birer adet emniyet kemeri keseceği,
demir manivela ve imdat çekici bulunmalıdır. (Tam donanımlı avadanlık çantası olmalıdır.)
Deniz ambulansları
Deniz ambulansı, hasta nakli ya da acil tıbbi müdahale
amaçlı kullanılır. Deniz ambulanslarında en az bir hekim ve
bir sağlık personeli ya da iki sağlık personeli ile deniz ambulansını kullanma ehliyetine sahip personel görev yapar.

lığı bünyesinde ilk olarak Ankara’da daha sonra İstanbul’da,
İzmir’de ve Erzurum’da hizmet verilmeye başlamıştır. Hava
ambulansları, kiralama yoluyla da sağlanabilir. Havacılıkla
ilgili teknik ve operasyonel faaliyetlerin denetiminde Sivil
Havacılık Genel Müdürlüğü yetkilidir.
Şekil 47: Helikopter Hava Ambulansı

Şekil 46: Deniz Ambulansı

Deniz ambulanslarının çalışma sistemi ve bağlı olduğu
birim diğer ambulanslardan farklıdır. Deniz ambulansları
Sağlık Bakanlığı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü bünyesindeki Tele Sağlık Merkezi Baştabipliğine (TSM)
bağlı olarak 24 saat kesintisiz hizmet verir. Bu araçların temel
amacı seyir hâlindeki deniz araçlarında ortaya çıkan sağlık
sorunlarına müdahale etmektir. TSM, bu müdahaleyi telsiz
iletişimi ile uzaktan yapabileceği gibi bir deniz ambulansını
devreye sokarak ta verebilir. TSM bünyesinde iletişim kurabilecek düzeyde İngilizce bilen personel (başhekim, 6 adet
hekim, 6 adet diğer personel) görev yapar. Tele Sağlık Merkezine 444 83 53 numaralı telefondan erişilebilir.
Hava ambulansları
Hasta ya da yaralının taşınmasında zamandan kazanç
sağlamak amacıyla Sağlık Bakanlığı hasta 2008 yılında hava
ambulans sistemine geçmiştir. Ülkemizde önceleri askeri
hava ambulansları ile hizmet verilmekte iken Sağlık Bakan-

Hava ambulansları helikopter ve uçaklardır. Bu ambulanslarda, en az bir hekim ve bir sağlık personeli veya iki
sağlık personeli (ATT/ AABT/ hemşire, anestezi teknisyeni)
ile uçuş mürettebatı (pilot, ikinci pilot ve/veya ilgili teknik
personel) görev yapar. Hava ambulansları kara yolundan
ulaşılması 30 dakikadan daha uzun süren acil vakalar için
hizmet verir. Dünyada hava ambulans hizmetlerinden ücret
almayan tek ülke Türkiye’dir.

Hastane Acil Servisleri
Yataklı tedavi kuruluşları (hastaneler) bünyesinde yer
alan ve 24 saat kesintisiz acil sağlık hizmeti sunan birimlere
acil servis denir. Acil servisler ve hastanelerin 24 saat kesintisiz hizmet vermeleri bir ilkedir. Acil servislere ulaşan hasta ve yaralılara ilk tıbbi müdahale ve bakım yapılır. Bütün
hastanelerin (kamu ya da özel sektöre ait) acil servisleri, kendilerine ulaşan bütün acil başvurularını ayırım yapmaksızın,
hastanın sosyal güvencesi olup olmadığına, bağlı bulunduğu sosyal güvenlik kuruluşunun çeşidine ve hastanın diğer
özelliklerine bakmaksızın, kabul etmek ve stabilizasyon sağ-
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lanıncaya kadar bütün tıbbi hizmetleri sunmak zorundadır.
Stabilize olan vakalar daha sonraki tedavilerini almak üzere
hastanenin diğer servislerine yatılabilir ya da başka bir hastane ile görüşülerek hasta stabilize olduktan sonra bu hastaneye
kabulü sağlanır. O nedenle, hastanelerin diğer servislerini acil
servisin bir uzantısı olarak kabul etmek doğru olur.

• Ambulans ve hasta nakil aracı ile gelen hasta girişi ile
ayaktan hasta girişi ayrı olmalıdır.
• Yeterli genişlikte otopark alanı olmalıdır.
• Hastane yakınındaki cadde ve sokaklarda acil servisi
gösteren yönlendirme levhaları bulunmalıdır.
• Acil servis girişlerine beyaz zemin üzerine ters “C”
harfi şeklinde kırmızı hilal ve altında koyu mavi harflerle
“ACİL” ibaresi olan tabelası asılmalıdır.
• Acil servis binalarında en az 20 (yirmi) metreden okunabilecek büyüklükte ışıklandırmalı “ACİL SERVİS”
yazılı tabela bulunmalıdır.
• Nöbetçi eczaneleri gösterir liste asılı olmalıdır.

Acil servisin fiziksel özellikleri
Acil servislerin, fiziki konum, altyapı ve ulaşım yönünden sahip olmaları gereken özellikler şunlardır:
• Acil servisler; hastanenin ana girişinden ayrı anayola
yakın ve araç trafiği bakımından kolay ulaşılabilir, ambulansların kolaylıkla giriş ve çıkış yapabilecekleri konumda olmalıdır.
• En fazla % 8 eğimli sedye rampası bulunmalıdır.
• Giriş katında; görüntüleme, laboratuar, ameliyathane,
yoğun bakım ünitesi ve morga ulaşıma uygun bağlantısı
olan bir konumda kurulmalıdır.
• Birden fazla binada hizmet veren hastanelerde, ameliyathane, yoğun bakım, laboratuvar ve görüntüleme birimleri ile acil servis arasındaki hasta nakli kapalı ortamda yapılabilmelidir.
• Ambulans ya da araçtan acil servis girişine kadar olan
mesafenin üstü kapalı olmalıdır.
• Acil servisin seviyesine göre asgari standarda uygun
yeterli sayı ve nitelikte ilk muayene, müdahale ve müşahede odaları ile bekleme salonu bulunmalıdır.
• Acil servis yanında, hasta yakınlarına 24 saat hizmet
verebilen kafeterya, anons sistemi, bilgilendirme panosu,
kadın ve erkekler için bekleme yeri ile bağlantılı, engellilerin de yararlanacağı şekilde düzenlenmiş tuvalet ve
lavabo bulunmalıdır.
• Personel soyunma-giyinme ve personel dinlenme
odası, güvenlik odası olmalıdır.
• Acil servis girişinde tekerlekli sandalye ve sedyeler
için ayrılmış bir alan olmalıdır.
• Zeminler kırılmaz, yüzeyi mat ve kaymayı önleyen,
girintisiz ve kolay temizlenebilir malzemelerden olmalıdır.

Acil servis çeşitleri
Acil servisler, hasta kapasitesi, vakaların özelliği ve
branşlara göre ağırlıklı oranı, fiziki koşulları, tıbbi donanım
ve personelin niteliği, hizmet verdiği bölgenin özellikleri,
bünyesinde hizmet verdiği hastanenin statüsü gibi ölçütler
dikkate alınarak I. II. ve III. seviye olarak gruplandırılır.
Seviye I (ilçe devlet hastanesi) konumundaki acil servisler: Temel yaşam desteği, resusitasyon, ileri yaşam desteği,
ayaktan hasta bakımı, yoğun bakım gerektirmeyen hasta veya
yaralı takiplerinin yapıldığı acil servislerdir.
Seviye II (her dalda uzmanı olan hastaneler) konumundaki acil servisler: Seviye I konumundaki acil servislere ek
olarak uzman düzeyinde değerlendirmelerin yapılabildiği,
bilgisayarlı tomografi, ultrasonografi gibi görüntüleme olanaklarına sahip acil servislerdir.
Seviye III (eğitim hastaneleri) konumundaki acil servisler: Seviye I ve II konumundaki acil servislere ek olarak ileri
tetkik ve tedavi yapma olanaklarının bulunduğu 24 saat uzman düzeyinde tedavinin yapıldığı acil servislerdir.

Acil servis birimleri
Her seviyedeki acil servislerde bulunması gereken birimler ilgili yönetmelikte belirtilmiştir. Bu birimlerdeki malzemelerin özellikleri ve çeşitleri acil servisin seviyesine göre
değişir.
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• Triyaj odası: Triyaj, acil servise gelen hasta veya
yaralıların sağlık personeli tarafından medikal önceliklerinin
belirlenmesi ve yönlendirilmesidir. Triyaj yapılabilmesi için
acil serviste ayrı bir birim olmalıdır. Bu birimde, hasta veya
yaralıların yakınması, varsa alerjileri, kullandığı ilaçlar, vital
bulguları hakkında bilgi toplanır. Yapılan değerlendirmeye
göre, hastaya derhal müdahale edilir, bekleme salonunda sırasını beklemesi istenir ya da doğrudan hastanenin normal
polikliniğe sevk edilmesine karar verilir. Tıpkı afetlerdeki triyajlarda olduğu gibi acil servislerde de renk kodlaması uygulanır, öncelik sırasına göre kırmızı, sarı, yeşil renkler kullanır.

li; tek bir kilit ile kapatılmalı ve hastanenin diğer bölümlerine
arka çıkışlı kapılar olmalıdır.
Şekil 49: Genel Muayene Odaları

Şekil 48: Triaj Odası

Şekil 50: Resusitasyon Odası

• Muayene odası / Alanı: Muayene odaları bilinci yerinde olan hastaların değerlendirildiği birimlerdir. Muayene
odalarında alana uygun pozisyon verilebilen sedye ve muayene masaları, jinekolojik muayene masası, muayene masaları arasında perde ya da paravan ve taşınabilir oksijen tüpü
bulunmalıdır.
• Resüsitasyon Odası: Resusitasyon odası, solunum ve
kardiyak arrest geçiren ya da böyle bir olasılığı olan, kanaması olan, zehirlenme nedeni ile getirilen, bilinci kapalı olan,
ambulans ile hastaneye getirilen hasta veya yaralıların ilk
muayene ve tedavisinin yapıldığı alandır. Bu birimde bütün
malzemeler açıkta ve kolay ulaşılabilir şekilde yerleştirilme-
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• Müşahede Odası /Alanı: İlk muayene ve tedavilerinin
yapılıp kesin taburcu ve/veya yatış endikasyonu verilemeyen
hastaların en fazla 12 saat süreyle bakım ve tedavisinin yapıldığı alandır. Gözlem alanındaki yatak sayısı yılda 2.000 acil
başvuruya bir yatak düşecek şekilde olmalıdır.
• Müdahale Odası /Alanı: Müdahale odası, her türlü küçük cerrahi işlemlerinin yapılabildiği odadır.
Şekil 51: Cerrahi Müdahale Odası

veya yaralılara öne müdahale yapılmalı, sonra kayıt işlemlerine geçilmelidir.
• Bekleme Alanı: Hasta yakınlarının beklemesi için
oluşturulan, pencereli, acil girişine ve kantine yakın, sıcak ve
soğuktan korumalı alandır.
• Kritik Hasta Bakım Birimi: İlk resusitasyon ve tedavisi yapılan ve halen stabil olamayan hastaların, 24 saati geçmemek şartı ile takip ve tedavilerinin yapıldığı alandır.
• Primer Tedavi Birimi: Acil servise ayaktan başvuran,
tetkik ihtiyacı olmayan, ayaktan tedavi edilebilecek hastaların bakıldığı alandır.
• Travma Odası/Alanı: Travma geçirmiş yaralıların ilk
muayene, tedavi ve bakımlarının yapıldığı, ileri travma yaşam desteği kapsamında girişimsel işlemlerin yapıldığı birimdir.
• Tedavi Alanı: Bekleme alanı, destek alanı, görüntüleme ünitesi ve laboratuarlar hariç olmak üzere acil serviste
hastalara tanı ve tedavi girişimlerinin yapıldığı alanların toplamıdır.

• EKG (Elektrokardiyografi) Odası: Acil serviste ayrı
EKG odası tasarlanabileceği gibi hastalara taşınabilir EKG
cihazları ile de hizmet verilebilir..
• Kan Alma ve Enjeksiyon Odası: Tetkik için kan
örneği alınması ve enjeksiyon uygulamaları için kullanılan
bölümdür.
• Acil Laboratuvar: Yalnızca acil servise başvuran hastaların kan ve idrar tetkiklerinin yapıldığı bölümdür.
• Görüntüleme Ünitesi: Görüntüleme ünitesi, mobil ve
sabit röntgen, BT (beyin tomografisi), USG (ultrason grafisi) gibi tıbbi donanımlı, acil servis hastalarına 24 saat hizmet
verebilen, acil servise yakın ya da içinde konuşlandırılmış
birimdir.
• Bilgi İşlem ve Vezne: Hastaların kayıt işlemlerinin yapıldığı bölümdür. Acil olan ve durumu stabil olmayan hasta

• Dekontaminasyon Alanı: Nükleer, kimyasal ve biyolojik ajanlara maruz kalanların dekontaminasyonlarının sağlandığı, miktarda duş bulunan alanlardır.
• 112 İstasyon Birimi: Hastane acil servisleri ve birinci
basamak sağlık kuruluşları ile entegre olarak 24 saat kesintisiz ambulans ve acil sağlık hizmeti veren B tipi istasyon
ve ekibi için ayrılan, acil servis bünyesindeki en az bir odalı
alandır.

Acil servis çalışanları
Temel ilke, acil servislerde çalışan sağlık ve diğer personelin acil hizmetleri konusunda uzman ya da eğitimli olmalıdır. Acil servislerde çalışan personel şunlardır:
Acil Servis Sorumlu Hekimi: Acil servis sorumlu hekimi, acil tıp uzmanı olmalıdır. Acil tıp uzmanı yoksa acilde
çalışan en eğitimli ve kıdemli hekim, acil servis sorumlu hekimi olmalıdır.
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Acil Tıp Uzmanı: Hasta bakım hizmetlerini yürütmek,
acil servisin eğitim ve araştırma faaliyetlerini yürütmekle
sorumludur.
Acil Tıp Asistanı: Acil tıp alanında uzmanlık eğitimi görmekte olan hekimdir. Yalnızca III. seviye eğitim ve araştırma
hastanelerinde görev bulunurlar.
Pratisyen Hekim: Hasta veya yaralıların, muayene ve tedavisini yaparlar, acil servisin eğitim, araştırma ve uygulama
çalışmalarına katılırlar.
Acil Servis Sorumlu Hemşiresi: Acil hemşireliği sertifikasyon ve sertifika yenileme programını tamamlamış olması
gerekmektedir. Acil servisteki hemşirelik hizmetlerinin aksamadan yürütülmesinden sorumludur.
Acil Servis Hemşiresi: Acil hemşireliği sertifikasyon ve
sertifika yenileme) programını tamamlamış hemşiredir.
Acil Servis Triyaj Görevlisi: Triyaj odasında görev yapan
acil tıp teknisyeni, ambulans ve acil bakım teknikeridir. Bu
görevlilerin bulunmadığı yerlerde bu görevi acil hemşiresi
yürütür. Doğrudan acil servis sorumlu hekimine karşı sorumludurlar.
Acil Serviste Güvenlik Görevlileri: Acil servislerde güvenlik, resmi kolluk güçleri ya da özel güvenlik personeli ile
sağlanır. Tıbbi işlemlerin yapıldığı alanlara ve yoğun bakım
gibi kritik birimlere görevli personel dışında kişilerin girmesi gerekir. Bu amaçla bu birimlerin girişlerine ilgilisine göre
açılma özelliği olan kapılar konulur. Acil servisle bağlantılı
otopark alanlarında da yeterli ışıklandırma, gözetleme kameraları ve güvenlik önlemleri alınır. Güvenlik personeli bu kurallara uyulmasını sağlar. Ayrıca, adli olayların bildirileri için
kolluk güçleri de acil servislerde bulunabilir.
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Sağlığı Geliştirme Kavramı
Ne kadar bilirsen bil, anlatabileceklerin karşındakinin anlayabileceği kadardır.
Mevlana
Sağlık yaşamın bir amacı değil, kişilerin fiziksel ve ruhsal kapasitelerinin gelişmesine katkı yapan, onların özlem ve
arzularını gerçekleştirmeleri ve mutlu olabilmeleri için gereken bir koşuldur. Sağlık olmadan mutluluk olamaz. Sağlık,
kişiler ve toplumlar için çok değerlidir ve toplumların mümkün olan en yüksek sağlık düzeyine erişebilmeleri yaşamı kolaylaştıracak, güzelleştirecek ve anlamlı yapacaktır. O halde,
sağlıklı olma ve sağlığın geliştirilmesi yaşamın vazgeçilemez
öğelerinden birisidir. Bu husus, hem “herkese sağlık” (health for all) hem de “temel sağlık hizmetleri” (primary health
care) kavramlarında açıkça ifade edilmiştir.
Temel Sağlık Hizmetleri Bildirgesi (Almaty, 1978),
“sağlığın geliştirilmesi” (health promotion) için hükümetlere,
sivil toplum kuruluşlarına ve uluslar arası kuruluşlara sorumluklar düştüğünü belirtmektedir. Bu çerçevede ve Dünya Sağlık Örgütü’nün önderliğinde 1986 yılında Ottawa’da toplanan
“Birinci Uluslar Arası Sağlığı Geliştirme Konferansı”nda bu
konu bütün yönleri ile ele alınmış ve bazı ilkeler belirlenmiştir. Ottawa Bildirgesinde sağlığın geliştirilmesi, “toplumların
kendi sağlıklarını bozan faktörleri kontrol edebilmeleri ve
böylece gerçekleştirilen sağlık düzeylerini iyileştirici eylemlerin tümü” olarak ifade edilmiştir. Sağlığın geliştirilmesi,
sağlığın ötesinde bir kavramdır. Sağlığı etkileyen faktörler
çok ve çeşitli oldukları için, sağlığı geliştirmeye yönelik stratejiler ve eylemler de çok ve çeşitlidir. O nedenle, sağlığın
geliştirilmesi konusu, yalnızca sağlık sektörünü değil, birçok
sektörü ilgilendirir.

Sağlığın Geliştirilmesinde Temel İlkeler
Sağlığın geliştirilmesindeki temel ilke, toplumların kendi
sağlıklarından sorumlu olmaları için gereken kapasiteye ve
güce sahip olduklarını kabul etmek ve onlara sağlığın gelişmesi için yapılacak işleri düzenleyip kontrol edebilmeleri
için gerekli ortamı hazırlamaktır. Bunun yolu, toplumun sağ-

lık hizmetlerinin planlanmasına ve yürütülmesine fikren ve
uygulayıcı olarak katılmalarını sağlamaktır.
Sağlığın geliştirilmesindeki bir diğer ilke, sağlık hizmetlerinin yalnızca tedavi hizmetleri olmadığını, sağlığın çok
daha geniş bir alanı kapsadığıdır. Bu görüşten hareketle, sağlığı geliştirme çalışmalarında kişilerin sosyal çevrelerine yönelik iyileştirici eylemler öncelik alır. Çevre, sağlığı olumlu
yönde etkileyecek biçimde geliştirilmelidir.
Sağlığın geliştirilmesinde sosyal eşitsizliklerin ortadan kaldırılması ve sektörler arası işbirliği de önemli
ilkelerdendir. Toplumdaki herkes, sağlıklı bir çevre içinde
yaşamaya ve çalışma hakkına sahip olmalıdır. Bireylerin bu
haklara eşit derecede sahip olmadıkları toplumlarda sağlığın
geliştirilmesi çalışmalarından söz edilemez. Bunu sağlamak,
birçok sektörün ortak çabaları ile olabilir.
SAĞLIKLI YAŞAMANIN 12 KURALI (DSÖ)
Sağlıklı beslenme
Aktif yaşama
Aşılanma
Tütün kullanmama
Alkolden uzak durma
Stresten uzak durma
Temizlik kurallarına uyma
Hızlı araç kullanmama
Emniyet kemeri takma
Güvenli seks yapmak
Sağlık kontrolleri yaptırma
Bebek için emzirme
KİŞİSEL SAĞLIK SERMAYESİ
Herkes bir “potansiyel sağlık sermayesi” ne sahip olarak doğar. Bu sermayenin artırılması ya da azaltılması kişinin
davranışlarına ve yaşadığı fiziksel, biyolojik ve sosyal çevredeki faktörlerin etkisine bağlıdır.
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Sağlık sermayesini azaltan faktörler

Sağlık sermayesini artıran faktörler
Savaş

Barış
Kaliteli eğitim

Yoksulluk
Sağlıksız barınma
Sağlıksız iş ortamı
Güvensiz gıda
Yetersiz ve dengesiz beslenme
Uyuma sorunları
Sedanter yaşam
Tütün kullanma

SAĞLIK SERMAYESİ

Dışlanmışlık

Sağlık hizmetlerinden yoksunluk

(Yaş, Cinsiyet, Kalıtsal faktörler vb)

Yetersiz eğitim / Yanlış inanışlar

Aşısızlık; Aşı reddi

Varlık ve düzenli gelir
Toplumda saygınlık
Sağlıklı barınma
Sağlıklı iş ortamı
Güvenli gıda
Yeterli ve dengeli beslenme
Yeterli ve huzurlu uyku
Aktif yaşam
Tütün kullanmama
Sağlık hizmetlerine erişim
Aşılanma

Temiz sudan yoksunluk

Temiz suya erişim

Huzursuz aile ortamı / Şiddete maruziyet

Huzurlu aile ortamı

Zehirli kimyasallara maruziyet

Temiz çevre

Aşırı doğurganlık

Aralıklı doğum

Sağlığın geliştirilmesinde yaklaşımlar
Sağlığı geliştirilmesinde üç yaklaşımdan söz edilebilir:
Tıbbi yaklaşım: Sağlık hizmetleri koruyucu, tedavi edici ve esenlendirici (rehabilitasyon) hizmetlerden oluşur. Kuşkusuz, bu hizmetlerin verilmesi toplumun sağlık düzeyinin
gelişmesine katkı yapar. Özellikle, birincil, ikincil ve üçüncül
koruyucu hizmetlerin başarısı toplumların yaşam kalitelerini
yükseltir, yaşam süresini uzatır. Bu yönüyle koruyucu hizmetler sağlığı geliştirici işlerdendir. Ancak, sağlığı geliştirme
kavramı koruyucu hizmetlerin ötesinde bir anlayıştır. Burada
esas olan nokta, sağlık hizmetlerini verirken yukarıda açıklanan temel ilkelere uyulmasıdır. Yani, kişiler ve toplum kendi
sağlıklarına sahip çıkmalı, bu konuda yapılması gerekenleri
kontrol edebilmeli ve böylece kendilerinin en değerli varlığı
olan sağlıkları konusunda başkalarına bağımlı olmaktan çıkmalıdırlar. Bu noktada sağlık çalışanlarına düşen sorumluluk

ve görev, sağlık eğitimi yolu ile kişileri kendi sağlıklarından
sorumlu olacak (self responsibility) şekilde bilinçlendirmek,
öz bakım (self care) konusunda eğitmek, kişileri (sağlam ve
hasta) sosyal çevreleri ile bir bütün olarak ele almak ve onları bu çevrenin iyileştirilmesi yönünde güdüleyerek kendi
sağlıklarına olan olumsuzlukları yok etmelerine destek vermektir.
Yaşam tarzı/davranışsal yaklaşım: 1950’li yıllardan
başlayarak yapılan epidemiyolojik araştırmalar bazı hastalıkların temelinde kişilerin yaşam tarzlarının bulunduğunu kanıtladı. Bunlar arasında tütün ve alkol kullanımı, yüksek yağlı diyet alışkanlığı ve yetersiz fizik aktivite başta geliyordu.
Bu davranışlar kişilerin kendi tercihleri idi ve bu faktörlerin
sağlık üzerine olan olumsuz etkileri de ancak kişilerin tercihlerini değiştirmeleri ile sağlanabilirdi. Bu yaklaşım özellikle
1970’li yıllarda güç kazandı. Böylece, özellikle bazı kronik
hastalıklar için yüksek risk niteliğindeki bu davranışların

940

HALK SAĞLIĞI Kuramlar ve Uygulamalar

değiştirilmesi yönünde programlar başlatıldı. Bu programlara, söz konusu hastalıkların tedavilerinin yüksek maliyetli
olmaları nedeniyle ekonomistler de destek verdiler. Bu programların temel ilkesi, tek tek kişilerin bu davranışlarını değiştirmeleri değil, bu davranışların toplumun tümü tarafından
benimsenen bir yaşam tarzı olmasına çalışmaktır. Yani, kişisel yaklaşımdan çok toplumsal yaklaşım gerekir. Söz gelimi,
“sağlığın geliştirilmesi” yaklaşımına göre sigara içen bir kişinin sigarayı bırakması için çabalamak yetmez, o toplumun
sigara içmeye karşı tutum almasının sağlanması ve normal
sosyal davranışın sigara içmemek olduğunun benimsetilmesi
gerekir. Bu programlar içinde bir çok sektörünün ve meslek
grubunun rolü vardır. Bunlar arasında sağlık çalışanlarının
rolü yadsınamayacak kadar önemlidir.
Sosyal çevre yaklaşımı: Toplumların tam iyilik halinde
olabilmeleri bazı koşulların ve kaynakların var olmasına bağlıdır. Sağlığın geliştirilmesinin önkoşulları ve hatta amacı da
bu faktörlerin var edilmesi ve iyileştirilmesidir. Ottawa Bildirgesine göre sağlığın önkoşulları şunlardır: Barış, barınma,
eğitim, gıda, gelir, sürekli bir ekosistem, sürdürülebilir kaynaklar, sosyal adalet ve hakkaniyet.
Görüldüğü gibi, bu faktörlerin çoğu, sağlık sektörü dışında kalan sektörlerin ilgi alanlarına girmektedir. Barışı sağlamak, dengeli ve hakça bir gelir dağılımını gerçekleştirmek,
toplumun, özellikle kadınların eğitim düzeylerini yükseltmek, ekosistemi korumak gibi işler bir çok sektörün ortaklaşa
başarabilecekleri hedeflerdir.

Sağlığın geliştirilmesinde stratejiler
Yukarıda belirtilen yaklaşımların uygulanmasında izlenecek stratejiler toplumların sosyal, kültürel, ekonomik,
coğrafik ve hizmet örgütlenmelerine göre farklılıklar gösterir.
Dolayısıyla, her ülke ve toplum başarıya ulaşmak için farklı
yollar izleyebilir. Ancak, uygulamadaki farklılıklar biryana
bırakılırsa, sağlığın geliştirilmesi çerçevesinde bütün toplumlarda uygulanacak ortak stratejiler şunlar olabilir:
Sağlık eğitimi: Sağlığı geliştirme çalışmalarında davranışların olumlu hale getirilmesi bu davranışların toplum tarafından benimsenip süreklilik kazanması esas stratejidir.

Sosyal pazarlama: Toplumların davranışlarını değiştirmede çok önemli bir strateji o toplumun kültürüne uygun bir
şekilde yürütülen “sosyal pazarlama” çalışmalarıdır. Bu strateji, politikacılardan, medya kuruluşlarına kadar birçok kişi
ve sektörün işbirliğini gerektirir.
Müdahale çalışmaları: Toplumlara yeni davranışlar kazandırmanın etkili yollarından birisi onlara örnek modeller
sunmaktır. Örneğin, sigarayı bırakabileceklerini kanıtlayan
bir müdahale çalışması sigarasız yaşam davranışı için önemli
bir örnek olabilir.
Yardımlaşma (Self help and mutual aid): Toplumun
kendi sorunlarına sahip çıkmasını teşvik etmenin bir yolu,
sorunları yaşamış olan kişilerin bu deneyimlerini toplumun
diğer bireyleri ile paylaşmaları ve onları olumlu davranışlar
için etkilemeleridir. Bir zamanlar alkol bağımlısı olan kişilerin bu deneyimlerini ve yaşadıkları sorunları topluma aktarmaları bu stratejiye güzel bir örnektir.
Öz bakım: Öz bakım, kişilerin kendi sağlıklarını ve
ailelerinin sağlığını geliştirmek için kendi kararlarını verip
kendi yollarını bulmalarıdır. Bu stratejideki temel ilke, kişilerin kendi sağlıklarından sorumlu olmalarıdır. Elbette, kişiler bu kararlarını verirken, sağlık eğitimi programlarından,
çevrelerindeki kişilerin tutumlarından ve sağlık çalışanlarının
hizmetlerinden etkilenirler. Buna “kültürlenme” (içinde yaşadığı kültüre benzemeye çalışma) da denir.
Destekleyici politikalar: Sağlığı geliştirme çalışmaları
örgütlenme, vergilendirme, gelir dağılımının iyileştirilmesi,
barınma, eğitim, ekosistemin korunması gibi alanlarda hükümetlerin çıkartacakları mevzuatla desteklenmelidir.

Sağlığın Geliştirilmesinde Sağlık Sektörü
Sağlığın geliştirilmesi çalışmaları içinde yer alan birçok eylem ya doğrudan sağlık sektörü tarafından yapılacak
işlerdir ya da sağlık sektörü bu işlerin gerçekleştirilmesinde
dolaylı olarak katkı yapar. O nedenle, sağlığın geliştirilmesindeki asıl pay ve sorumluluk sağlık sektöründedir. Zaten,
sağlığın geliştirilmesi kavramı da sağlık sektörü tarafından
öngörülmüş ve savunulmuş bir kavramdır. Sağlık hizmetleri-
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nin her kademesine ve her sağlık kuruluşuna sağlığın geliştirilmesine yönelik sorumluluklar düşer. Bu sorumluluklar ve
işler arasında mevzuat hazırlanması, personelin sağlığın geliştirilmesi yönünde eğitilmeleri (mezuniyet öncesi ve hizmet
içi), halkın sağlık eğitimi, müdahale çalışmaları ve özellikle
toplumun sağlık hizmetlerine katılmalarının sağlanması gibi
işler sayılabilir. Sağlık sektörü, doğrudan yapacağı bu işler
yanı sıra, toplum kalkınmasında rol alma, sağlıklı kentlerin
oluşturulmasına katkı, okul çevrelerinin sağlığı geliştirme
ilkelerine uygun duruma getirilmesinde eğitim sektörünü
destekleme, endüstriyel ürünlerin sağlığa uygun olmalarının
denetimi, diğer sektörlere danışmanlık ve rehberlik gibi dolaylı hizmetler ile de sağlığın gelişmesi çalışmalarına katkıda
bulunabilir.
Sağlık hizmetleri o biçimde örgütlenmeli ve verilmelidir ki, sağlığın geliştirilmesine yönelik çalışmalar sağlık
hizmetlerin bütününe entegre edilmiş ve günlük hizmetlerin
bir parçası olmuş olmalıdır. Bu entegrasyon o şekilde olmalıdır ki, sağlığın geliştirilmesine yönelik çalışmalar sağlık hizmetleri içinde fark edilmemeli, sırıtmalıdır. Sağlık çalışanları
bu işleri kendilerinin doğal görevleri içinde algılamış olmalı
ve bu türlü davranmayı mesleklerinin bir gereği olarak görmelidirler. Çünkü sağlığın geliştirilmesi kavramı zaten sağlık
kavramının da içinde yer alır ve sağlık hizmetlerinin başlıca
amaçlarındandır. Bunun iki güzel kanıtı “halk sağlığı” ve “temel sağlık hizmetleri” nin tanımlarıdır:
Halk sağlığı: Toplumun örgütlü çabaları yoluyla sağlığı geliştirme, hastalıkları önleme ve yaşamı uzatma bilim ve
sanatı.
Temel sağlık hizmetleri: Bir toplumdaki birey ve ailelerin geneli tarafından kabul edilecek yollardan, onların tam
olarak katılımları ile ülke ve toplumca karşılanabilir bir harcama karşılığında onlara götürülen esas sağlık hizmeti.

Türkiye’de Durum
Ülkemizde,
sağlığın
geliştirilmesi
konusundaki
çalışmaların 1961 yılında kabul edilen 224 Sayılı Sağlık
Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkındaki Kanun ile hızlandığını söylemek gerekir. Bu Kanun, “herkese sağlık” ve

“temel sağlık hizmetleri” kavramlarının ortaya atılışından
17 yıl önce ve Ottawa Bildirgesinden 25 yıl önce, sağlığın
geliştirilmesine ilişkin birçok ilkeyi ülkemizde uygulanmaya
koymuştur. Bunlar arasında, sağlığın geliştirilmesi kavramının en temel ilkesi olan “halkın katılımı” (community participation) ilkesi de vardır. Bu Kanuna göre, 1969 yılında Sağlık
Ocakları Sağlık Kurulları Yönetmeliği çıkartılmıştı. Bu Yönetmelik, her sağlık ocağı bölgesinde toplum liderlerinin yer
aldığı kurulların o bölgedeki sağlık hizmetlerinin planlamasını ve hatta yönetmesini öngörmekteydi. Bu Yönetmelik ne
yazık ki yaşama tam olarak geçirilememiştir.
Son zamanlarda sağlığı geliştirme konusunda olumlu girişimler olmuştur. Birçok sivil toplum kuruluşu sağlığın geliştirilmesine yönelik programlar geliştirmiş ve uygulamaya
koymuştur. Bunlar arasında, kazaların önlenmesine, sağlıklı
beslenme davranışı kazandırılmasına, sporun yaygınlaştırılmasına dair girişimler sayılabilir. Ülkemizde sağlığı geliştirme çalışmalarına çok güzel örneklerden birisi de tütün ve
tütün mamullerinin kontrolüne yönelik mevzuat çalışmaları
olmuştur. Bu çalışmalar sonunda ülkemizde tütün kullanımın
azaldığı ve toplumun tütün kullanıma karşı duyarlı hale geldiği söylenebilir.
Kaynaklar
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Yaklaşımlar, Ankara Tabip Odası, Mart 2009, Ankara.
• Primary Health Care – Report of the International Conference
on Primary Health Care,
World Health Organization, Geneva, 1978

942

HALK SAĞLIĞI Kuramlar ve Uygulamalar

Sağlık Eğitiminin Temel İlke ve Teknikleri
Bir yıl sonrası ise düşündüğün, tohum ek
Ağaç dik, on yıl sonrası ise tasarladığın.
Ama düşünüyorsan yüz yıl ötesini,
Halkı eğit o zaman.
Bir kez tohum ekersen, bir kez ürün alırsın.
Bir kez ağaç dikersen, on kez ürün alırsın.
Yüz kez olur bu ürün, eğitirsen milleti.
Birisine bir balık verirsen, doyar bir defalık.
Balık tutmayı öğret, doysun ömür boyu.
Kuan-Tzu
(M.Ö. 700)
Sağlığı geliştirme çalışmalarında davranışların olumlu
hale getirilmesi bu davranışların toplum tarafından benimsenip süreklilik kazanması esas olarak sağlık eğitimi yolu ile
başarılabilir. Eğitim, kişilerin ve toplumun genelinin davranışlarını olumlu yönde değiştirmek amacıyla ve planlı olarak yapılır. Kişiler davranışlarını eğitim dışındaki yollarla
da değiştirebilirler. Örneğin, kırsal bölgede yaşarken bebeğini kundaklayan bir aile kente göç ettikten sonra çevresindeki ailelerin kundak kullanmadıklarını görür ve kendisi de
bebeğini kundaklamamaya başlayabilir. Bu davranış değişikliği eğitim sonucu olmamıştır. Kişinin çevresine uyum
sağlamaya, çevresindeki kişilere benzemeye çalışmasıdır. Bu
çabaya “kültürlenme” (culturing) denir. Kişinin değiştirdiği
bu davranış eğer o kişi kısa süre sonra yeniden kırsal bölgeye
dönerse, eski davranışa geri dönebilir. Yani, kültürlenme ile
olan davranış değişikliği geçici, eğitim ile olan davranış kalıcıdır. Kültürlenmenin kalıcı olabilmesi için ailenin yeni geldiği kültür içinde uzunca bir süre kalması, belki de nesillerin
geçmesi gerekebilir. Kültürlenme yerine bazı bilim insanları
“algın eğitim” terimini kullanırlar. Özetle, kültürlenme ya
da algın eğitim belli bir program çerçevesinde yapılmayan
toplumun günlük yaşamı sırasında kitle iletişim araçları,
komşu, arkadaş gruplarından etkilenerek sürüp giden
davranış değişiklikleridir.
Algın eğitim (kültürlenme) bir yana bırakılırsa, eğitimin
iki türü vardır:

Örgün eğitim: Eğitimden sorumlu otorite tarafından
amacı, programı ve yöntemi belirlenmiş olan, planlı ve sistematik olarak kurumlarda yürütülen eğitimdir. Örgün eğitimin zamanı, süresi, yeri ve kimler tarafından yürütüleceği
bellidir; hiyerarşik bir kademe içinde (ilk, orta, lise, üniversite gibi) yürütülür; öğrenciler kendilerinden öğrenmeleri
istenilen konuyu öğrenmek ve öğrendiklerini sınavlarda kanıtlamak zorundadırlar. Örgün eğitim aynı düzeydeki kişileri
yaşama hazırlamayı, bir sonraki kademe için gereken alt bilgi
ve becerileri vermeyi ve bir meslek edindirmeyi amaçlar.
Yaygın eğitim: Örgün eğitiminin dışında, kişilerin kendi
istekleri ile ve kendilerini belirli alanda geliştirmek amacıyla
aldıkları planlı ve programlı eğitim, öğretim, rehberlik ve uygulama etkinliklerinin tamamıdır. Yaygın eğitim, örgün eğitim ile kazandırılamamış bilgi ve becerileri kazandırır; örgün
eğitimin boşluklarını doldurur; yeni gelişmeleri aktarmayı
amaçlar; hedef kitlesi yetişkinler ve okul dışındakilerdir; kısa
süreli kurs, kongre, çok farklı olduğu için, genellikle bu tür
eğitimlerin içeriği ve yöntemi eğitimi alacakların ortak niteliklerine göre ve onların katılımları ile belirlenir. Yaygın
eğitimin örgün eğitimden en önemli farkı, örgün eğitime
katılan öğrencilerin aldıkları dersleri genellikle kendilerinin
belirlemediği ve dersin içeriğini öğrenmek zorunda olduğu,
oysa yaygın eğitime katılacak kişilerin kendi isteklerine göre
hareket edebilmeleridir. Böyle olmakla birlikte, sağlık eğitimi örneğinde olduğu gibi, kişilere hangi konuda bilgi açıkları
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olduğu ve eğitim almaları gerektiği açıklanıp bir eğitime yönlendirilebilirler.
Yetişkinlerde öğrenme hızı çocuklardan daha yavaştır.
Çünkü yetişkinlerde hem fizyolojik olarak öğrenme yavaşlamıştır hem de çocuklardan farklı olarak yetişkinler öğrenilecek bilgi ve becerileri çeşitli aşamalardan geçirdikten sonra
kabullenir ve içselleştiririler. Öncelikle konunun farkına varır, sonra kendisinde bir ilgi uyanır, bu yeni bilgi ve becerinin
kendisi için yararlı olup olmayacağını tartar, eğer yararlı olacağına kanaat getirirse öğrenmeye hazır duruma gelir. Hatta
yalnızca kanaat getirmekle yetinmez, söz konusu bilgi deneyerek yayarlı olduğu hakkında kanıtlar edinir, kesin kararını
bu kanıtlara dayanarak verir. Bu aşamadan sonra yetişkin eğitilmeye hazırdır. Yetişkinler, mesleklerini geliştirici, becerilerini arttırıcı, yaparak öğrenmeye elverişli ve toplumda prestij
kazandırıcı konularda eğitim görmeyi tercih ederler.
Yetişkin eğitim sırasında kendisine bir çocukmuş gibi
davranılmasından, otoriter ve dikte ettirici tavırlardan hoşlanmaz. Eğitimin amaçlarının belirlenmesine katılmak ve eğitici
ile eşit ve dostane ilişkiler kurmayı ister, kendisine saygı duyulmasını bekler.
Görüldüğü gibi örgün ve yaygın eğitimler planlı, programlı ve bilinçli bir şekilde yürütülür. Bu eğitimlerin aşamaları şunlardır:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Gereksinimin saptanması
Amaçların belirlenmesi
İçeriğin belirlenmesi
Eğitim yönteminin belirlenmesi
Eğitimin uygulanması
Uygulamanın değerlendirilmesi
Davranış değişikliğinin değerlendirilmesi

Sağlık Eğitimi
Bir erkeği eğitirseniz eğitilmiş bir insan kazanırsınız. Oysa
bir kadını eğittiğinizde bütünüyle bir kuşağı eğitmiş olursunuz. Bringham Young

Sağlık eğitimi, kişinin ve dolayısıyla toplumun sağlıkla
ilgili olumlu davranışlar kazanması için yapılan eğitimdir.
Sağlık eğitimi, a) bireye yönelik, b) gruba yönelik c) toplumun tümüne yönelik olabilir.
Bireysel eğitim: Bu yöntemde kişi yüz yüze ve tek tek
eğitilir. Eğitimin konusu genelde o kişinin sorunlarının çözümüne ilişkidir. Polikliniklerde, gebe ve çocuk izlemlerinde,
hasta yatağı başında yapılan beslenme, çocuk bakımı, kişisel
hijyen, akılcı ilaç kullanımı, evde hasta bakımı, aile planlaması, sigarayı bırakma gibi konulardaki eğitimler bireysel
eğitime örneklerdir. Yüz yüze yapılan eğitimlerde eğitilen
kişi konuya daha yoğunlaşmıştır, açıklamaları daha iyi kavrayabilir, tümüyle kendisi ile ilgili olduğu için daha arzulu
biçimde eğiten kişiyle iletişim kurar. Dolayısıyla bireysel
eğitimin etkisi ve başarısı daha yüksek olur. Her yerde uygulanabilmesi bireysel eğitimin bir avantajıdır.
Grup eğitimi: Birden çok kişinin oluşturduğu gruba topluca yapılan eğitim anlamında kullanılır. Grubun büyüklüğü
yüz kişiye kadar olabilir. Bu eğitimde grubun ortak gereksinimleriyle ilgili bir konuda eğitim yapılır. Gruptaki herkesin
ilgisini canlı tutmak güç olduğu için bu tür eğitimlerde başarı
düşük olur. O nedenle, grup eğitimlerinde ilgi çeken sunum
teknikleri kullanmak, birden çok eğitim tekniğini (rol yapma,
görsel malzeme kullanma, senaryo tartışmaları gibi) bir arada
kullanmak gerekebilir.
Toplum eğitimi: Bütün vatandaşları, bir kenttekileri,
mahalledeki ya da kışladaki geniş kitleri hedefleyen eğitimi
anlamında kullanılır. Görsel ya da yazılı basın yayın organları gibi geniş topluluklara erişen yollarla yapılır. Bir salgının
kontrolü, aşı kampanyalarına katılımı teşvik, şişmanlıkla mücadele gibi durumlarda başvurulan yoldur.

Sağlık eğitimi araçları
Yüz yüze yapılan kişisel eğitimlerde kullanılabilecek
yöntemler kişinin, eğitim yapılan yerin, eğitim konusunun niteliklerine ve eldeki olanaklara göre çok çeşitli olabilir. Böyle
bir ortamda eğiticinin yaratıcılığı önemlidir. Böyle eğitimler
için önceden hazırlanmış resimler, panolar, broşürler, maketler kullanılabilir. Ancak, gerek hastane ortamında gerekse
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ev ziyaretlerinde yapılan bireysel eğitimlerde genellikle soru-yanıt yöntemi uygun bir eğitim yöntemi olabilir.

•
•
•
•

Gruplara ve topluma yapılan eğitimlerde kullanılan yöntemler üç grupta ele alınabilir:
1. Görme duyusuna yönelik olanlar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Yazı tahtası
Flip-chart
Afiş, Poster
Rozet, Logo, Magnet
Oto çıkartmaları
Resim
Karikatür / Çizgi roman
Tablo, Grafik
Broşür, Kitap
Kroki, Harita, Plan
Model, Maket
Oyuncaklar
Slayt (yansı, dia)
Sessiz film
Karton filmler
Resim, fotoğraf, heykel sergileri

2. İşitme duyusuna yönelik olanlar
• Radyo yayınları
• Bant – plak kayıtları
• Konferans, Vaaz
3. Görme ve işitme duyularına yönelik
•
•
•
•
•

Kukla
Tiyatro
Rol yapma (Role play)
Demonstrasyon
Sesli film

Geziler, Ziyaretler
Yazı, resim vb yarışmalar
Radyo yayınları
Televizyon yayınları

Belirtilen bu yöntemlerden hangisinin seçilmesinin uygun olacağı, eğitilecek olan grubun eğitim düzeyine, sayısına,
var olan olanaklara, konuya, eğitimin acil olup olmadığına,
eğitim yapacak personelin niteliklerine göre farklılık gösterir.

Konu seçimi
Bireysel eğitim amaçlı konular doğrudan eğitilecek kişinin gereksinmesine göre belirlenir. Fakat grup ve toplumu hedefleyen eğitimlerin konularının önceden belirlenmesi, eğitimin planlanması ve bir program içinde sürdürülmesi gerekir.
Kuşkusuz eğitim konusunun seçiminde dikkat edilmesi gereken husus toplumun önceliklerinin belirlenmesidir. Eğitim
alacak grubun önceliği olmayan bir konuda yapılacak eğitim
katılımcıların ilgisini çekmez ve eğitim çabası başarılı olamaz. Bir diğer husus seçilecek konunun ve kullanılacak eğitim yönteminin o toplumun sosyal ve ekonomik yapısına, örf
ve geleneklerine, sağlık alanındaki sorunlarına, eldeki olanaklara uygun olmasıdır. Seçilecek konular güncel olmalıdır; grubun ya da toplumun genelini ilgilendirmelidir; belirli
bir toplum kesimini dışlayan ya da sürekli olarak aynı toplum
kesimlerini hedefleyen konular olmamalıdır. Toplumun ilgisini çekebilmek için bir konunun çok uzun süre tekrarlanarak ele alınması toplum üzerinde bıktırıcı etki yapabilir. O
nedenle, eğitim konularını çeşitlendirerek sürdürmekte yarar
olabilir. Elbette, salgın, afet, savaş dönemlerinde yaşamsal
konuların sürekli olarak işlenmesinde yarar görülebilir.
Grupların ve toplumun sağlık eğitimlerinde şu konular
ele alınabilir:
1. Her zaman gerekli olan ve gündelik sağlık hizmetleri sırasında kişilere ve gruplara verilmesinde yarar olabilecek
genel konular: çocuk bakımı, beslenme, aile planlaması, kişisel hijyen, hastalıklardan korunma, evde hasta bakımı, sağlık
hizmetlerini kullanım, hastalık belirtileri, akılcı ilaç kullanımı, çevrenin korunması, vektör mücadelesi vb

945

HALK SAĞLIĞI Kuramlar ve Uygulamalar

2. Rutin hizmetler sırasında karşılaşılmayan, olağan
dışı durumlarda ortaya çıkıp bir gereksinim haline dönüşen
konular: Salgın sırasında alınması gereken önlemler, afet
sonrasında yapılması gereken işler, potansiyel bir sağlık sorununun beklendiği durumlar (komşu ülkedeki salgın gibi) vb
3. Dünyada ve ülkemizde bazı sağlık sorunları ve hastalıklar hakkında toplumda farkındalık yaratmak ve nasıl
davranılması gerektiği hakkında bilgiler vermek amacıyla
bazı önemli konuların ele alındığı günler ve haftalar seçilmiştir. Söz gelimi, “dünya sigarasız günü” olarak kabul edilen 31 Mayıs tarihinde okullarda, radyo, televizyon ve yazılı
basında tütünün insan sağlığına verdiği zararlar konusunda
konuşmalar yapılır, tartışmalar düzenlenir, film, tiyatro gibi
etkinliklerle toplumun tütün konusunda bilinçlenmesi için
çaba gösterilir. Elbette, bu etkinlikler bir günle sınırlı tutulmaz, fakat belirlenen o günde yine belirlenen konuya yoğun
eğitim etkinlikleri yapılır. Ülkemizde sağlıkla ilgili gün ve
haftalar aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
TÜRKİYE’DE SAĞLIKLA İLGİLİ BAŞLICA GÜN VE
HAFTALAR
(Ayrıntılı liste için Bkz. Ek 10)
ETKİNLİK ADI

TARİH

Verem haftası

7 – 13 Ocak

Beyaz baston körler haftası

7 – 14 Ocak

Cüzzam haftası

25 – 31 Ocak

Dünya kanser günü

4 Şubat

Yeşilay haftası

1 – 7 Mart

Dünya kadınlar günü

8 Mart

Tıp bayramı

14 Mart

Yaşlılar haftası

18 – 24 Mart

Dünya su günü

22 Mart

Dünya tüberküloz günü

24 Mart

Kanserle savaş haftası

1 – 7 Nisan

Dünya sağlık günü

7 Nisan

Sağlık haftası

8 – 14 Nisan
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Ebeler haftası

21 – 28 Nisan

Dünya astım günü

3 Mayıs

İş sağlığı ve güvenliği haftası

4 – 10 Mayıs

Hemşirelik haftası

12 – 18 Mayıs

Dünya eczacılık günü

14 Mayıs

Yeryüzü iklim günü

15 Mayıs

Gençlik haftası

19 – 25 Mayıs

Dünya süt günü

21 Mayıs

Açlıkla mücadele haftası

30 Mayıs – 5 Haziran

Dünya sigarasız günü

31 Mayıs

Dünya çevre günü

5 Haziran

Dünya çölleşme ve kuraklıkla mücadele günü

17 Haziran

Uyuşturucu kullanımı ve trafiği ile
mücadele günü

26 Haziran

Dünya nüfus günü

11 Temmuz

Dünya barış günü

1 Eylül

Halk sağlığı haftası

3 – 9 Eylül

Dünya yaşlılar günü

1 Ekim

Dünya çocuk günü

Ekim ayının ilk pazartesi

Dünya ruh sağlığı günü

10 Ekim

Dünya gıda günü

16 Ekim

Kızılay haftası

28 Ekim – 4 Kasım

Organ nakli haftası

3 – 9 Kasım

Dünya diyabet günü

14 Kasım

Dünya çocuk hakları günü

20 Kasım

Diş hekimleri günü

22 Kasım

Ağız ve diş sağlığı haftası

22 Kasımı içine alan
hafta

Dünya AİDS günü

1 Aralık

Dünya özürlüler günü

3 Aralık

Dünya insan hakları günü

10 Aralık

İnsan hakları haftası

10 Aralık’ı içine alan
hafta
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Eğitim için öncelikli gruplar
Sağlık eğitimlerinin sonuçlarının toplumun çoğunluğunun sağlık düzeyini yükseltebilmesi, maliyet – etkili olabilmesi ve kısa sürede sonuç alınabilmesi için risk altındaki duyarlı gruplara ve toplumun sağlığını tehdit edebilecek
gruplara öncelik verilmesi uygun olur. Halk sağlığı açısından
öncelik verilmesi gereken gruplar şunlardır:
1. Doğurganlık dönemindeki kadınlar: Bu dönemdeki kadınlar toplumda en fazla sağlık sorunu olan ve hekime
başvuran kişilerdir. Gebelik, doğum ve doğum sonrası sağlık
sorunları bu grubun başlıca sorunlarıdır. Aşırı doğurganlığın
önlenmesi, 0 – 6 yaş grubundaki çocuklar başta olmak üzere
çocukların bakımı gibi konular da bu gruptaki kadınların eğitim gereksinmelerindendir.
2. Çocuklar ve ergenler: Okul çocukları ve ergenlik
dönemindekiler sağlık açısından özel risk gruplarıdır. Bu çocuklarda yanlış beslenme sonucu gelişen şişmanlık, kazalar,
yaralanmalar, tütün ve alkol alışkanlığı, madde bağımlılığı,
ruhsal sorunlar, şiddet, intihar gibi sağlık sorunları sık görülür. Bu sorunlarla baş edebilmek için sağlık eğitimi etkili
yollardan birisidir.
3. İşçiler ve göçerler: Bütün çalışanlar iş ortamından
kaynaklanan etmenlerin tehdidi altındadır. İş ve insan uyumu,
ergonomi, meslek hastalıkları, iş kazaları, sakatlıklar, iş göremezlik, ölümler gibi çok önemli durumlar, bunlardan nasıl
korunmak gerektiği gibi konular bu grubun kesinlikle bilmesi
gereken konulardır. Ülkemizde yaygın bir uygulama olan göçer işçilik ve pamuk, fındık, pancar, üzüm, zeytin toplayıcısı
olarak evlerinden uzakta aylarca çadırlarda ve zor koşullarda
yaşayan bu işçilerin karşı karşıya olduğu sorunları da eğitim
konuları arasına almak gerekir.
4. Kırsal kesimde yaşayanlar: Kırsal bölgede yaşayanlar
kentlerde yaşayanlardan farklı çevre koşullarına, hayvancılık
ve tarımla ilgili risklere maruz kalırlar. Ayrıca, sağlık kuruluşlarına göreceli olarak uzak olmaları, eğitim ve ekonomik
koşullarının daha alt düzeyde olmaları nedeniyle sağlık sorunları bu grupta daha belirgin olarak görülür. Dolayısıyla,
kırsal bölgede yaşayanlar toplum içinde özel bir risk grubunu
oluşturur.

5. Yoksullar ve eğitim düzeyi düşük olanlar: İster kentte
isterse kırsal bölgede yaşasın yoksullarda, evsizlerde ve düşük sosyal tabakada olanlarda (eğitimi düşük, konutu yetersiz, vb) başta verem, temasla geçen hastalıklar, çok çocukluluk, beslenme bozuklukları, madde bağımlılığı gibi sağlık
sorunları daha yaygındır. Sağlık hizmetlerinden eşit olmayan
bir şekilde yararlanırlar; korunma ve tedavi edici hizmetlerde
hekim-hasta uyumunun en zayıf olduğu kesim bu gruptakilerdir. Bu nedenlerle, yoksul ve eğitim düzeyi düşük gruplara
özel itina gösterilmesi ve sağlık eğitimlerine ağırlık verilmesi
gerekir.
6. Bulaştırıcı hastalığı olanlar ve potansiyel aracılar: Verem, frengi, trahom, sıtma gibi toplumu tehdit eden bir bulaşıcı hastalığı olanlar, taşıyıcılar, aşçı, garson, kasap gibi gıda
sektöründe çalışanlar toplum açısından üzerinde önemle durulması gereken gruplardır. Özellikle gıda işlerinde çalışanların eğitimi halk sağlığını korumak için öncelikli bir konudur.
7. Organize topluluklar: Ceza ve tutukevleri, askeri birlikler, yatılı okullar, yurtlar, hastaneler, işyerleri gibi kişilerin
toplu bulundukları yerlerde özellikle bulaşıcı hastalıkların
yayılımı, uyuşturucu kullanımın özendirilmesi, şiddet, kazalar, meslek hastalıkları gibi sağlık sorunları görülür ve bunlar
halkın sağlığını tehdit eder. Bu grupların eğitimlerine önem
verilmelidir.

Sağlık eğitimini kimler yapmalıdır?
Kişisel eğitimin, ev ziyaretlerinde, hasta muayenesi sırasında sağlık personeli tarafından yapıldığını daha önce
belirtilmişti. Herkesi tek tek eğitecek sağlık personeli veya
yeterli zaman bulmanın imkânsızlığı karşısında, başvurulan
grup eğitimini, sınırlı bazı durumlar dışında, sağlık personelinin yapması, fazla yarar sağlamamaktadır. Çünkü eğitimi
yapacak sağlık personeli, devamlı olarak toplumun bulunduğu yerde oturmamakta ya da toplumu teşkil eden kişilere,
devamlı temas halinde bulunamamaktadır. Bir başka deyişle
eğitilenler, konu ile ilgili hususlarda her zaman eğiten ile konuşmak, aydınlanmak imkânına sahip değildirler. Bu birinci
sakıncadır. İkinci sakınca mahalli lehçe, deyimler yani sağlık personelinin genellikle bilimsel veya kendi seviyesinde
yaptığı konuşmaların, dinleyenler tarafından yeterince anla-
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şılmamasıdır. Ayrıca halkın büyük çoğunluğu, yeni fikirleri,
görüş ve davranışları, kendi toplumu içinde devamlı olarak
yaşayan bilgisine ve tecrübesine inandığı, saygı duyduğu
kimselerden öğrenirse, daha kolay ve daha çabuk benimser.

ğunu tespit etmek için belirli süreler sonunda değerlendirme
yapılması gereklidir. Toplumun daha önceki sağlık seviyesi
ile eğitim sonrasındaki sağlık seviyesinin karşılaştırılması bu
imkânı vermektedir.

Yukarıda açıklanan nedenlerle gruplara yapılacak sağlık eğitimini, bizzat sağlık personeli değil, sağlık personeli
tarafından yeterince eğitilmiş, inandırılmış toplum liderleri
dediğimiz kişilerin yapması daha yararlı olmaktadır. Çünkü
imam, muhtar, öğretmen, emekli bir memur gibi grupta sevilen ve sözü dinlenen kişiler, otobüs, minibüs şoförleri, ustabaşı, askeri birlik komutanı, servis hemşiresi gibi kimseler,
devamlı olarak kendi toplumunun içinde yaşamakta, onlarla yakın ilişkiler içinde bulunmakta, aralarında konuşma ve
anlaşmada kullandıkları sözler, deyimler farklılık göstermemektedir. Bu nedenlerle çevrelerinde daha etkili olmaktadırlar. Böylece mahalli liderler tarafından yapılan sağlık eğitimi,
anlatım - anlama ile ilgili karşılıklı anlaşmanın tam olmasıyla
etkinlik, liderlerin devamlı olarak toplumları içinde bulunmalarıyla de süreklilik kazanmaktadır.

Toplumların sağlık seviyelerini gösteren başlıca kriterler
şunlardır:

Dalga Dalga Eğitim / Çağlayan Eğitim
(Cascade Training)
Eğer eğitilmesi gereken kişi sayısı çok fazla ise, başvurulması gereken yöntemlerden birisi İngilizce olarak “cascade training” olarak adlandırılan yöntemdir. Türkçe olarak bu
yaklaşıma “Dalga dalga eğitim”; “Çağlayan eğitimi”; “Şelale eğitimi” denilebilir. Bu eğitim modelinde, önce az sayıda
“eğitici” (master trainer) eğitilir; eğitilen bu kişilerin her biri
başkalarını, onlar da başkalarını eğitir. Böylece, eğitilen kişi
sayısı dalga dalga artar. Bu tür bir eğitim, örneğin sağlık personelinin yeni bir uygulamayı öğrenmeleri amacıyla kullanılabilir.
Bu yöntem ile kısa sürede çok sayıda kişi eğitilebilmekle
birlikte, söz konusu bilginin giderek sulanması, kulaktan kulağa aktarılan bilgiler gibi giderek farklılaşması ve asıl önemli bilgilerin ihmal edilmesi gibi sakıncaları olabilir.

Sağlık eğitiminin değerlendirilmesi
Sabırlı, dikkatli ve devamlı bir çalışma isteyen sağlık eğitiminin, başarılı olup olmadığını veya ne ölçüde başarılı oldu-

• Bebek ölüm oranı
• Anne ölüm oranı
• Bulaşıcı hastalıkların ve paraziter enfestasyonların yaygınlık durumu
• Dejeneratif hastalıkların toplumdaki oranı,
• Beslenme durumu
• Nüfus artış hızı ve bunun yarattığı sorunlar
• Düşükler ve yarattığı sorunlar
Toplumun sağlık düzeyinin yalnızca sağlık eğitimi ile
yükselebileceğini iddia etmek mümkün değildir. Sağlık düzeyinin yükselmesinde alt yapı tesislerinin, sosyoekonomik
ve kültürel gelişmenin, koruyucu önlemlerin, teşhis ve tedavi
olanaklarının etkileri muhakkaktır. Ancak, bunlardan yeterince yararlanma konusunda, bireylerin ve toplumun uygun bir
davranış içinde olmasının da rolü aşikârdır. Toplumun sağlıklı yaşama konusunda uygun davranış ve alışkanlık kazanması
ise, sağlık eğitimi sayesinde mümkün olmaktadır. Toplumun
sağlık düzeyini gösteren kriterlerin, eğitimden önceki ve sonraki durumları ile etkili faktörlerin payları göz önüne alınarak, sağlık eğitiminin değerlendirmesi yapılmalıdır. Değerlendirme, yeni çalışmalara ışık tutacak, başarının daha fazla
olmasını sağlayacaktır.
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Sağlık Okuryazarlığı
En iyisi gençlerde öğrenme hevesini ve sevgisini uyandırmaktır, yoksa kitap yüklü birer eşek
yaparız onları, kırbaç zoruyla bilim dolu bir çanta taşıtıyorlar onlara; oysa bilimi evimizde
saklamak yetmez, evlenmek gerek onunla.
Montaigne
TANI - BİL - KAVRA ve KARAR VER - YAP

Giriş
Genel anlamda okuryazarlık kavramı, bireyin sosyal ve
çalışma yaşamındaki sorunlarını çözebilmek ve yaşam düzeyini yükseltebilmek için bilgi ve potansiyelini geliştirmek
amacıyla okuma, yazma, konuşma ve bilgiyi işleme yeteneği
olarak tanımlanır. UNESCO’ ya göre okuryazarlık, değişik
türdeki yazılı kaynakları bir araya getirme, tanımlama, anlama, yorumlama, iletişim kurma ve hesap yapma yeteneğidir.
Özel anlamda ise, teknoloji okuryazarlığı, bilgisayar okuryazarlığı, medya okuryazarlığı, finans okuryazarlığı, harita
okuryazarlığı, kültür okuryazarlığı, tarih okuryazarlığı gibi
kırktan fazla okuryazarlık türünden söz edilebilir. Bunlardan
birisi de sağlık okuryazarlığıdır.
Sağlık Okuryazarlığı kavramı ilk kez 1974 yılında tanımlanmıştı. Önceleri, yalnızca bireyin sağlık bilgilerini okuma,
anlama ve tıbbi talimatlara uyma yeteneği olarak tanımlanan
sağlık okuryazarlığı için 1990’lı yıllarda daha kapsamlı tanımlamalar yapılmıştır. Sağlık okuryazarlığı Dünya Sağlık
Örgütü’ne (DSÖ) göre, bireylerin sağlığını korumak ve geliştirmek için bilgiye ulaşma, anlama, bu bilgiyi kullanma
konusunda bilişsel-sosyal becerileri ve motivasyon düzeyleridir. Ülkemizde Sağlık Bakanlığı ise sağlık okuryazarlığını, “bireylerin kendi sağlığı ve toplum sağlığını iyileştirmek
amacıyla, yaşam tarzı ve koşullarında değişiklik yapabilmesinde gerekli bilgi, beceri ve kendine güven düzeyine ulaşmasıdır” şeklinde tanımlamaktadır.
Kısaca, sağlık okuryazarlığı topluma( bireylere) şu dört
alanda açıklanabilir:

TANI
Kendini tanı (Bedenini tanı, potansiyelini tanı)
Hizmeti tanı (Sağlık hizmetlerini tanı)
BİL
Riskleri bil (Hastalık risklerini, kaza nedenlerini bil)
Belirtileri bil (Hastalıkların belirtilerini ve evrelerini bil)
Nereden öğreneceğini bil (Bilgi kaynaklarını bil)
Kimden yardım alacağını bil (Sağlık kuruluşunun ve personelinin işlevlerini bil)
Ne zaman yardım alacağını bil (Özellikle erken tanı kavramını bil)
KAVRA ve KARAR VER
Durumunu kavra (Sağlık personelinin yaptığı açıklamaları kavra)
Kendin için kendin karar ver (Tedavi vb önerileri değerlendir ve karar ver)

bil)

YAP
Ne yapacağını bil (Kendin için doğru olan uygulamaları

Ne yapmayacağını bil (Kaçınılması gereken durumlardan sakın)
Nasıl yapacağını bil (Tedavi, koruma vb işlemleri doğru
uygula)
Sağlık okuryazarlığının düşük olması bireylerde ve toplumda pek çok sağlık sorununun ortaya çıkmasındaki faktörlerden birisidir. Birçok araştırmada sağlık okuryazarlığı
düşük olan bireylerin sağlıkları için risk faktörlerini anlaya-
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madığı ve değerlendirmediği, kendilerini hastalıklardan yeteri kadar koruyamadığı, aşılamalarını aksattığı, beslenmelerini
uygun şekilde yapamadıkları, tütün kullandıkları, aktif bir yaşam sürdürmedikleri, düzenli sağlık kontrollerine gitmediği,
diş bakımlarını yaptırmadıkları, sağlık hizmetlerini yetersiz
ya da gereksiz şekilde kullandıkları, tedavilerini uygun şekilde yapamadıkları, ilaçlarını akıllıca kullanmadıkları bilinmektedir.
Bu gerçeği bilerek bütün ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de sağlığın geliştirme çabalarının en önemli unsuru toplumun sağlık okuryazarlığı düzeyinin yükseltilmesidir. Bu
hedefe varabilmek yalnızca sağlık sektörünün çabası ile olamaz; sağlık, eğitim, tarım gibi devlet sektörleri başta olmak
üzere özel sektörün ve medyanın işbirliği şarttır. Bununla
birlikte, sağlık çalışanlarının rolünün çok önemli ve değerli
olduğu yadsınamaz. Sağlık okuryazarlığında bireylerin mevut durumunu belirleme, gereken bilgileri verme, bu bilgiler
doğrultusunda harekete geçirme görevi sağlık çalışanlarına
düşmektedir.

Sağlık Okuryazarlığının Boyutu
Sağlık Okuryazarlığı bir grup bilim insanına göre 3 düzeyde ele alınır:
1. Temel (Fonksiyonel) sağlık okuryazarlığı: Temel
sağlık bilgilerini (egzersiz, beslenme, ilkyardım v.s), sağlık
hizmetlerini nasıl kullanması gerektiğini bilme, sözlü ve yazılı sağlık mesajlarını anlama, ilaç dozunu doğru hesaplayabilme becerilerini içerir.
2. İnteraktif sağlık okuryazarlığı: Mevcut sağlık
bilgileri ile kendi sağlığını koruyucu aktiviteleri yapma, besin
etiketlerini okuma, doğru besinleri seçme, egzersiz yapma,
ihtiyacı olan sağlık hizmetini nerelerden alabileceğini bilme
becerilerini içerir.
3. Kritik (Eleştirel) sağlık okuryazarlığı: Kendi sağlığı ve toplum sağlığı için mevcut sağlık risklerini ve sorunlarını tanımlayıp analiz etme, çözüm için politika geliştirme
süreçlerine katılma, medyada çıkan sağlıkla ilgili haberleri
yorumlama becerilerini ifade eder.

Bazı yazarlar ise okuryazarlıkta yeterliliğin altı boyutu
tanımlanmaktadır. Bunlar sağlık okuryazarlığı için de geçerlidir:
1. Operasyonel (fonksiyonel) yeterlilik: Kişinin temel
sağlık gereksinmelerini karşılamak için gerekli fonksiyonel
becerileri sağlıkçılar tarafından verilen yazılı ve sözlü bilgiye
dayalı eylemleri okuma ve anlama yeteneğini ve okuma, yazma, konuşma ve aritmetikte gerekli olan bilginin iletişimde
yer alması gibi stratejileri ifade eder.
2. İnteraktif (etkileşim) yeterliği: Bireyin kendi kararlarını verebilmesi yeteneğinin geliştirilmesi ve bu konuda
cesaretlendirilmesi için başkaları ile işbirliğidir.
3. Otonomi yeterliği: Kişinin, sağlıkla ilgili kararlarda
sorumluluğu etkili şekilde üstlenmede kendi gücünün farkında olmasıdır. Bireyin kendi sağlığı için önerilen bilgiyi yorumlayabilme ve uygulamadaki kişisel bilgi ve becerilerinin
düzeyini ifade eder.
4. Bilgisel yeterlilik: Sağlıkla ilgili bilginin geçerliliğini, kalitesini ve özel durumlarda uygunluğunu değerlendirebilme yeteneğidir.
5. Ortama dayalı yeterlilik: Kişinin sağlıkla ilgili davranışlar gösterebilmesi ve uygun sağlık hizmeti alabilmesi
için rahat edebileceği bir çevrede bulunması gerektiğini ifade
eder. Bireyler rahat oldukları tanıdık ortamlarda ve iyi etkileşimde bulunduklarında ortamlarda daha iyi öğrenirler.
6. Kültürel yeterlilik: Sosyal ortamı anlama yorumlama yeteneğidir. Ortak inanç, gelenek ve dünya görüşü gibi
kültürel kimliğin farkında olunması, sağlık bilgisine erişmek,
yorumlamak ve içselleştirmek için önemli bir beceridir.

Sağlık Okuryazarlığının Değerlendirilmesi
Sağlık okuryazarlığı düzeyinin belirlenmesi için geliştirilmiş çeşitli ölçekler mevcuttur. En sık kullanılan ölçütler
şunlardır:
1. Yetişkinlerde Fonksiyonel Sağlık Okuryazarlığı Testi
(TOFHLA - Test Of Functional Health Literacy in Adults):
TOFHLA, sayısal ve sözel anlama becerileri üzerine yönelmiştir; okuma ile ilgili 50 ve sayısal hesap ile ilgili 17 mad-
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deden oluşur. İlk bölümde tanı yöntemleri, reçete ile ilgili
talimatlar ve sağlık bilgileri ile ilgili sorular yer almaktadır.
İkinci bölümde ise tıbbi muayene ile ilgili günlük yaşamdan
bir senaryo ve kelimeler verilmekte teste alınan kişiden ilgili
boşluklara uygun sözcükleri yerleştirmeleri istenmektedir.
TOFHLA puanlaması şöyle değerlendirilir:

•
•
•

0 – 59 puan: Yetersiz sağlık okuryazarlığı
60 – 74 puan: Düşük sağlık okuryazarlığı
75 – 100 puan: Yeterli sağlık okuryazarlığı

TOFHLA en sık kullanılan ölçüt olmakla birlikte uygulanması 18-22 dakika gibi uzun bir süreyi aldığı için TOFHLA’nın kısa şekli olan S-TOFHLA (Short-Test of Functional
Health Literacy in Adults) geliştirilmiştir. S-TOFHLA yazılı
belgeleri okuma ve anlama becerilerini ölçmek üzere boşlukların doldurulmasını gerektiren 36 sorudan oluşmaktadır. Değerlendirmesi şöyledir:

•
•
•

0 – 16 puan: Yetersiz sağlık okuryazarlığı
17 – 22 puan: Düşük sağlık okuryazarlığı
23 – 36 puan: Yeterli sağlık okuryazarlığı

2. Yetişkinlerde Okuryazarlığının Hızlı Tahmini (REALM - Rapid Estimate of Adult Literacy in Medicine ): REALM zorluk derecesi giderek artan sağlıkla ilgili 66 kelimeyi
tanıma testidir. Teste giren kişilerden bu kelimeleri yüksek
sesle ve sırayla okumaları istenir, doğru telaffuz edebildikleri
kelimelere göre puan verilir. Testin süresi 2-3 dakika kadardır. Değerlendirmesi şöyledir:

lere sunulan beş farklı senaryo ile ilgili 21 soru sorulmaktadır.
Bu senaryolar baş ağrısı, koroner anjiyografi, kalp yetmezliğinde öz-bakım, bir dondurma etiketi bilgileri ve astımda
steroid kullanımı konuları ile ilgilidir. Bu senaryolarla ilgili
sorular tek bir paket halinde sorulabileceği gibi yalnızca bir
senaryo konusunu da içerebilir. Örneğin, dondurma etiketi
hakkında 6 soruyu içeren bir test uygulanabilir. Doğru verilen
yanıt sayısına göre 0-6 arasında puan verilir.
• 0 – 1 doğru yanıt: muhtemelen sınırlı sağlık okuryazarlığı,
• 2-3 doğru yanıt sınırlı sağlık okuryazarlığı,
• 4 ve daha fazla doğru yanıt: yeterli sağlık okuryazarlığını ifade eder

Türkiye’de Sağlık Okuryazarlığı
Ülkemizde sağlık okuryazarlığı ile ilgili sınırlı sayıda
çalışma vardır. Bunlar arasında Sağlık Bakanlığınca 2009
yılında ülke çapında yapılan en kayda değer olanıdır. Bu çalışmada Yetişkinlerde Fonksiyonel Sağlık Okuryazarlığı Testi
(TOFHLA) Türkçeye çevrilerek kullanılmıştır. Bu çalışmada
elde edilen sonuçlar aşağıda özetlenmiştir.
Tablo 1: Sağlık Okuryazarlığı Düzeyinin Yüzde Dağılımı
(Kaynak: Okyay P, Abacıgil F. Türkiye Sağlık Okuryazarlığı
Ölçekleri Güvenilirlik ve Geçerlilik Çalışması, 2016)

• 61-66 kelimeyi doğru telaffuz etme: yeterli sağlık
okuryazarlığı,
• 45-60 kelimeyi doğru telaffuz etme: düşük sağlık
okuryazarlığı,
• 0-44 kelimeyi doğru telaffuz etme: yetersiz sağlık
okuryazarlığı
3. Güncel Yaşamsal İşaret Testi (NWS - Newest Vital
Sign): 2004 yılında ABD ‘de geliştirilmiş bir testtir. Denek-
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Yaş Grubu

Yetersiz

Sorunlu

Yeterli

Mükemmel

15 - 24

19.5

40.2

32.2

8.1

25 - 34

12.6

50.7

26.8

9.9

35 - 44

20.8

45.8

32.0

1.2

45 - 54

22.9

44.3

26.2

6.6

55 - 64

35.7

42.8

17.9

3.6

65 ve üstü

64.1

26.4

5.7

3.8

GENEL

27.2

42.2

24.8

5.8
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Cinsiyet

Yetersiz

Sorunlu

Yeterli

Mükemmel

Erkek

28.9

42.3

22.3

6.5

Kadın

25.4

42.1

27.6

4.9

Eğitim
Durumu

Yetersiz

Sorunlu

Yeterli

Mükemmel

İlkokul ve
altı

43.3

40.0

15.0

1.7

Ortaokul ve
lise

22.8

45.1

25.6

5.5

Üniversite

15.5

40.5

33.6

10.4

Bilgi Alanı

Yetersiz

Sorunlu

Yeterli

Mükemmel

Genel sağlık

13.1

39.6

32.8

14.5

Tedavi

12.1

35.6

38.8

13.5

Korunma

17.0

36.2

32.1

14.7

Sağlığın
geliştirilmesi

22.2

36.0

27.1

14.7

Bu sonuçlara göre, ülkemizde sağlık okuryazarlığı istenilen düzeyin hayli altındadır ve bu durumun düzeltilmesi için
ciddi planlamalar yapılması gereklidir.
Kaynaklar

• http://unesdoc.unesco.org.tr
• http://www.actus.com.tr
• http://www.mlanet.org.tr
• http://www.who.int.tr
• Okyay P, Abacıgil F. (Ed.) Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık
Okuryazarlığı Ölçekleri Güvenilirlik Ve Geçerlilik Çalışması, 2016
• Sezer A. Türkiye Cumhuriyeti - Marmara Üniversitesi - Sağlık
Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Okuryazarlığının Sağlıklı Yaşam Biçimi
Davranışları İle İlişkisi, Yüksek Lisans Tezi - Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı, İstanbul-2012
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BÖLÜM - 19

EPİDEMİYOLOJİ
KAVRAMI VE
KULLANIM ALANLARI
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Epidemiyoloji Kavramı ve Kullanım Alanları
İlim tercüme ile olmaz, tetkikle olur.
Atatürk
Epidemiyolojinin sözlük anlamı insanlar, toplumlar
üzerinde inceleme, araştırma yapan bilim demektir. Uygulama alanında ise, insan topluluklarında görülen kaza, hastalık, doğum, ölüm gibi sağlıkla ilgili olaylarının sıklıklarını,
dağılımlarını, bu olayların görülmesindeki faktörleri inceleyen bilim dalı anlamına gelir. Hastalıkları ve insan sağlığını
bozan her türlü sorunu azaltmak için bilgi toplamak, yorumlamak ve elde edilen bilgileri bu sorunları kontrol edebilmek
ve toplumun sağlık düzeyini yükseltmek için planlama ve
değerlendirme işlerinde kullanmak bu bilim dalının amaçlarındandır.
Epidemiyoloji biliminin ortaya çıktığı ve ilk kullanıldığı
dönemlerde toplumların sağlığını etkileyen en önemli sorun,
salgın yapan kolera, çiçek, sıtma gibi bulaşıcı hastalıklardı
ve epidemiyolojik çalışmaların ilk örnekleri bu hastalıkların
incelenmesi amacıyla yapılan araştırmalar oldu. O nedenle
epidemiyoloji bilim dalı yıllar boyu bir “salgın bilimi” olarak algılanmıştır. Epidemi teriminin salgın anlamına gelmesi
de bu algılamada rol oynamış olabilir. Oysa, epidemiyoloji,
salgın ve bulaşıcı hastalıklar da dahil, toplumların sağlığını
etkileyen her türlü olayla ilgilenir. Örneğin, bir toplumda aşırı doğurganlık sorunu, beslenme bozuklukları, diyabet gibi
kronik hastalıklar, kazalar, yaşlılık, ruhsal sorunlar, halkın
inançları, geleneksel tedavi yöntemleri, sağlık kuruluşlarının
toplum tarafından kullanılma düzeyleri, sağlık hizmetlerinin
halkın kültürüne uygun olup olmadığı ve daha nice olay epidemiyolojinin ilgi alanına giren sağlık sorunlarıdır.
Epidemiyoloji, sağlıkla ilgili olayların kimlerde (hangi
yaşlarda, hangi cinsiyette, hangi meslek gruplarında, hangi
eğitim düzeyindeki kişilerde, hangi gelir düzeyindeki kişilerde vb), nerelerde (köy-kent, bölge, ülke vb) ve ne zaman
(mevsim, yıl, ay, hafta, gün, saat vb) görüldüğünü araştırır,
olayın bu faktörlere göre dağılımlarını inceler; söz konusu
olayı geçmiş dönemlerle karşılaştırır, bölgeler arasındaki
farklılıkları ortaya çıkartır, hangi kişilerde daha sık görül-

düğünü saptar ve bütün bu analizler sonucunda sağlık olayı
hakkında bilgileri derler; bu bilgiler ışığında söz konusu sağlık olayının nedenlerini belirler; hangi nüfus gruplarının risk
altında olduğunu araştırır; nasıl kontrol altına alınabileceği
hakkında hipotezler geliştirir; bu bilgileri sağlık hizmetlerinde görev yapan yöneticilerin ve sağlık elemanlarının kullanımına sunar. Sağlık yöneticileri de bu bilgileri kullanarak
gerekli önlemleri alır.
Epidemiyoloji, aynı zamanda hangi koruyucu ya da tedavi yönteminin hangi hastalıklarda etkili olduğunu araştırır;
böylece tıbbın gelişmesine, yeni tıp uygulamalarının devreye
konulmasına katkı sağlar; sağlığa olumsuz etki yaptığı düşünülen faktörlerin gerçekten böyle etkilerinin olup olmadığını inceler. Bunlar sonucunda o faktörlerle ilgili önlemler
alınmasına yardımcı olur. Örneğin, tütünün sağlık üzerindeki zararları epidemiyolojik araştırmalarla anlaşılmıştır; beta
blokerlerin yüksek kan basıncını düşürdüğü epidemiyoloji
sayesinde ortaya konulmuştur; gastrik ülserin eskiden sanıldığı gibi mide asidinin fazla salgılanması nedeniyle değil
“helikobakter pilori” denilen bir mikroorganizma tarafından
meydana geldiği epidemiyolojik yöntemlerle ispatlanmıştır.
Epidemiyoloji sağlık hizmetlerinin değerlendirilmesi
amacıyla da kullanılır. Hastalıkların görülme hızlarının azalıp
azalmadığı, ölüm hızlarının hangi yönde seyrettiği, salgınların izlenmesi gibi olayların değerlendirilmesi epidemiyolojik
yöntemlerle olur.
Özetle, epidemiyolojinin temel amacı insanlara ve diğer
canlılara zarar veren durumların ve hastalıkların tanımlanması, nedenlerinin bulunması, ortadan kaldırılması için ilgililere
yeni bilgiler ve deliller sunmaktır. Hastalıkların nedenlerini
ve risk faktörlerini belirleyerek hastalıklardan korunma yöntemlerini geliştirmek ve nedene (etiyolojiye) yönelik tedavi
yollarını belirlemek epidemiyolojinin öncelikli amaçlarındandır. Sağlık hizmetlerinin planlanmasında ve değerlendi-
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rilmesinde, hizmeti planlayan ve sunanlara bilgi derlemek,
kontrol stratejilerin ve politikalarının kararlaştırılmasına destek vermek epidemiyolojinin önemli amaçlarındandır.
Epidemiyoloji halk sağlığı bilim alanının tanı yöntemidir. Nasıl ki hastalıkların teşhisinde biyokimya, patoloji,
radyoloji gibi tanı yöntemleri kullanılırsa, toplumların sağlık sorunlarını teşhis etmek için epidemiyolojik yöntemler
kullanılır. Tıpkı bir hastalığın tedavi edilip edilmediğini laboratuvar yöntemlerle izlediğimiz gibi, toplumsal olayların
gelişmesini, iyiye mi kötüye mi gittiğini epidemiyolojik yöntemlerle izleriz.
Kaynaklar

• Bonita R., Beaglehole R., Kjellström T. Basic Epidemiology,
World Health Organization, 2006.
• http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_
pdf/Epidemiyolojik%20Y%C3%B6ntemler.pdf
• Tezcan SG. Temel Epidemiyoloji, Hipokrat Yayınevi, Ankara,
2017
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Sağlık Düzeyi Göstergeleri
Bilgiyle göğe bile yol bulunur.
Kutatgu Bilig 208. Beyit
Bir toplumun sağlık düzeyini ve hizmetlerin verimliliğini
ölçmek amacıyla bazı göstergeler geliştirilmiştir. Sağlık düzeyindeki gelişmeler ve hizmetin niteliği, değişik zamanlarda
elde edilen bu göstergelerin karşılaştırılması ile yapılabilir.
Bu karşılaştırmalar hiçbir zaman mutlak sayılar üzerinden
değil, hız ve oranlar üzerinden yapılır. Söz gelimi, bir yıl
içinde aşılanan çocuk sayısı aşılama hizmetlerinin göstergesi
olamaz. Aşı hizmetlerinin değerlendirilmesi, o toplumda risk
altındaki kişilerin ne kadarının bağışık kılındığı, yani “bağışıklık hızı”dır.

Yukarıda belirtilen gruplara giren ölçütlerin sayısı daha
fazla olmakla birlikte bu kitapta başlıca göstergeler açıklanmıştır.

Değerlendirmeye esas olacak veriler yanlış ve güvenilmez ise, elde edilecek göstergeler de yanlış ve güvenilmez
olur. O nedenle, değerlendirmelerin doğru ve işe yarar olabilmesi için günlük olarak toplanan verilerin doğru olması çok
önemlidir. İşte, düzenli ve doğru kayıt tutmanın gerekliliği
buradan kaynaklanmaktadır.
Sağlık düzeyi göstergeleri (ölçütleri) üç ana grupta toplanabilir :
1.
2.
3.

Ölüm (mortalite) ölçütleri
Hastalık (morbidite) ölçütleri
Doğurganlık (fertilite) ölçütleri

Hız ve Oran

Sağlık hizmetini gösteren ölçütlerin başlıcaları ise
şunlardır:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Doğumların olduğu yere göre dağılımları
Doğum başına ortalama izlem sayısı
Bebek başına ortalama izlem sayısı
Kişi başına ortalama muayene sayısı
Sevk hızı
Bağışıklama hızı
Bir sağlık personeline düşen ortalama nüfus

Sıklıkla karıştırılan iki kavramdır. Hız (rate), bir olayın
(değişkenin) bütün içindeki yeridir. Oran (ratio), bir bütün
içindeki iki olaydan (değişkenlerden) birinin başına düşen
diğer olayın durumunu belirler.
Örneğin, 2400 öğrencinin olduğu bir okulda 800 öğrenci
gözlük kullanıyorsa (refraksiyon kusuru),
Refraksiyon kusuru hızı 800 / 2400 x 100 = yüzde 33,3
‘dür. Yani her 100 öğrenciden 33,3 kişide refraksiyon kusuru
vardır.
Refraksiyon kusuru oranı ise 800 / 1600 x 100 = 50 dır.
Yani, yüz sağlam (gözlük takmayan) öğrenciye karşılık 50
öğrenci gözlük takmaktadır.
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Ölüm (Mortalite) Ölçütleri
1. Kaba Ölüm Hızı (KÖH) : Çok duyarlı ve iyi bir ölüm ölçütü olmamakla birlikte pay ve paydaki bilgileri elde etmek
kolay olduğu için sık kullanılır. Ölümlerin hangi yaş ve cinsiyette daha fazla olduğunu göstermez, genel bir fikir verir. Şöyle
hesaplanır:
Bir takvim yılı içindeki toplam ölüm sayısı
Kaba Ölüm Hızı = ———————————————————— x 1000
Aynı yıl içindeki toplam yıl ortası nüfusu (*)

(*) Yıl ortası nüfus, bölgedeki haziran ayındaki nüfustur. İki yılbaşı nüfusunun ortalaması olarak da hesaplanabilir.
2. Yaşa Özel Ölüm Hızı: Kaba ölüm hızından daha duyarlı bir ölçüttür. Ölümlerin en fazla hangi yaş gruplarında olduğunu saptamaya yarar. Sıklıkla 0-4; 5-14; 15-44; 45 yaş ve üzeri yaş grupları için hesaplanır. Şöyle hesaplanır:
		

Bir takvim yılında belirli bir yaş grubundaki ölüm sayısı
Yaşa Özel Ölüm Hızı = —————————————————————————— x 1000
Aynı yaş grubunun o yıldaki yıl ortası nüfusu

Örneğin: 0-4 yaş grubuna özel ölüm hızı şöyle hesap edilir:
		
		

Bir takvim yılında 0-4 yaşlar arasındaki ölüm sayısı
0-4 yaşlara özel ölüm hızı = ———————————————————————— x 1000
Aynı yılın 0-4 yaşlardaki yıl ortası nüfusu

3. Cinsiyete Özel Ölüm Hızı: Ölüm düzeyinin hangi cinsiyette daha fazla olduğunu gösteren bir ölçüttür. Genellikle
erkeklerin ölüm hızları kadınlarınkinden daha yüksek olduğu bilinmektedir. Şöyle hesaplanır:
		
		
		
		

Bir takvim yılı içinde ölen erkek sayısı
Erkekler için ölüm hızı = ———————————————————— x 1000
Aynı yılın, yıl ortası erkek nüfusu
Bir takvim yılı içinde ölen kadın sayısı
Kadınlar için ölüm hızı =————————————————————— x 1000
Aynı yılın, yıl ortası kadın nüfusu

4. Beş Yaşından Küçük Çocuklarda Ölüm Hızı: Bu hız, aslında gerçek hız tanımına uymamaktadır. Çünkü payda payı
içermemektedir. Ancak, UNICEF tarafından, çocuk sağlığı düzeyinin bir göstergesi olarak kullanılmakta ve ülkeler bu hıza
göre sıralanmaktadır. Her 1000 canlı doğum başına, beş yaşından küçük çocuklarda görülen yıllık ölüm sayısını ifade eder.
Şöyle hesaplanır:
				

Bir takvim yılı içinde, 0-4 yaş grubundaki ölenlerin sayısı

Beş yaşından küçük çocuklarda ölüm hızı = ————————————————————————— x 1000
				

Aynı yılda toplam canlı doğum sayısı
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5. Yaşa Özel Orantılı Ölüm Hızı: Genel sağlık düzeyini en iyi gösteren ölçütlerden birisidir. Bütün ölümler içinde belirli
yaş grubunda olan kişilerin oranını gösterir. Genellikle, çocukluk (0-14 yaşlar) ve 45 yaş ve üzeri ölümlerinin değerlendirilmesi için kullanılır. Genel sağlık ve çocuk sağlığının iyi olduğu ülkelerde bütün ölümlerin ancak yüzde 5 kadarını 0-4 yaş
ölümleri, yüzde 85-90 ını ise 45 yaş ve üzerindeki ölümler oluşturur. Şöyle hesaplanır:
		

Bir takvim yılı içinde 0-4 yaşlardaki ölüm sayısı
0-4 yaş orantılı ölüm hızı = ———————————————————————— x 100
Aynı yıl içindeki toplam ölüm sayısı

		

			
Bir takvim yılı içinde 45 yaş veüzerindeki yaşlarda ölüm sayısı
45 yaş ve üzeri orantılı ölüm hızı= ————————————————————————————— x 100
			
Aynı yıl içindeki toplam ölüm sayısı

6. Cinsiyete Özel Orantılı Ölüm Hızı: Toplam ölenler içindeki erkek ya da kadınların oranını gösterir. Şöyle hesaplanır:
Cinsiyete özel

Bir takvim yılında (X) cinsiyetinde ölenlerin sayısı
=——————————————————————————x 100
Orantılı ölüm hızı Aynı yıl içindeki toplam ölüm sayısı

7. Nedene Özel Orantılı Ölüm Hızı: Bir toplumda en çok ölüme neden olan ilk 5 ya da ilk 10 hastalığın saptanması
amacıyla kullanılan bir ölçüttür. Güvenilir olabilmesi için bütün ölümlerin saptanmış olması ve nedenlerinin bilinmesi gerekir.
Bu hıza “letalite hızı” da denilir. Şöyle hesaplanır:
			

Bir takvim yılı içinde A hastalığı

			
nedeniyle meydana gelen ölüm sayısı
Nedene Özel Orantılı Ölüm Hızı (A hastalığı için) = —————————————————————————————x 100
			
Aynı yıl içindeki toplam ölüm sayısı

8. Fatalite Hızı: Bir hastalığın ne kadar öldürücü olduğunu gösterir. Hastalığa yakalananlardan ne kadarının öldüğünü
saptamaya yarar. Genellikle kısa süreli olan bulaşıcı hastalıklar alanında kullanılır. Doğru hesap edilebilmesi için hastalık
tespit ve bildirimlerinin tam yapılması gerekir. Şöyle hesaplanır:
Belirli bir sürede A hastalığı nedeniyle ölen kişi sayısı
Fatalite Hızı (A hastalığı için) = —————————————————————————————— x 100 (ya da 1000)
Aynı sürede A hastalığına yakalananların sayısı

9. Bebek Ölüm Hızları (BÖH): Bir toplumun genel sağlık düzeyini ve özellikle çocuk sağlığı düzeyini ölçmek için kullanılan ölçütlerin en önemlilerinden birisidir. Burada, bebek terimi doğum tarihi ile birinci yaş günü arasındaki dönemi anlatır.
Bu hızın doğru hesap edilmesi için canlı doğan ve ilk bir yıl içinde ölen bebek sayısının tam olarak bilinmesi gerekir. Bebek
doğduğunda ağlamış ise, göbek kordonunda atım (pulsasyon) varsa, ekstremitelerinde hareket gözlenmişse, rengi siyanotik
değilse, nefes alıp vermişse bu canlı doğumdur. Bu beş belirtiden en az bir tanesi varsa, çok kısa sürse bile bebek canlı doğmuş
demektir. Şöyle hesaplanır
Bir yılda canlı doğan ve 365 gün (52 hafta)içinde ölen bebek sayısı
Bebek Ölüm Hızı = —————————————————————————————— x 1000
Aynı yılda toplam canlı doğum sayısı
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Bebek ölüm hızı, ölümün olduğu döneme göre “erken neonatal”, “geç neonatal” ve “postneonatal” olmak üzere üç gruba
ayrılır. Bu üç hızın toplamı “bebek ölüm hızı”na eşittir.
10. Erken Yenidoğan (Erken Neonatal) Ölüm Hızı: Doğumdan başlayarak yaşamın ilk 7 günü “erken yenidoğan
dönemi” dir.
		
		

Bir yılda canlı doğan ve ilk 7 gün içinde ölen bebek sayısı
Erken Yenidoğan Ölüm Hızı = ———————————————————————————— x 1000
Aynı yılda toplam canlı doğum sayısı

11. Geç yenidoğan (Geç Neonatal) Ölüm Hızı: Yaşamın ilk 8-28 günleri arasına “geç yenidoğan dönemi” denir.
				

Bir yılda canlı doğan ve 8-28 günler içinde ölen bebek sayısı

Geç Yenidoğan Bebek Ölüm Hızı = ———————————————————————————— x 1000
				
Aynı yılda toplam canlı doğum sayısı

12. Yenidoğan (neonatal ) Ölüm Hızı: Yaşamın ilk 28 gününe yenidoğan dönemidir. Erken ve geç yenidoğan ölüm
hızlarının toplamı “yenidoğan ölüm hızı”nı verir.
13. Yenidoğan Sonrası (postneonatal) Bebek Ölüm Hızı: Yaşamın ilk 29-365 günlerine yenidoğan sonrası dönemi adı
verilir. Şöyle hesaplanır :
				
				
Yenidoğan Sonrası Bebek Ölüm Hızı
				

Erken yenidoğan ölüm hızı
Geç yenidoğan ölüm hızı

}

Bir yılda canlı doğan ve 29-365 günler içinde
ölen bebek sayısı
= ——————————————————————— x 1000
Aynı yılda toplam canlı doğum sayısı

Yenidoğan ölüm hızı
Yenidoğan sonrası ölüm hızı

}

Bebek ölüm hızı

14. Ölü Doğum Hızı (ÖDH): Ölü doğum hızı bir bölgede gebelere verilen sağlık hizmetinin bir ölçütü olarak kullanılır.
Şöyle hesaplanır:
Bir bölgede bir yılda ölü doğan bebek sayısı
Ö.D.H. = ———————————————————————— x 1000
Aynı bölgede aynı yılda toplam (canlı+ölü) doğum sayısı
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15. Ana Ölüm Hızı (AÖH) : Ana sağlığının düzeyini gösteren en önemli ölçüttür. Gebelik ya da doğum nedeniyle olan
kadın ölümlerine ana ölümü denir. Örneğin, dış gebelik, plesenta previa, uterus atonisi, lohusalık humması gibi nedenlerle
olan ölümler ana ölümüdür. Şöyle hesaplanır:
Bir takvim yılında ana ölüm sayısı
Ana Ölüm Hızı = —————————————————————— x 10.000 (ya da 100.000)
Aynı yıldaki toplam canlı doğum sayısı

Eğer toplum nüfusu az ise, ana ölümlerin de az olması nedeniyle bu hızın hesaplanması bir anlam ifade etmeyebilir. O
nedenle bu hızın geniş bölgeler için (örneğin il düzeyinde) hesap edilmesi daha uygundur.
16. Perinatal Bebek Ölüm Hızı: Hem ana sağlığı hem de çocuk sağlığı ile ilgili hizmetleri değerlendirmede kullanılan
önemli bir ölçüttür. Özellikle, doğum öncesi bakım ve doğum hizmetlerinin niteliğini gösterir. Şöyle hesaplanır :
		
Bir toplumda bir yılda ölü doğan ve canlı doğup 0-7 gün içinde ölen bebek sayısı
Perinatal Bebek Ölüm Hızı =—————————————————————————————————— X 1.000
		
Bir yılda toplam (ölü ve canlı) doğum sayısı
Mortalite / Fatalite / Letalite hızları
Bu üç terim Türkçe olarak ölüm hızı olarak ifade edildiğinden karışıklığa neden olmaktadır. Oysa farklı anlamlarda
kullanılan üç kavramdır. Bu farkı anlayabilmek için tüberküloz savaşı ile ilgili örnek yararlı olacaktır.
Tbc. Mortalite Hızı: Bir toplumda bir yılda tüberküloz nedeniyle ölenlerin o toplumun yıl ortası nüfusuna bölünmesi
ile hesaplanır. Bir toplumda tüberküloz ölümlerinin boyutu hakkında fikir verir.
Tbc. Fatalite Hızı: Bir toplumdaki tüberküloz hastalarının ne kadarının öldüğünü gösterir. Tüberküloz hastalığının
öldürücülük düzeyini ifade eder. Tüberküloz tedavisinin başarısını gösterir.
Tbc. Letalite Hızı: Bir toplumda bir yıl içinde bütün nedenlere bağlı olarak ölenlerin ne kadarının tüberküloza bağlı
olarak öldüğünü ifade eder.
BEBEK ÖLÜM HIZI DEĞERİNİ YİTİRİYOR MU?
Prof. Dr. Zafer Öztek
(Maltepe Tıp Dergisi, 2017, Volume 9, No 3, Say. 066-069)

Bebek ölüm hızı (BÖH) genel anlamda toplumun sağlık düzeyinin, özel anlamda ana ve çocuk sağlığı düzeyinin
başlıca göstergesi olarak kabul edilir; bir ülkenin ya da bölgenin bebek ölüm hızına bakarak o yerdeki sağlık sorunları
hakkında ayrıntılı yargılara varılabilir. Söz gelimi, bir ülkede BÖH binde 50 / 100 / 150 gibi çok yüksek düzeylerdeyse, o
ülkenin az gelişmiş bir ülke olduğuna kanaat getirilir; bebeklerin ishal, alt solunum yolu enfeksiyonları ve korunulabilen
hastalıklardan öldükleri, doğum öncesi izlemlerin iyi olmadığı, doğumların ehil ellerde yaptırılmadığı anlaşılır. Eğer, BÖH
binde 5 / 10 gibi düşük düzeyde ise, o yerde sağlık hizmetlerinin göreceli olarak iyi yürütüldüğü, fakat prematürelik, perinatal hastalıklar gibi sorunların ön planda olduğu sonucu çıkartılır. Bir yerdeki, çocuk sağlığı düzeyini anlayabilmek için o
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yere gitmeye gerek görülmez, yalnızca, daha doğrusu özellikle, bebek ölüm hızına bakmakla yetinilir. Bebek ölüm hızına
bakarak bulaşıcı hastalık mücadelesine mi, yenidoğan servislerinin çoğaltılması gerektiğine mi, perinatal hastalıklarla ilgili
önlemler alınmasına mı gerek olduğuna karar verilir. Bebek ölüm hızını düşürmek için planlamalar yapılır; planın ve sağlık hizmetlerinin başarısı BÖH ile izlenir; hızın düşmesi planların ve sağlık hizmetinin başarısının bir ölçütü olarak kabul
edilir.
Ancak, giderek çok sayıda ülkede BÖH binde 5’in altına kadar düştü, hatta binde 1.5 gibi çok düşük değerlere kadar
indi (1). 1950 yılında BÖH binde 20’nin üzerindeki ülke sayısı 187 iken, bu sayı 2015 yılında 82’ye düştü. BÖH, 2015 yılında 105 ülkede binde 20’nin altına, 67 ülkede binde 10’un altına, 38 ülkede ise binde 5’in altına indi. 1950 – 1990 arasındaki
40 yılda ülkelerin yüzde 16’sı bebek ölüm hızlarını binde 20’nin altına indirebilmişken bundan sonraki 25 yıl içinde bu oran
yüzde 56’a yaklaştı. (Tablo 1; Şekil 1)

Tablo 1: Yıllar itibariyle bebek ölüm hızlarına göre
ülke sayıları
Yıl
BÖH
1950
1990
2015
Binde 20’nin üzerinde
187
161
82
Binde 11 – 20 arası
27
38
Binde 5 – 10 arası
22
29
Binde 5’den düşük
4
38
TOPLAM
187
187
187
Kaynak: https://knoema.com
Şekil 1: Yıllar itibariyle bebek ölüm hızlarına göre ülke sayıları (187 ülke)

Kaynak:https://knoema.com
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Şekil 2’de bebek ölüm hızlarını 2015 yılına kadar binde 20’nin altına düşürmeyi başarmış 105 ülkenin BÖH eğrileri
görülmektedir. Çok uzak olmayan bir gelecekte bebek ölüm hızının daha fazla ülkede binde 5’in altına ineceğini söylemek
gerçekçi bir tahmin olacaktır.
Şekil 2: Bebek ölüm hızlarını binde 20’nin altına düşüren 105 ülkenin 1950 – 2015 yılları arasındaki bebek ölüm hızları (Binde)

Kaynak: https://knoema.com
Şekil 2’de görüldüğü gibi, ülkelerin bebek ölüm hızları çok düşük düzeylerde ve birbirine çok yakın olarak eşitlenmekte
ve ülkeler arasındaki karşılaştırma özelliğini giderek yitirmektedir. Henüz BÖH yüksek olan ülkeler de aynı hedefe erişince
artık bebek ölüm hızının dünyanın bir çok yerinde sağlık düzeyi ölçütü olma değeri azalacaktır. O nedenle, BÖH yanısıra
ölçme değeri daha yüksek ve zamanın koşullarına uygun duyarlı ölçekler kullanılması gerekecektir. Çocuk sağlığı düzeyini
yansıtan mortalite ölçütleri arasında “neonatal ölüm hızları”, “perinatal ölüm hızı”, “5 yaş altı ölüm hızı”, “toddler (1-4
yaş) ölüm hızı”, “yaşa özel ölüm hızları” sayılabilir.
(Not: Bebek ölüm hızı, bir toplumda bir yılda doğan ve bir yaşını tamamlamadan ölen bebek sayısının, aynı toplumda
aynı sürede canlı doğan bebek sayısına oranının 1000 ile çarpımı sonucu elde edilir.)
Kaynak: https://knoema.com/atlas/topics/Demographie/mortality/infant-mortality-rate

Hastalık (Morbidite) Ölçütleri
Bir toplumda belirli hastalıkların görülme sıklığını ve o toplum için ne kadar önemli bir sorun olduğunu ölçmek için
kullanılırlar. En sık kullanılan hastalık ölçütleri “prevalans”, “insidans” ve “atak hızları”dır. Sağlık kuruluşlarındaki poliklinik
hizmetleri sırasında saptanan hastalık sayıları kullanılarak bu hızların doğru bir biçimde hesaplanması güçtür; belirli sağlık
sorunlarını saptamak amacı ile yapılan toplum taramalarından bu ölçütler elde edilebilir. Toplumu temsil eden örneklerin taranmaları sonucu elde edilen morbidite hızları, doğal olarak başvuranlara göre hesap edilenlerden daha sağlıklıdır. Bu ölçütler
şöyle hesap edilir:
1. Prevalans Hızı: Bir toplumda belirli zamanda belirli bir hastalığı olan kişilerin ya da vakaların sayısını ifade eder.
Vakaların yeni ya da eski olmalarına bakılmadan toplam vakalar hesaplamaya dahil edilir. Tek başına kullanıldığında “nokta
prevalans hızı” anlaşılır. Hesaplanırken, paydaya, söz konusu hastalık için risk altındaki nüfusun yazılmasına özellikle dikkat etmelidir. Örneğin, kızamık hastalığının prevalans hızının hesaplanmasında risk altındaki nüfus 0-14 yaş grubu olarak
alınmalıdır.
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Prevalans Hızı
Belirli bir zaman içinde A hastalığının eski ve yeni toplam vaka sayısı
(A Hastalığı) = ———————————————————————————————————— x 100 (ya da 1000)
Aynı toplumun o süredeki risk altındaki nüfus

2. İnsidans Hızı: Prevalans hızından farkı, belirli bir süredeki yeni vakaları ifade etmesidir. Özellikle, tüberküloz, sıtma,
kanser vb kronik hastalıkların kontrol altına alınıp alınamadığını anlamak için kullanılır. Kronik hastalıklarda insidans ve
prevalans hızları birbirinden farklı değerlerdedir. Akut hastalıklarda ise genellikle bu hızların değerleri birbirine yakındır.
İnsidans Hızı			
Belirli bir süre içinde “A” hastalığına yakalanan yeni hasta sayısı
(A Hastalığı) = ————————————————————————————————————— x 100 (ya da 1000)
Aynı toplumun aynı süredeki risk altındaki nüfus

3. Atak Hızı: Bulaşıcı hastalıklarla ilgili hastalık (morbidite) ölçütlerine atak hızı adı da verilir. Şöyle hesaplanır :
Atak Hızı 		
Belirli bir sürede saptanan “B” bulaşıcı hastalığı vaka sayısı
(B Hastalığı) = ————————————————————————————————— x 100 (ya da 1000)
Aynı sürede “B” hastalığına duyarlı nüfus

Atak hızı primer ve sokonder atak hızları olarak ve genellikle salgınların değerlendirilmesi için kullanılır. Salgınlarda, ilk vakanın ortaya çıkmasından sonra o hastalığın en uzun kuluçka süresi içinde görülen bütün vakaların hastalığı aynı
kaynaktan aldıkları varsayılır. İşte, bu vakaların toplamının risk altındaki duyarlı kişi sayısına bölünmesiyle “primer atak hızı
bulunur. İlk vakanın ortaya çıkmasından sonra söz konusu hastalığın ikinci en uzun kuluçka döneminde ortaya çıkan vakaların
ise hastalığı primer vakalardan aldıkları kabul edilir. Sekonder atak hızının hesaplanmasında pay hastalığın ikinci en uzun
kuluçka döneminde ortaya çıkan vaka sayısı, paydada ise duyarlı kişi sayısı vardır. Sekonder atak hızının yüksekliği, primer
vakaların ortaya çıkmasından sonra yeterli önlemlerin alınmadığını, düşük olması ise önlemlerin başarılı olduğunu gösterir.
Örneğin, bir ilçede 0 – 6 yaş grubunda aşısız 500 çocukta (duyarlı grup) çıkan bir salgında 1 Kasım tarihinde ilk kızamık
vakası görülmüş olsun. Kızamık hastalığının en uzun kuluçka süresi içinde (21 gün), yani 21 Kasıma kadar ilk vaka dahil
40 vaka, ikinci en uzun kuluçka süresi içinde, yani 12 Aralık tarihine kadar (21 kasım + 21 gün) 20 vaka daha teşhis edilmiş
olsun. Buna göre primer ve sekonder atak hızları şöyle hesaplanır:
Primer atak hızı = 40 / 500 x 100 = % 8
Sekonder atak hızı = 20 / 500 x 100 = % 4

Doğurganlık (Fertilite) Ölçütleri
Bir toplumda doğurganlığın boyutlarını ve sunulan aile planlaması hizmetlerinin başarılı olup olmadığını anlamak için en
sık kullanılan ölçütlerdir.
1. Kaba Doğum Hızı (KDH): Çok duyarlı bir doğurganlık ölçütü değildir. Çünkü paydasında bütün nüfus yer alır. Oysa
toplam nüfusta yer alan çocukların ve yaşlıların doğurganlığa katkısı yoktur. Ancak hesaplanması kolay olduğundan sıklıkla
kullanılan bir göstergedir. Şöyle hesaplanır :
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Bir takvim yılındaki toplam canlı doğum sayısı
Kaba Doğum Hızı = ———————————————————— x 1000
Aynı yıl içinde toplam yıl ortası nüfusu

2. Genel Doğurganlık Hızı: Kaba doğum hızına göre, doğurganlık düzeyini daha duyarlı biçimde gösterir. Ayrıca bir
bölgede sunulan aile planlaması hizmetlerinin ne ölçüde başarılı olduğunu saptamak için de çok yararlı bir göstergedir. Şöyle
hesaplanır :
		
		

Bir takvim yılındaki toplam canlı doğum sayısı
Genel Doğurganlık Hızı = —————————————————————— x 1000
15-49 yaşlar arasındaki kadın nüfusu

(Dikkat: Daha önce 15-44 yaş grubundaki kadınlar için hesaplanırdı. Artık, doğurgan dönem 15-49 yaşlar arası kabul
edilmektedir. Bu nedenle, önceki yıllarla karşılaştırılırken dikkat edilmesi gerekir.)
3. Yaşa Özel Doğum Hızı: Doğurganlığın hangi yaş gruplarında ne düzeyde olduğunu belirlemek için kullanılır. Genellikle 15-49 yaşları arasındaki doğurganlık dönemi beşer ya da onar yıllık bantlara ayrılarak hesaplanır (15-19; 20-24; 25-29
gibi). Şöyle hesaplanır:
Bir toplumda bir yılda “X” yaş grubundaki kadınların yaptığı canlı doğum sayısı
Yaşa özel doğum hızı=—————————————————————————————————————— x 1000
Aynı toplumun aynı süredeki “X” yaş grubundaki kadın sayısı

4. Nüfus Artış Hızı : Bir toplumda, doğumlarla ölümler arasındaki farkı hesaplayarak nüfusun iki dönem arasında ne
kadar arttığını gösterir. Genellikle bir yıl için hesap edilir. Şöyle hesaplanır :
Kaba doğum hızı (binde) – Kaba ölüm hızı (binde)
Nüfus artış hızı =————————————————————————x 1000
Yıl ortası nüfus

5. Çocuk / Kadın Oranı: Doğurganlık dönemindeki her 100 kadından kaç tanesinin 5 yaşından küçük çocuğu olduğunu
gösterir. Doğum, ölüm gibi yaşamsal olayların tam olarak kayıt edilemediği yerlerde kaba bir ölçüt olarak kullanılabilir. Şöyle
hesaplanır:
0-4 yaş grubundaki çocuk sayısı
Çocuk/Kadın Oranı =————————————————————— x 100
15-49 yaş grubundaki kadın sayısı

Sağlık Hizmetlerini Gösteren Diğer Ölçütler
Yukarıda açıklanan ölüm, hastalık ve doğurganlık ölçütleri, sağlık hizmetlerinin de katkısı ile toplumda elde edilen sonuçları gösterir. Bu ölçütlerin oluşmasında sağlık hizmetleri yanısıra, ekonomik düzey, eğitim düzeyi, beslenme gibi birçok
faktörün de rolü vardır.
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Bir bölgede verilen hizmetleri doğrudan ölçmek için ise aşağıdaki göstergeler kullanılabilir:
1. Doğumların Olduğu Yere Göre Dağılımı: Bütün doğumların hastanede ya da bir sağlık personeli yardımı ile olması
Sağlık Bakanlığının hedefidir. Bu hedefe ne kadar yaklaşıldığının göstergesi doğumların yapıldığı yerlerle ilgili istatistiklerin
izlenmesi ve evde ve kendi kendine (sağlık personeli yardımı olmaksızın) yapılan doğumların giderek azalmasını ve sıfır
düzeyine inmesini sağlamaktır. Kendi kendine olan doğumların az olması, her zaman iyi hizmet sunulduğu anlamına gelmeyebilir. Eğer, sağlık personeli yalnızca kendilerinin yardım ettikleri doğumlara doğum fişi dolduruyor, diğerlerini tespit
etmiyorsa, bu durumda kendi kendine olan doğumlar az gibi görülecektir. O nedenle, ilgili bölgedeki bütün doğumlar tespit
edilmeye çalışılmalıdır.
Doğumların oldukları yere göre dağılımını gösteren üç ölçüt kullanılmaktadır:
		
		

Bir takvim yılında hastanede olan doğum sayısı
a. Hastane Doğumları = —————————————————————————— x 100
Aynı yıldaki toplam doğum sayısı

b. Diğer sağlık personeli (ebe hemşire)			
Bir takvim yılında diğer sağlıkpersoneli yardımı ile olan doğum sayısı
yardımı ile olan doğumlar		 = ——————————————————————————————— x 100
					
Aynı yıldaki toplam doğum sayısı

c. Sağlık personeli yardımı olmadan
Bir takvim yılında kendi kendine olan doğum sayısı
kendi kendine olan doğumlar
= ——————————————————————————— x 100
						
Aynı yıldaki toplam doğum sayısı

2. Kişi Başına Düşen Ortalama Muayene Sayısı: Sağlık kuruluşunun poliklinik hizmetlerinin değerlendirilmesinde
kullanılan bir ölçüttür. Şöyle hesaplanır edilir:
		

Bir takvim yılında yapılan toplam muayene sayısı
Kişi Başına Ortalama = ————————————————————— x 100
Muayene Sayısı
Aynı yılın toplam yıl ortası nüfusu

3. Gönderme (Sevk) Hızı: Sağlık kuruluşuna (aile hekimi gibi) başvuran hastaların ne kadarının ikinci ya da üçüncü
basamak sağlık kuruluşlarına sevk edildiğini gösterir. Hizmetlerin değerlendirilmesinde kullanılan çok önemli bir ölçüttür.
Birinci basamak sağlık kuruluşuna başvuran hastaların yüzde 90 ile 94’ünün birinci basamaktaki olanaklar ile teşhis ve tedavi
edilebilmesi gerekir. Geri kalan yüzde 6-10 kadar hastanın hastanelere sevki makul olur. Bunun üzerindeki sevk oranı, birinci
basamak sağlık kuruşundaki poliklinik hizmetinin irdelenmesi gerektiğinin işareti olarak değerlendirilmelidir. Şöyle hesap
edilir:
Bir takvim yılında sağlık kuruluşundan diğer sağlık kurumlarına gönderilen hastaların sayısı
Sevk Hızı = ——————————————————————————————————————————— x 100
Aynı yıl içinde muayene edilen toplam hasta sayısı
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4. Bağışıklama Hızı: Bir toplumda belirli bulaşıcı hastalıkların kontrol altına alınabilmesi için, o toplumdaki duyarlı kişilerin en az yüzde 90 (hatta yüzde 95) kadarının bağışık olması gerekir. İşte, bağışıklama hızı bu düzeye erişilip erişilmediğini
gösteren önemli bir göstergedir. Şöyle hesaplanır:
“A” Hastalığına karşı tam aşılananların sayısı
Bağışıklama Hızı = ————————————————————————— x 100
(“A” hastalığı)		
“A” Hastalığı için duyarlı nüfus

Örneğin bir ilçede, 2018 yılı sonunda çocuk felci için bağışıklama hızı şöyle hesaplanır:
			
			
			
			

Çocuk felci aşısı tam olanların sayısı
(Rapeller dahil)
Çocuk Felci Bağışıklama Hızı = ————————————————— x 100
Çocuk felcine duyarlı nüfus
(3 ay - 6 yaş arasındaki çocuklar)

Bu hızın hesaplanmasında dikkat edilmesi gereken nokta şudur: Paya tam bağışık olanların (aşısı tamamlanmışlar ve süresi dolmuş ise rapel yapılmış olanların) sayısı yazılmalıdır. DBT, polio gibi birden çok aşı yapılması gereken hastalıklar için,
bütün aşılarını tam olarak yapılmış olanlar bağışık kabul edilmelidir. Örneğin, DBT aşısının iki dozunu alıp üçüncü dozunu
almamış bir çocuk bağışık değildir ve paya dahil edilmemelidir. BCG, BDT, polio, kızamık gibi aşıların tümü bebeklik ve
çocukluk döneminde yapılmalıdır. Bu bakımdan aşıların bağışıklama hızları belirli dönemler için (3-12 ay, 13-24 ay, 25-36 ay,
27-72 ay) hesap edilirse bağışıklama hizmetlerinin verimliliği daha iyi değerlendirilir.
5. Doğum Başına Düşen Ortalama İzlem Sayısı: Doğum öncesi bakımın ne ölçüde yapılabildiğini gösteren bir ölçüttür.
Ancak, gebe izlemelerinin niteliğini değil niceliğini gösterir. Şöyle hesaplanır:

		

Doğum Başına Düşen 		
Bir takvim yılında toplam gebe izleme sayısı
Ortalama İzlem Sayısı = —————————————————————————— x 100
Aynı yılda toplam doğum sayısı

6. Çocuk Başına Düşen Ortalama İzlem Sayısı: Çocuk sağlığı hizmetlerini sayısal olarak değerlendirmede kullanılan
bir göstergedir. Eğer, söz gelimi çocuklar hem aile hekimi hem de aile sağlığı elemanı tarafından izleniyorsa bütün izlemler
dahil edilmelidir. Ortalama izlem sayısı 0-11 aylar ve 1-6 yaş çocuklar için ayrı ayrı hesap edilebilir.
Bir takvim yılında bebek
a. 0-11 Aylık Bebekler İçin
(0-11 ay) izlem sayısı
Ortalama İzlem Sayısı = ———————————————— x 100
0-11 aylık bebek sayısı
b. 1-6 Yaş İçin (1-6 yaştaki)
Bir takvim yılında izlem sayısı
Ortalama İzlem Sayısı= ————————————————— x 100
			
Aynı yıldaki 1-6 yaş çocuk sayısı
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Personel Durumunu Gösteren Ölçütler
Sağlık kuruluşundaki (örneğin Verem Savaş Dispanseri) çalışan personelin iş yüklerini değerlendirmek amacıyla kullanılır.
Her personel için ayrı ayrı hesap edilebilir. Sağlık kuruluşu hizmetleri açısından belli bazı personel başına düşen ortalama
nüfus ile yetinilebilir. Şöyle hesaplanır:
			
			

Bir bölgenin toplam nüfusu
a. Bir Hekime Düşen Ortalama Nüfus = ————————————————————
Bu bölgede çalışan hekim sayısı

			

Bir bölgenin toplam nüfusu
b. Bir Hemşireye Düşen Ortalama Nüfus = —————————————————————
			
Bu bölgede çalışan hemşire sayısı
			
			

Bir bölgenin toplam nüfusu
c. Bir Ebeye Düşen Ortalama Nüfus = ———————————————————
Bu bölgede çalışan ebe sayısı

Hesaplama Örneği

Bebek ölümü (0 yaş)		

Yukarıda açıklanan ölçütlerin hesaplanması konusunda
aşağıdaki örnekten yararlanılabilir. Bu örnekte, hayali bir ilçenin sağlığı merkezinin verileri kullanılmıştır.
“A” İlçesine Ait Doğum ve Ölümlerle İlgili Bilgiler
(2018 yılı):

: 32

Erken yenidoğan ölümü (0-7 gün) : 9
Geç yenidoğan ölümü (8-28 gün)

:5

Yenidoğan sonrası ölümü (29-365 gün) : 18
Ana ölümü				

:1

Toplam nüfus			

: 20.850

0-4 yaş ölüm				

: 40

Toplam erkek nüfus			

: 10.550

5-14 yaş ölüm			

:2

Toplam kadın nüfus			

: 10.300

15-49 yaş ölüm			

: 20

50 yaş ve üzeri ölüm			

: 68

Nüfusun yaşlara dağılımı
0-4 yaş				

: 3155

5-14 yaş				

: 6468

Toplam erkek ölümü		

: 75

15-49 yaş kadın nüfusu		

: 4560

Toplam kadın ölümü		

: 55

50 +				

: 2980

Ölümlerin nedenlere göre dağılımı:

Canlı doğum sayısı			

: 616

Kalp hastalıkları			

Toplam ölüm sayısı			

: 152

Ölümlerin cinse dağılımı:
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Pnömoni			

: 14

Kanser				

: 12

Bütün kazalar			

: 9

Diğer nedenler			

: 41

					
40
Yaşa-Özel Orantılı Ölüm Hızı (yüzde) = — x 100 = 26.3
0-4 yaşlar				
152
				
68
45 Yaş Üzeri Ölüm Hızı = ————— x 100
				
152
Cinsiyete Özel Ölüm Hızı (binde)

“A” İlçesine Ait Bazı Sağlık Ölçütleri (2018 yılı)
ÖLÇÜT

FORMÜLE UYGULAMASI

				
616
Kaba Doğum Hızı (binde)= ———— x 1000
			
20.850
			
152
Kaba Ölüm Hızı (binde)= ———— x 1000
			
20.850
Nüfus Artış Hızı (binde)= 29.5 - 7.2 		

SONUÇ
=29.5

= 22.3

= 22.7

= 7.1

		
Kadın

55
= ———— x 1000		
10.300

= 5.3

		
40
0 - 4 yaş = ———— x 1000		
		
3155
			
5 - 14 yaş
			

Yenidoğan Sonrası Ölüm Hızı (binde)= — x 1000 = 29.2

= 16.2

2
= ———— x 1000
6448

		
		
15 - 49 yaş =
		

20
———— x 1000
4560

= 12.6

= 0.3

= 4.3

				
68
45 yaş ve üzeri yaşlar (binde)= —— x 1000 = 26.3
				
2580
Kaynaklar

18

				
616
				
1
Ana Ölüm Hızı (onbinde)= ———— x 10.000
				
616

75
= ———— x 1000		
10.550

Yaşa Özel Ölüm Hızları (binde)

				
5
Geç Yenidoğan Ölüm Hızı (binde) = —— x 1000 = 8.1
			
616

				

		
Erkek
		

=7.2

				
616
Genel Doğurganlık Hızı (binde) = —— x 1000 = 135.0
				
4560
			
32
Bebek Ölüm Hızı (binde) = ———— x 1000
= 51.9
		
616
				
9
Erken Yenidoğan Ölüm Hızı (binde) = — x 1000 = 14.6
				
616

Yenidoğan Ölüm Hızı (binde) = 14.6 + 8.1

= 44.7

• Bonita R., Beaglehole R., Kjellström T. Basic Epidemiology,
World Health Organization, 2006.
• Sümbüloğlu K. Epidemiyolji ve Biyoistatistik, Songür Eğitim
Hizmetleri, 2013.
• Tezcan SG. Temel Epidemiyoloji, Hipokrat Yayınevi, Ankara,
2017
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Halkın Sağlık Sorunlarını Belirleme Yöntemleri
Sorma-bilme dürtüsü (merak) küçük, narin bir bitki gibidir;
bu bitkinin en önemli gereksinmeleri uyaranlar ve özgürlüktür. A. Einstein

Kanıta Dayalı Karar Verme
Halk sağlığı uygulamaları başlıca iki grupta toplanabilir:
(1) Toplumdaki sağlık sorunlarını belirleme; (2) Bu sorunları
önleme ya da ortadan kaldırma.
Başka bir deyişle, halk sağlığı toplumun sağlık sorunlarını teşhis ve tedavi eden bir bilim dalıdır. Bunlardan birincisi,
yani sorunların teşhisi için başvurulan yöntem epidemiyolojidir. Tedavi için başvurulan yöntemler ise çeşitlidir; bunlar
arasında sağlığı geliştirme, sağlık eğitimi, sağlık hizmetlerinin uygun sunumu gibi yöntemler sayılabilir.
Yukarıda değinilen iki işin ortak noktası “karar verme”
dir. Toplumun sağlık sorunu nedir? Bu sorunun boyutu nedir? Sorunların hangisi öncelikle ele alınmalıdır? Sorun nasıl
önlenebilir? Önlemek için en uygun strateji hangisidir? Ne
kadar sürede önlenebilir? Bu işin maliyeti ne kadar olur? gibi
bir dizi sorunun ele alınıp irdelenmesi ve doğru yanıtların
elde edilmesi gerekir. İşte, bu soruları sorma, doğru yanıtları
bulma, çözüm seçeneklerini geliştirme ve bu seçeneklerden
en uygun olanını seçme sürecine “karar verme” süreci denir.
Aslında karar verme konusu bütün sektörler ve hizmetler
için önemlidir, ama hekimler günlük hizmetlerinin her anında
yoğun bir şekilde karar vermek durumundadırlar. Çünkü tıp
belirsizliklerle uğraşan bir bilim ve sanat dalıdır; her hasta
bilinmeyen ve çözülmesi gereken bir problemdir; hastalara
hizmet veren hekimler hastaların tanımlanmamış sorunlarına tanı koyarken, halk sağlıkçılar toplumun sorunlarına tanı
koyarken aslında bilinmezleri tanımlamaktadır. Bilinmeyen
bir şeyi tanımlamak için gereken şey kanıttır. Tıpkı bir polis
detektifinin bir olayı çözmek için kanıt peşinde koşması gibi
sağlıkçı da olayı (kişinin yakınmasını) anlayabilmek ve çözmek için kanıt toplar, bu kanıtları analiz edip değerlendirir ve
bir karara varır. Bilinmesi gereken gerçek şudur: KARAR,
ANCAK KANITLARA DAYANILARAK VERİLEBİLİR.

Bir hekim, yönetici, polis, yargıç, politikacı kararlarını kanıtlara dayanarak vermezse, yanılabilir, yanlışlıklar yapabilir,
başarısız olabilir, başkalarına zarar verebilir. Kanıta dayanmayan kararlar duygusaldır, içgüdüseldir, varsayımsaldır,
hata payı yüksektir.
Kanıt nedir? Sağlık hizmetlerinde kanıt nasıl elde edilir,
nasıl analiz edilir, nasıl yorumlanır? İşte, bu soruların yanıtları epidemiyoloji ve istatistik bilimlerinde saklıdır.
Sağlık hizmetlerinde karar verme sürecinde kullanılan
kanıtlar genellikle sayısaldır. Epidemiyolojik çalışmalarda
kullanılmak üzere toplanan ve kullanılan sayısal değerlere
“veri” (data) denir. Örneğin, kan şekeri düzeyi, hemoglobin
miktarı, aşılanmış çocukların yüzdesi, havadaki kirleticilerin
miktarı, sudaki klor miktarı, veremli hasta sayısı, kanserden
ölümlerin artış hızı, bir aşının koruyuculuk yüzdesi, bir ilacı
kullananlarda görülen yan etki sıklığı, bebek ölüm hızındaki
düşüş, doğum kontrolü uygulayan ailelerin bölgelere göre dağılımı gibi sağlık hizmetlerinin planlanmasında ve değerlendirilmesinde kullandığımız birçok gösterge sayısal (nümerik)
kanıtlardır. Tıp ve sağlık hizmetlerinde giderek daha fazla
sayısal kanıt kullanılmaktadır.
Sayıları kanıta dönüştüren bilim dalları epidemiyoloji ve
istatistiktir. Bu bilimler, sayıların (verinin) nasıl toplanılacağını planlar, toplar, analiz eder, yorumlar, tablolar ve grafikler halinde karar vericilerin dikkatine sunar. Sayı biçiminde
toplanan veriler, analiz edilip anlaşılır ve yorumlanabilir hale
geldiğinde artık “bilgi” haline gelmiş demektir. Epidemiyologlar ve istatistikçiler verileri analiz ederken tıpkı bir terzi gibi çalışırlar. Veriyi bir top kumaşa, bilgiyi bir elbiseye
benzetebiliriz. Kumaş değerli bir nesnedir, ama elbise haline
getirilmeden giyilemez ve bir işe yaramaz. Nasıl ki, bir terzi
kumaşı keser, biçer, işe yaramayacak parçalarını temizleyip
atar, sonra işe yarayan parçalarını dikip elbise haline getirirse, bir epidemiyolog ya da istatistikçi de hatalı, eksik ve işe
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yaramayan verileri temizler, işe yarayan verileri tablolaştırır,
istatistiksel analizlerini yaparak anlaşılır, kullanılabilir ve işe
yarar bilgiler haline getirir. İşte bu bilgiler toplumun sorununu ortaya koyan kanıtlardır.
Kısaca, tıp ve sağlık hizmetlerinin her aşamasında verilecek kararlar kanıta dayalı olmalıdır. Bu kanıtları oluşturmak
ve kullanmak sağlıkçıların günlük hizmetlerinin vazgeçilemez bir parçasıdır. Bu nedenle, sağlık hizmetlerinde görev
yapan her sağlıkçı, özellikle halk sağlığı alanında çalışanlar
epidemiyoloji ve istatistik konularına hakim ve bu alanlarda
bilgili olmak durumundadırlar. İstatistiğin sağlık alanına uygulanan dalına “biyoistatistik” denir.

Veri Kaynakları ve Sağlık Kayıtları
Epidemiyolojik araştırmalar sonucunda varılacak bilgilerin (kanıtların) doğru olabilmesi için her şeyden önce bu bilgilerin dayandığı verilerin doğru ve güvenilir olması gerekir.
Veriler yapılan araştırmanın özelliğine göre farklı kaynaklardan elde edilebilir:
1. Sistematik olarak toplanan veriler: Sağlık hizmeti verilen kuruluşlarda ve diğer ilgili kurumlarda yürütülen
rutin hizmetler kayıtlara geçirilir. Örneğin, hastane kayıtları,
aile sağlığı merkezi kayıtları, laboratuvar kayıtları, bildirimi
zorunlu hastalık kayıtları, Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtları, doğum-ölüm-evlenme-göç gibi verilerinin kayıt edildiği nüfus kayıtları, nüfus sayımları, defin ruhsatları, çalışma
raporları, okullarda tutulan öğrenci gelişme kayıtları, işyeri
hekimlerince tutulan kayıtlar, belediyelerce tutulan çevre ve
gıda denetimlerine ilişkin kayıtlar bu tür veri kaynaklarına
örnektir. Bu kaynaklardaki kayıtlar incelenerek nüfusun yaş
ve cinsiyet dağılımları, hasta sayıları, cerrahi girişim sayıları,
hastaneye yatan hastaların ne kadar süre hastanede kaldıkları,
görülen hastalıkların dağılımları, belli bir sürede doğanların,
ölenlerin, evlenenlerin ve boşananların sayıları, ölüm nedenleri, tedavi hizmetlerinin maliyeti, iş kazası sayıları, gelişmesi geri kalmış çocukların sayıları, kişilerin sağlık hizmetlerinden ne kadar yararlandıkları gibi toplumun sağlık durumu ile
ilgili pek çok konuda veriye ulaşılabilir.

Ancak, bu verilerin yetersiz ya da hatalı olması durumunda bu verilere dayanılarak elde edilecek sonuçlar ve yorumlamalar da yanlış ve yanıltıcı olur. Örneğin, ülkemizde yapılan
önemli yanlışlıklardan birisi defin ruhsatların titizlikle doldurulmaması ve hekimler tarafından yazılan ölüm nedenlerinin
gerçek ölüm nedeni olamamasıdır. Sağlık personeline düşen
çok önemli görev, sağlık kuruluşlarında tutulan kayıtların ne
kadar önemli olduğu bilincinden hareketle doğru ve güvenilir
verilerin kayıtlara geçirilmesini sağlamaktır.
2. Özel Veri Kaynakları: Özel amaçlı araştırmalar yolu
ile toplumdan toplanan verilerdir. Örneğin, bir toplumda 45
yaş üzerindeki kişilerin ne kadarında hipertansiyon hastalığı
olduğunu ortaya çıkartabilmek için yapılacak bir araştırmada
en doğru sonuç o toplumda 45 yaş üzerindeki bütün
bireylerin kan basınçlarının ölçülmesi ve hasta olanların
gerçek yüzdesini anlayabilmektir. Ancak, bu gruptaki
kişilerin sayısının çok fazla olduğu ve 45 yaş üzerindeki
herkesin muayene edilmelerinin çok zahmetli, masraflı
ve güç olduğu dikkate alındığında bulunması hedeflenen
hasta yüzdesini hesaplayabilmenin bir alternatif yolu, bütün
toplumu muayene etmek yerine o toplumu temsil edebilecek
az sayıdaki kişiden oluşan bir örnek seçmek ve örneğe giren
kişilerin kan basınçlarını ölçerek toplumun geneli hakkında
fikir sahibi olabilmektir. Buradaki önemli nokta, üzerinde
araştırma yapılmak üzere seçilen örneğin toplumu temsil
edebilmesidir. Aksi durumda örnekten elde edilen sonuç toplumun tümünü temsil edemez ve o toplum hakkında doğru
bilgi veremez.
Özel olarak planlanan araştırmalara çok sayıda örnek verilebilir. Hastalık hızlarının (prevalans, insidans) saptanması,
kişilerin sağlık olayları hakkındaki bilgi ve davranışlarının
ortaya çıkartılması, uyuşturucu kullananların dağılımları,
uyuşturucu kullanma nedenleri, toplumun sağlık kuruluşlarını tercih nedenleri ve memnuniyet dereceleri, bebeklerin anne
sütü ile beslenme süreleri, ilaçların tedavi edebilirlikleri, ilaçlara bağlı istenilmeyen olayların görülme sıklığı, konutlarda
kullanılan ısınma yöntemlerinin dağılımı, eğitim tekniklerinin hangisinin daha başarılı olduğunun test edilmesi gibi çok
çeşitli konularda araştırmalar yapılarak veriler toplanabilir.
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Ülkemizde özel amaçlı yapılan araştırmalardan birisi
“Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırmaları” (TNSA)dır. TNSA,
Sağlık Bakanlığı ve Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü işbirliği ile 1968 yılından buyana her beş yılda
bir Türkiye’yi temsil eden bir örnek üzerinde Üreme Sağlığı Programı çerçevesinde yapılan araştırmalar dizisidir. Bu
araştırmalarda doğurganlığı etkileyen faktörler, doğurganlık
tercihleri, doğum kontrol uygulamaları, çocuk ve ana-çocuk
sağlığı, çocuk beslenmesi, kadının statüsü ve üreme sağlığı
konularında veriler elde edilmektedir. TNSA ile elde edilen
bilgiler, nüfusla ilgili olarak ülkemizde yürütülmekte olan
programların değerlendirilmesi ve bu alanlarda yeni stratejiler geliştirilmesi amacıyla kullanılmaktadır.
Türkiye’yi temsil eden bir örnek üzerinde yapılan araştırmalardan bir diğeri 1974 ve 2010 yıllarında yapılan “Türkiye
Beslenme ve Sağlık Araştırmaları” (TBSA) dır. Beslenme
durumu, beslenme alışkanlıkları, fiziksel aktivite, besin tüketimi ve beslenmeye dayalı hastalıkların durumu konularında
verilerin derlendiği bu araştırmadan elde edilen bilgiler toplumun beslenme durumunun iyileştirilmesi, beslenmeye bağlı hastalıkların kontrolü ile ilgili politikaların ve programların
planlanması için kullanılmaktadır.

Araştırma Türleri

saat vb) ile ilgili veriler toplar. Vaka sunumları (tek bir vakanın / hastanın bilgileri), vaka serileri (benzer tanı almış hasta
grubuna ilişkin bilgiler) bu tür araştırmalara örnektir.
Bu tür çalışmalarda veriler yukarıda belirtilmiş olan sistematik veri kaynaklarından sağlanabileceği gibi toplumdaki
kişilerle yüz yüze, telefonla, elektronik ortamda görüşülerek,
amaca yönelik sözlü ya da yazılı sorular sorarak (anket uygulayarak) ya da kişileri muayene ederek toplanabilir.
Tanımlayıcı araştırmalar genellikle olayla ilgili kaba bir
fikir verir. Eğer bu araştırma ile elde edilen bilgiler araştırmacıyı tatmin etmiyor ya da yapılacak planlama çalışmaları için
yeterli ipuçlarını sağlamıyor ise, başka araştırmalarla daha
ayrıntılı bilgiler elde edinilmesi yoluna gerek duyulabilir.
Tanımlayıcı araştırmalarla elde edilen sonuçlardan sonra
bir hipotez kurularak başka araştırmalarla doğrulanması gerekebilir.
(b) Analitik Gözlem Yöntemi / Çözümleyici Gözlem
Yöntemi (Analitik araştırmalar):
Tanımlayıcı yöntem ile elde edilen sonuçlarla ilgili olarak kurulan hipotezleri (neden – sonuç ilişkisi) analitik yöntemlerle incelenir. Üç türlü analitik araştırma vardır:
(1) Vaka – kontrol araştırmaları,
(2) Kesitsel araştırmalar,
(3) Kohort araştırmaları.

Araştırmalarda “gözlemsel” ve “deneysel” olmak üzere
iki temel yöntem kullanılır.
1. Gözlemsel Yöntem: Adından da anlaşılacağı gibi bu
yöntemde araştırmayı yapan kişi(ler) gözlemlerde bulunurlar ve bulgularını kayıt altına alırlar. Gözlemsel yöntemin iki
türü vardır:
(a) Tanımlayıcı (deskriptif) Gözlem Yöntemi (Gözlemsel araştırmalar): Sağlık olaylarının toplumda görülme sıklığının, dağılımlarının ve zaman içindeki seyirlerinin
incelenmesini sağlar. Bu tür çalışmada araştırıcı sağlık olayının (hastalığın) kimlerde, nerede, ne zaman ve ne sıklıkla
görüldüğünü saptamaya çalışır. Bunun için kişi (yaş, cinsiyet,
eğitim düzeyi, meslek, sosyo ekonomik durum, medeni durum vb) yer (ülke, bölge, kır – kent, olayın görüldüğü sağlık
kuruluşu ya da yer vb), ve zaman (gün, hafta, ay, yıl, mevsim,

Vaka-kontrol araştırmaları en kolay ve ekonomik yöntemdir. Bu yöntemde araştırılan hastalığı ya da sorunu olanlarla (vaka grubu) olmayanlar (kontrol grubu) karşılaştırılır.
Böylece, hastalığa etki yapan (neden olan, sonucunu etkileyen) faktör irdelenir ve hastalık üzerindeki etkisinin olup olmadığı incelenir.
Kesitsel araştırmalar prevalans araştırmalarıdır. Saha
taramaları, sürveyans çalışmaları, durum saptama araştırmaları bu gruptaki araştırmalardır. Halk sağlığı açısından birer
toplumsal tanı araştırmalarıdır. Sağlık hizmetlerinin planlanmasında, hizmetlerin değerlendirilmesinde başvurulan yöntemdir.

974

HALK SAĞLIĞI Kuramlar ve Uygulamalar

Kohort araştırmaları ise insidans hesaplamaları ve hastalıkların (sağlık sorunlarının) nedenlerini, risk derecelerini
ortaya koymak için yapılır. Bu araştırmalarda, hipotezi doğrulamak için durum, retrospektif (geriye yönelik) ve/veya
prospektif (ileriye yönelik) yöntemler kullanılarak incelenir
ve olayın ortaya çıkmasına yol açan nedenlerin açıklanmasına ilişkin spesifik bilgiler elde edilir. Retrospektif gözlemsel yöntem, olayla ilgili geçmişte tutulmuş kayıtların ya da
daha önce yapılmış araştırmaların verileri yeniden incelenmek suretiyle yürütülür. Prospektif gözlemsel yöntemde ise,
incelenen sağlık olayı (hastalık) ileriye dönük bir araştırma
ile gözlenir. Örneğin, diyabet hastalarında ortaya çıkabilecek
patolojilerin neler olduğunu ve bu patolojilerin kimlerde ve
hangi sıklıkta görüldüğünü anlayabilmek için bir grup diyabetli hasta yıllarca izlenerek gözlenen bulgular kayıt edilir ve
değerlendirilir. Prospektif araştırmalar uzun sürmeleri, daha
masraflı olmaları ve hasta haklarına titizlikle uyulması gerektiği için “klinik araştırmalar etik kurulu” onayı gerektirdiğinden zor ve zahmetli araştırmalardır. Ancak, bazı kanıtların
elde edilebilmesi için prospektif araştırmalar kaçınılmazdır.
2. Deneysel Yöntem: Deneysel araştırmalar genellikle
daha önce bilinmeyen bir yöntemin test edilmesi için yapılır.
Bu tür araştırmalara “girişimsel araştırmalar” da (müdahale /
intervention) denir. Örneğin, yeni bir aşının, ilacın, cerrahi
yöntemin bir hastalık üzerindeki sonuçlarını incelemek deneysel araştırmalarla mümkün olabilir. Halk sağlığı alanında
da bu tür araştırmalar sıklıkla uygulanır.
Bu tür araştırmalarda çoğu zaman kontrol grubu kullanılması gerekir. Örneğin, bir ilacın (yeni bir girişim) hipertansiyonu tedavi edip etmediğinin araştırıldığı bir araştırmada
bir grup hastaya (deney grubu) yeni ilaç uygulanırken deney
grubuna benzer özellikleri olan başka bir grup hastaya (kontrol grubu) uygulanmaz. Her iki gruptan elde edilen veriler
istatistiksel yöntemlerle incelenip yeni ilacın etkisi hakkında
bir yorum yapılır. Başka bir örnek sağlık eğitimi tekniklerinin yararların karşılaştırıldığı bir çalışma için verilebilir. Söz
gelimi, yüz yüze eğitim ile broşür dağıtılarak yapılacak eğitimin hangisinin daha üstün olduğunu araştıran bir çalışmada,
bir grup kişi yüz yüze eğitilirken diğer gruba broşür dağıtılır.
Belli bir süre sonra her iki grupta meydana gelen davranış

değişiklikleri gözlenerek sonuçlar istatistiksel olarak karşılaştırılır.
Deneysel araştırmalar, insanlar, hayvanlar, mikroorganizmalar ya da başka canlılar üzerinde yapılabilir. Bu durumda etik kurallara uyulmasına özen gösterilmelidir. Bu amaçla
yayınlanan yönetmeliklere uymak yalnızca bilimin gereği
değil aynı zamanda yasal bir zorunluluktur.
Hizmet araştırmaları: Yöneticinin karar vermek için ihtiyaç duyduğu bilgileri derleyen her türlü çalışmaya “hizmet
araştırması” (yöneylem araştırması; service research; operational research) denir. Bu anlamı ile hizmet araştırmaları
günlük çalışmalar sırasında da hazırlanabileceği gibi, önceden planlanmış ve kapsamlı epidemiyolojik araştırmalar biçiminde de yapılabilir. Örneğin, bir hastane yöneticisinin hastaneye son bir yıl içinde başvuran hastaların yaş dağılımlarını
kayıtları kullanarak incelemesi ve bu bilgiler ışığında gelecek
yıl için planlar yapması bir hizmet araştırmasıdır. Bir toplum
sağlığı merkezi sorumlusunun bölgedeki okullarda kaç öğrenci bulunduğunu, bu okulların merkeze olan uzaklıklarını,
eldeki personel sayısını hesaba katarak bir okul aşılaması
programı geliştirmesi bir hizmet araştırmasıdır. Öte yandan
uzun süren, ayrıntılı planlama gerektiren hizmet araştırmaları
da olabilir. Örneğin, Türkiye’de ebelerin rahim içi araç (RİA)
uygulamalarına yetki veren yasa maddesi değişikliği için
1978 – 1983 yılları arasında uzun süren ve kontrol grupları
üzerinde bir deneysel araştırma yapılmış sonuçların olumlu
bulunması üzerine söz konusu yasal değişiklik yapılmıştır.
Niteliksel araştırmalar: Araştırılacak konu eğer araştırmaya katılanlar ve toplum için duyarlı bir konu ise, kişiler
sorulara dürüstçe ve doğru yanıtlar vermeyebilir. Örneğin, bir
ceza ve tutukevindeki mahkûmlara yüz yüze uygulanan bir
anket çalışmasında “Uyuşturucu madde kullanıyor musun?”
şeklinde yöneltilen bir soruya “evet” yanıtının alınması beklenmemelidir. Benzer şekilde, doğum kontrolü, kriminal uygulamalar, şiddet, cinsel tercihler gibi konular da kişiler için
duyarlı konulardır ve bu konularda doğru veriler elde edebilmenin alternatif bir yolu “niteliksel araştırma” tekniğidir.
Bu tür araştırmalarda, kişilere doğrudan soru yöneltilmez; 8-10 kişilik gruplarda 30-60 dakikalık belirli bir sürede

975

HALK SAĞLIĞI Kuramlar ve Uygulamalar

bir grup sohbeti yapılır. Bu sohbete “odak grup görüşmesi”
denir. Odak grup görüşmelerinde ele alınacak ve tartışmaya
açılacak konular önceden belirlenir (yapılandırılmış görüşme); görüşmeler kayıt edilir ve görüşme sonrasında deşifre
edilir. Böylece, çeşitli odak grup görüşmelerinde elde edilen
sonuçlardan ipuçları elde edilmeye ve değerlendirilmeye çalışılır. Bu yolla elde edilen ve sayısal olmayan verilere (ipuçlarına) “niteliksel veri” denir.
Niteliksel araştırmalarda elde edilen sonuçlar sayısal olmadığı için istatistiksel sonuçlara varılamaz. Ancak, araştırılan konunun bir sorun olup olmadığı hakkında kanaat edinilir
ve sorunun çözümü için ipuçları elde edilir. Örneğin, ceza
ve tutukevlerinde yapılacak odak grup görüşmelerindeki sohbetlerde kaç mahkumun uyuşturucu kullandığı kesin olarak
öğrenilemez, ama, uyuşturucu kullanımının yaygınlığı hakkında önemli kanıtlar elde edilebilir. Kuşkusuz, odak grup
görüşmelerin verimli olması, toplantıyı yönetecek kişinin
(araştırıcının) deneyimine, maharetine ve ustalığına bağlıdır.
Kaynaklar
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Araştırma Etiği
Doğruyu söylersen, hiçbir şeyi hatırlamak zorunda kalmazsın.
Mark Twain
Bilim gerçeği arar, verileri değerlendirir, olayları neden-sonuç ilişkisi içinde değerlendirir, yeni fikirler geliştirir
ve bu fikirleri insanlığın hizmetine sunar. Bilimsel analize ve
değerlendirmeye dayanmayan fikirler ve kararların gerçeği
yansıttığı söylenemez. Bu yaklaşım, özellikle tıp ve sağlık
bilimleri gibi doğrudan insanı ilgilendiren alanlarda daha da
önemlidir. İnsana uygulanacak her girişimin, insana verilecek her maddenin, hastalıkların tanı ve tedavileri için yapılacak her türlü eylemin bilimin süzgecinden geçmiş olması
zorunludur. Aksi durumda, insan zarar görebilir. O nedenle,
bütün bu eylemlerin tıp ve sağlık hizmetlerinde rutin olarak
kullanılmaya başlamadan önce denenmesi, gerçekten etkili
olup olmadığının araştırılması, potansiyel sakıncalarının saptanması ve bu sakıncaların nasıl kontrol edilebileceğinin bulunması gerekir. Doğruluğu, etkililiği ve zararsızlığı bilimsel
araştırmalarla kanıtlanmamış eylemlerin insan üzerinde kullanılmaması tıp ve sağlık hizmetlerinin temel ilkelerindendir.
O nedenle, tıbbın ilerlemesinde ve yeni yöntemlerin geliştirilmesinde bilimsel araştırmalar sağlık hizmetlerinin günlük
uygulamaları içinde yerini almış ve sağlık hizmetlerinin vazgeçilemez bir parçası haline gelmiştir. Ancak, bu konuda çok
önemli bir ilke karşımıza çıkmaktadır: Bilimsel araştırmalar
etik kurallara uygun olarak yapılmalıdır.
Araştırma etiği daha çok insan ve hayvanlarda yapılan
tıbbi araştırmalar için kullanılmakla birlikte kuşkusuz insanı
ilgilendiren sosyal araştırmalar için de geçerlidir. Bu ilkelerin
ortaya çıkışı 2. Dünya Savaşı sonrasına rastlar. Tarihte ne yazık ki pek çok insanlık dışı deney yapılmıştır. Örneğin, 1932
– 1972 yılları arasında yürütülen “Tuskegee Frengi Çalışması”nda frengi (sfiliz) tanısı konmuş 200 dolayındaki siyahi
erkek, söz konusu araştırmanın kontrol grubu olarak belirlenmiş ve penisilin ile tedavi edilebilecekleri halde hiç bir
ilaç verilmeden hastalığın doğal seyri izlenmiştir. Hastaların
hayatlarını kaybetmelerine göz yumulmuş, ne kendilerine ne
de ailelerine hiçbir bilgi verilmemiştir.

Araştırma etiği kurallarının ortaya çıkmasını tetikleyen
çalışmalardan birisi Nurenberg Araştırmaları olarak bilinen
2. Dünya Savaşı sırasında 1941 – 1947 yılları arasında Nazilerin Yahudiler üzerinde yaptığı deneylerdir. Bu çalışmaları
yürüten hekim ve diğer suçluların Nurenberg Mahkemelerindeki yargılanmaları sonrasında Amerikan Tıp Derneği 1947
yılında tarihe “Nurenberg İlkeleri” olarak geçen on maddelik
bir bildiri yayınladı. Bildirinin temel ilkesi araştırmaya dahil
edilecek kişinin gönüllü onayının kesinlikle alınması gerektiğidir. Bu ilkeler Dünya Tıp Birliği’nin 1964 yılındaki Helsinki ‘de toplanan genel kurulu tarafından kabul edilen “İnsan
Denekleri Üzerindeki Tıbbi Araştırmalarda Etik İlkeler” i bildirisinde (Helsinki Bildirisi) daha geniş biçimde yayınlandı.
O tarihten sonra ortaya çıkan yeni gereksinmeleri karşılamak
amacıyla Bildiri birçok kez güncellenmiş, daha sonra 2008
yılında Seul Bildirisi ile son şekline getirilmiştir. Bu ilkelerin nasıl uygulanacağına ait çeşitli kılavuzlar hazırlanmıştır.
Bunlar arasında en yaygın olarak kabul gören “İyi Klinik Uygulamaları Kılavuzu”dur (Good Clinical Practice Guideline).
İyi klinik uygulamaları: Adı geçen kılavuza göre, tıbbi
farmasötik ürünler ya da ilaç olarak geliştirilmekte olan etkin maddelerle ilgili insanlar üzerinde yapılan araştırmalarda, gönüllülerin haklarının, onurlarının ve mahremiyetlerinin
korunması esastır. Kılavuzda, klinik araştırmaların etik standartlara uygun olabilmesini için 13 adet ilke sıralanmıştır.
Vurgulanması gereken önemli bir husus etik ilkelerin yalnızca insanlar üzerinde girişimleri (ilaç kullanımı, cerrahi yöntem denemesi, v.b) değil, aynı zamanda insandan elde edilen
ve kime ait olduğu belli olan materyal ya da verileri de kapsamasıdır. Yani, insandan elde edilen kan, idrar, semen, doku
parçası gibi biyolojik materyal üzerinde yapılacak araştırmalarda da etik ilkelere uymak zorunludur.
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İnsanlık Dışı Deney
2011 yılında, ABD‘nin yaptığı insanlık dışı bir deney
açığa çıktı. Amerika Birleşik Devletleri’nde Başkan Obama
tarafından oluşturulan Biyoetik Komisyonu, 1940’lı yıllarda
yapılan bir dizi tıbbi araştırmada denek olarak yüzlerce kişinin kullanıldığını ve en az 83 Guatemalalının öldüğü yolundaki iddiaları inceledi. Deneklerin frengi ve gonore (bel
soğukluğu) hastalıklarıyla ilgili araştırmalara katıldıkları ve
deneyler sırasında kendilerine özel olarak bu hastalıkların
bulaştırıldığı anlaşıldı. ABD’li bilim adamları, penisilinin bu
hastalıklar üzerindeki etkisini ölçmek için, yüzlerce Guatemalalı tutuklu ve hükümlüye, zihinsel hastalıkları olanlara ve
öksüz çocuklara hastalık bulaştırmış. Amerikalıların 1946 ve
1948 yıllarında yürüttüğü araştırma, cinsel yolla bulaşan hastalıklara karşı aşı geliştirmeyi de amaçlıyormuş.
Olayı soruşturan komisyonun başkanı Amy Gutmann,
araştırma için “tıp tarihinin utanç dolu bir parçası” dedi. Barack Obama, Guatemala Cumhurbaşkanı Alvaro Colom’dan
deneklere hastalık bulaştırılmış olması konusunda özür diledi.
Zamanın Dışişleri Bakanı Hillary Clinton “etik değerlere aykırı” olarak nitelediği araştırmanın, “utanç verici olduğunu”
söyledi Amerikalıların araştırma programına ilişkin kanıtları
ortaya çıkaran Profesör Susan Reverby, dönemin Guatemala
hükümetinin de deneylere izin verdiğini söyledi. Profesör Reverby’nin ortaya çıkardığı kanıtlara göre, Amerikalı doktorlar
ayrıca, penisilinin frengiyi sadece tedavi etmekle kalmayıp,
tümüyle engelleyip engellemediğini anlamak için fahişelere
de frengi hastalığını bulaştırmışlar. Bu kişilerin daha sonra tedavi edildiği, fakat tümünün iyileşip iyileşmediğinin belirsiz
olduğu da kaydediliyor.
1. İnsanlara ilaç uygulanarak yapılan araştırmalarda,
adalet, insana saygı ve zarar vermeme hususlarına dikkat edilecektir;
2. Bir araştırma, ancak beklenen risklerin ilacın yararlarına oranı kabul edilebilir düzeyde ise başlatılabilir;
3. Araştırmada yer alan gönüllülerin hakları, güvenliği
ve sağlığı, bilimin ve toplumun çıkarlarından daha önde gelir;
4. Araştırılması planlanan ürüne ait eldeki bütün klinik

ve klinik dışı bilgiler, planlanan araştırmanın gerekçesini destekleyebilecek yeterlilikte olmalıdır;
5. Yapılacak araştırma için bir protokol hazırlanmalı ve
bu protokol bilimsel kurallara uygun, bilimsel bakımdan geçerli, açık, ayrıntılı ve etik kurallara uygun olmalıdır;
6. Araştırma, etik kurullarca uygunluğu önceden belirlenmiş olan protokole uygun olarak yürütülmelidir;
7. Gönüllüye yapılan bütün tıbbi işlemler ve alınan bütün kararlar, yetkili bir hekim ya da diş hekiminin sorumluluğunda olmalıdır;
8. Araştırmanın yürütülmesinde rol alan her kişi, kendisine verilen görevleri yapmaya ehil, yani, uygun öğrenim,
eğitim, deneyim ve yetkiye sahip olmalıdır;
9. Araştırmaya katılacak bütün gönüllüler kendilerine
yapılacak girişimden önce ayrıntılı biçimde bilgilendirilmeli ve her gönüllüden özgürce imzalayacağı “bilgilendirilmiş
onam formu” alınmalıdır;
10. Araştırmada elde edilen bütün bilgiler, doğru, yorumlamaya ve kanıtlanmaya olanak verecek şekilde kaydedilmeli
ve saklanmalıdır;
11. Gönüllülerin özel yaşamlarının gizliliğine saygı
gösterilmeli, gönüllünün kimliğini gösterebilecek nitelikteki
kayıtların gizliliği sağlanmalıdır;
12. Araştırmada kullanılacak her türlü ürün, “İyi İmalat
Uygulamaları” na uygun olmalıdır,
13. Araştırmanın kalitesini her yönüyle garanti altına alacak sistemler oluşturulmalıdır.
İlaç geliştirme süreci: Klinik araştırmalar içinde en sık
yapılanları yeni bir ilacın geliştirilmesi, kullanılmakta olan
bir ilacın farklı etkilerinin ya da dozunun ayarlanması ile ilgili araştırmalardır. İlaç araştırmaları birbiri ardına yapılan
bir dizi aşamadan oluşur. Bu aşamaların (fazların) her biri bir
önceki aşamada elde edilen bulgu ve bilgiler ışığında yapılır.
Faz 0 – Preklinik çalışma: Bu aşamada, ilaç olması
muhtemel madde deney hayvanlarında ya da insanlarda mikro dozlar halinde uygulanarak etken maddeye verilen biyolojik yanıt araştırılır.
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Faz 1 çalışması: İlaç adayının farmakokinetik özellikleri, toksisitesi, biyoyararlanımı, farmakolojik etkileri sağlıklı
gönüllülerde araştırılır. Bu fazın ana amacı etken maddenin
güvenli olup olmadığının incelenmesidir. Kolaylıkla anlaşılacağı gibi, sağlam bir kişinin etkisi bilinmeyen bir maddeyi
kullanmayı kabul etmesi gerçekten gönüllü olmayı gerektirir.
O nedenle Faz 1 araştırmaları kaçınılmaz olarak az sayıdaki gönüllü üzerinde yapılabilir. İlaç araştırmalarının bundan
sonraki aşamaları hastalar üzerinde yapılır.

“klinik araştırmalar etik kurulları” dır. Klinik araştırmalar
etik kurulları ilgili Kanunlar ve Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre kurulup işletilir.

Faz 2 çalışma: İlacın etkili doz sınırları, klinik etkililiği,
biyolojik aktivitesi, yarar ve güvenilirliği az sayıdaki gönüllü
hastada araştırılır. Bu aşamada minimum, optimum ve maksimum dozlar hesaplanılır. Bu fazın ana amacı etken maddenin
etkililiğini ve güvenirliğini incelemektir.

• Araştırmaya katılan gönüllülerin korunması,
• Bu kişilerin bilgilendirilmiş onamlarının alınmış olması,
• Bu kişilere düşünme süresinin verilmiş olması,
• Araştırma planının bilimsel doğruluğu, çalışmada
beklenen riskler ve yararları değerlendirmek için uygun
bir yöntemin planlanmış olması,
• Öngörülen hedefleri ortaya çıkaracak doğru kriterlerin
belirlenmiş olması,
• Araştırmacıların nitelikleri,
• Katılımcıların olası zararlarını tazmin edecek yöntem
ve hazırlıkların varlığı,
• Katılımcıların seçilme biçimi.

Araştırma yapmak isteyen bilim insanları herhangi bir
yerde (tıp fakültesinde, kamu hastanesinde vb) kurulmuş olan
Klinik Araştırmalar Etik Kuruluna başvurur ve bu kurulun
uygun görmesi durumunda araştırmaya başlayabilir. Etik kurul özellikle aşağıdaki koşulları dikkate alarak onayını verir:

Faz 3 çalışmalar: Birinci ve ikinci aşamayı geçen ilaç
adayı daha geniş bir populasyonda denenir ve plasebo (yalancı ilaç) kontrollü çalışmalarla güvenilirliği, karşılaştırmalı
çalışmalarla etkinliği araştırılır. Bu aşamadaki araştırmanın
temel amacı ilaç adayı olan maddenin etkili olduğunun kanıtlanması ve yan etkilerin izlenmesidir. Bu aşamayı geçen ilaç
adayına ruhsat verilir ve bundan böyle madde, “ilaç” olarak
anılmaya başlar.
Faz 4 çalışmalar: İlaçlar ruhsat alıp pazara çıktıktan
sonra araştırmalar devam eder. Ruhsat sonrası yapılan
çalışmalara faz 4 çalışması denilir. Bu çalışmalarda ilacın
etkililiğinin ve yan etkilerinin izlenmesi sürer. Ruhsat sonrası
yapılan çalışmalara farmakovijilans çalışmaları da denir.

Yukarıda açıklanan her ilke önemli olmakla birlikte araştırmaya katılacak gönüllülerin “aydınlatılmış onamları”nın
alınmasının özel bir önemi vardır. Gönüllülere verilecek bilgiler en az şu bilgileri içermelidir:

Klinik araştırmalara izin alınması: Bir klinik ilaç araştırması ya da insanlar üzerinde yapılacak her türlü deney için
bir otoriteden izin alınması şarttır. Birçok ülkede olduğu gibi
Türkiye’de de bu otorite Sağlık Bakanlığıdır. 3359 Sayılı Temel Sağlık Hizmetleri Kanunu 3 k maddesi ve buna eklenen
Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu “Ek Madde 10”, Türkiye’de
yapılacak klinik araştırmaların (ilaç klinik araştırmaları, tıbbi cihazlar ile yapılacak klinik araştırmalar, kök hücre klinik
araştırmaları ve genetik araştırmaları ile bunların dışındaki
araştırmalar) yapılmasını Sağlık Bakanlığı iznine bağlamıştır. İzin mercii, Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ya da bu kurumun denetiminde kurulup işletilen

• Araştırmanın hedefi, yöntemi ve süresi,
• Beklenen yararlar, olumsuzluklar, olası tehlikeler,
• Araştırmada denenecek yöntemden başka yöntem seçenekleri,
• Araştırmanın olası erken sonlandırılmasında ya da
araştırmadan çıkarılma durumunda alınacak tıbbi önlemler,
• Etik Kurul onayının ve sağlık otoritesinin izninin alınmış olduğu,
• Araştırma boyunca ya da sonrasında temas kurulabilecek araştırma sorumlusunun iletişim bilgileri,
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• Gönüllü kişinin aynı anda başka bir araştırmaya katılamayacağı,
• Çalışmaya katılmama kararı verebileceği ya da istediği zamanda hiçbir açıklama çalışmadan ayrılabileceği,
bu durumda da tedavisinin devam edeceği.
Araştırmalarda hayvan hakları: Klinik araştırmalarda
ve özellikle faz 0 aşamasında deneylerin bir kısmı hayvanlar
üzerinde yapılır. İnsan hakları için olduğu gibi hayvan hakları konusunda da duyarlılık gösterilmelidir. Bu yaklaşımdan
hareketle, Türkiye’de, hayvanların deneylerde kullanımına
ilişkin asgari etik standartları sağlamak amacıyla, 1990’ların
ikinci yarısından başlayarak “Deney Hayvanı Etik Kurulları” oluşturulmaya başlanmış, 2006 yılında “Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik” çıkartılmıştır. Bu kurullar, tıpkı insanlar üzerinde
yapılacak araştırmalarda irdelenecek özerklik, yararlılık,
zarar vermeme ve adalet ilkelerin benzerlerinin deney
hayvanları için de uygulanmasını sağlamakla sorumludurlar.
Kaynaklar

• Dünya Tıp Birliği Helsinki Bildirgesi, Seul, 2008.
• http://tucrin.deu.edu.tr/index.php/klinik-arast-rma-nedir
• http://uvt.ulakbim.gov.tr/tip/sempozyum4/page19-26.pdf, Tayfun
Uzbay, Bilimsel Araştırma Etiği, Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık - 2006
• International Conference on Harmonization E6(R1): Good Clinical Practice: Consolidated Guideline,
• İyi Klinik Uygulamaları Kılavuzu, T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve
Eczacılık Genel Müdürlüğü, Sayı: 51748, 29 Aralık 1995.
• May 1996.
• Özkul T. Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Değerlendirilmesi-http://www.haytap.org/index.php/201003252526/hayvan-deneyleri/hayvan-deneyleri-etik-kurullarinin-degerlendirilmesi-yard.doc.
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Kişisel Hijyen
TuvaIetten sonra eIIerini yıkayan herkes benim dostumdur.
ShigeIIa
Hijyen sağlıklı bir yaşam için yapılan faaliyetlerin ve alınan önlemlerin tümü demektir, ama, genellikle temizlik ile
ilgili önlemlerden söz ederken kullanılır. Kişisel hijyen terimi
ise, vücut bakımı ve vücudumuzu kirlerden, atıklardan arındırma işlemleri, vücut temizliği anlamındadır. Kişisel temizlik alışkanlıkları pek çok hastalığın oluşmasını engeller.
Deri Hijyeni: Deri vücudumuzu fiziksel ve kimyasal dış
etkenlerden koruduğu gibi mikroorganizmaların vücuda girmesini de önler. Aynı zamanda deri, bir duyu organıdır; ultraviyole ışınlarının etkisiyle D vitamini oluşmasını sağlar; ter
bezleri ve yağ bezleri yoluyla vücutta biriken atık maddeleri
dışarıya atar, vücut ısısını ayarlar. Derinin özellikleri kişilere
göre değişir. Deri bakımını iyi yapabilmek için önce derinin o
kişideki niteliğini (yağlı, kuru, vb.) bilmek gerekir.
Deriyi olumsuz etkileyen şeyler şunlardır: Yetersiz beslenme, derideki duyu bozukluğu, kan dolaşımının yetersiz
olması, derinin devamlı ıslak ya da aşırı kuru ve gergin olması, yaralanma, vurma, çarpma gibi derinin bütünlüğünü
bozan travmalar, deride tahrişe neden olan fiziksel ve kimyasal maddeler. Göğüs ve sırtta sivilceler varsa yünlü giysiler
önerilmez, çünkü yün, sivilceleri tahriş eder ve yayılmasına
neden olur.
Bedensel faaliyetlerin fazla olması terlemeye neden olur.
Bazı kişilerde ter bezleri daha fazla çalıştığından terlemenin
miktarı da fazladır ve bu kişilerde ter kokusu da fazla olur.
Vücut kokusu, derideki mikropların teri parçalaması ile oluşur. Ayaklar, kasıklar ve koltuk altları kokunun fazla olduğu
bölgelerdir. Günlük banyo ve deri bakımı ile kötü kokulardan
kurtulabiliriz. Ancak, her gün banyo yapan kişilerin derileri
kurulaştığı için derilerinin uygun kremler ile nemlendirilmesi
gerekir. Banyo ve deri temizliği için önemli şeylerden birisi

vücudun temizliğinde kullanılan araç gereçlerin kişiye özel
olmasıdır. Yıkanma suyu sıcaklığının 35°C – 38°C olması
önerilmektedir. Yemekten 2-3 saat sonra banyo yapmak daha
uygundur.
El ve Tırnak Bakımı: Mikroorganizmalar kişiden kişiye en çok eller yolu ile bulaşmaktadır. Eller ne kadar temiz
olursa hastalıkların ellerle bulaşma olasılığı da o kadar azalır.
El temizliği kişinin kendisi için önemli olduğu kadar, yakın
çevresindeki kişiler için de önemlidir. Örneğin, çocuklara bakan kişilerin, gıda işleri ile ilgilenen aşçı, garson gibi kişilerin
ellerinin temiz olması son derece önemlidir. Ellerin sabunla
yıkanmasıyla üzerinde bulunan geçici bakterilerin tamamı,
kalıcı bakterilerin bir kısmı ellerden uzaklaşmış olur.
Eller, yemeklerden önce ve sonra, kirli ya da kirli olması muhtemel eşyaya dokunduktan sonra, tuvaletten çıktıktan
sonra, akşam yatmadan önce ve sabah kalktıktan sonra yıkanmalı, durulanmalı ve iyice kurulanmalıdır. En iyi el yıkama işlemi bol su ve sabunla, bilekleri de içine alacak şekilde
avuç içi, parmak araları, parmak uçları ve özellikle tırnak
dipleri iyice temizlenecek şekilde olur. Yıkama sonrasında
eller nemli kalmaması için temiz bir havlu ile kurulanmalıdır. Sabunun mikropların üremesini durdurucu etkisini gösterebilmesi için mikroplarla 10-20 saniye kadar temas etmesi
gerekir. O nedenle, ellerin sabunlanması hızla yapılmamalı,
yıkama süresinin en az yirmi saniye olmasını garantilemek
için yıkama sırasında yirmiye kadar yavaşça sayılmalıdır.
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Şekil 1. Ellerin Hijyenik Temizliği

Kaynak: https://tr.fotolia.com/id/51644865
Tırnakların temizliği de el temizliğinin bir parçasıdır.
Çünkü, mikroorganizmalar tırnak uçlarının altında kolayca
yerleşip üreyebilir. Bu nedenle tırnak dipleri temiz olmalı ve
haftada bir kez el tırnakları kısa ve yuvarlak şekilde kesilmelidir. Tırnak kesim ve bakımında kullanılan aletlerin kişiye özel olması hastalıkların bulaşmasını önlemek açısından
önemlidir. Tırnak cilaları, ojeler ve oje çıkarıcılar tırnaklarda

kuruluğa, tırnağın kat kat ayrılmasına ve kırılmasına neden
olduğu için mümkün olduğunca kullanılmamalıdır. El losyonları ellerin ve tırnakların kurumasını önlemede etkili olabilir.
Temizlik, özellikle el temizliği konusunda bir hususa
dikkat edilmelidir. Evham, takıntı, saplantı derecesinde te-
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mizlik tıpta “obsesyon” (rahatsız edici düşünce ve davranış)
denilen bir ruhsal sorundur. O nedenle, temizlik konusunda
makul davranıştan uzaklaşmadan, işi bir hastalık derecesine
vardırmamaya özen göstermelidir.
Yüz ve Koltuk Altı Temizliği: Yüz ve boyun derisi, vücudun diğer bölgelerindeki derinin yapısına göre daha incedir
ve daha hassastır. Bu nedenle yüzün temizlenmesinde hassas
davranılmalıdır. Ayrıca vücudumuzun en çok terleyen yerlerinden olan koltuk altı bölgesi sürekli temiz tutulmalıdır.
Koltuk altındaki kılların zaman zaman kesilmesi terlemeyi
azaltır.
Yüz, genel vücut temizliğinde olduğu gibi su ve sabunla
temizlenmelidir; yüzün kurulanmasında yumuşak havlular
kullanılmalı ve havlu deriye sadece dokundurularak kurulanmalıdır. Her kişinin kendisine ait yüz havlusunun olması
uygun olur. Yüzün yıkanması özellikle göze bulaşan hastalıkların önlenmesinde önemli rol oynar. Gece boyunca çapaklanan gözler sabah yüz yıkanırken temizlenmelidir. Yüzdeki sivilceler (akne) sıkılmamalıdır. Sıkılırsa iltihap ilerler ve ciddi
sorunlar ortaya çıkabilir. Yüzde geçmeyen sivilce varsa bir
hekime danışmak en uygun olanıdır.
Burun temizliği gece yatmadan önce ve her sabah bol su
ile ve sümkürerek yapılmalıdır. Burnu parmaklarla karıştırmak, burunda bulunan mikropların ellere ve bu yolla ağza
bulaşıp bulaşıcı hastalıkların ortaya çıkmasına neden olabilir.
Burun temizliği için kişi, yanında temiz bir mendil (tercihen
atılabilen kâğıt mendil) bulundurmalıdır.
Kulak kepçesi arkadan başlayarak su ve sabunla temizlenmeli, kulak yolu girişinde biriken akıntılar havlu kâğıt
ile silinmeli, kulak içine çöp ya da pamuklu kulak çubukları
sokulmamalıdır. Kulağa sokulan çöpler kulak yolunu tahriş
ederek “dış kulak yolu iltihabı” na yol açabileceği gibi kulak
yolundaki kirleri (kulak yolundaki epitel tabakası döküntüsü) kulak yolunun derinliklerine iterek “buşon” oluşmasına
neden olabilir.
Ağız ve Diş Bakımı: Ağız, mikropların yoğun olduğu bir
bölgedir.. Ağız hijyenine dikkat edilmezse, bu mikroplar her
an bir hastalığa neden olma potansiyeline sahiptir. Nitekim,

sinüzit, endokardit, miyokardit, nefrit gibi hastalıkların kökünde ağızdaki bir diş çürüğü ya da enfeksiyon olabilir. Ağız
kokularının nedeni de ağız hijyenine dikkat etmemektir. Ayrıca, ağız hijyeni, kişinin kendisine olan saygısını, konuşmasını, beslenmesini ve genel olarak kendisini iyi hissetmesini
doğrudan etkiler.
Ağız içi hastalıklarının nedeni dişlerin üzerinde oluşan
bakteri plakları ve diş taşlarıdır. Bu plaklar mikroorganizmaların üremeleri için uygun zeminlerdir. Dolayısıyla, ağız hijyeninde ilk kural dişler ve dişetlerinde oluşacak bu plaklara
izin vermemek, yani dişleri fırçalamayı bir alışkanlık haline
getirmektir. Dişlerin çürüyüp dökülmesi ve ağız içinde enfeksiyonların oluşmasında büyüme ve gelişme dönemlerinde
kalsiyum, fosfor ve flor bakımından yetersiz besinlerin alınması, şekerli besinlerin aşırı tüketilmesi, dişlerin fırçalanmaması, yumuşak besinlerle beslenilmesi, sık sık gebe kalınması, bebeklik döneminde geçirilen ateşli hastalıklar, yanlış ve
hatalı ilaç kullanılması da rol oynayan etmenlerdendir.
Saç Bakımı: Bazı enfeksiyon etkenleri (kellik gibi) ve
parazitler (bit gibi) kirli saçlara ve o bölgedeki deriye daha
kolay yerleşir. Saç bakımında dikkat edilecek hususlar şunlardır:

• Saç haftada en az iki kez yıkanmalıdır;
• Saç eğer yağlı ise daha sık aralıklarla yıkanmalıdır;
• Saç ılık su ile yıkanmalıdır; sıcak su yağlanma ve ke-

peklenmeyi artırır;
• Saç yıkamada kullanılan sabunların ve şampuanların
esası kolay çözünebilir özellikteki yağ eritici bir maddedir.
Şampuanlara ayrıca koku, renk ve yoğunlaştırıcı maddeler
eklenir. Bu ek maddeler saçlı deride tahrişe ve alerjiye yol
açabilirler. Bu nedenle şampuan seçiminde, niteliği bilinmeyen maddelerden kaçınılmalıdır.
• Kişi iyi besleniyorsa saçları da sağlıklı görünür; saçları taramak, fırçalamak, parmak uçları ile masaj yapmak kan
dolaşımını hızlandıracağı için saçlar beslemiş olur;
• Saç fırçaları ve taraklar sık aralıklarla sabunlu su ile
yıkanmalı ve durulanmalıdır;
• Saçlar yumuşak havlu ile kurulanmalıdır; sert havlu
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saçların kırılmasına neden olur;
• Saça jöle sürülmemesi önerilir, fakat jöle sürülmüşse
en geç bir gün içinde yıkanmalıdır; aksi hâlde saç dipleri havasız kalır ve saçlar dökülür;
• Çok sıkı takılan tokalar saç kırılmasına neden olur;
• Kepeklenme, kirli ve yağlı ölü saç hücreleridir, iyi saç
bakımı ile önlenemezse hekime danışmak gerekir;
• Saç dökülmesi yaş, hormon, genetik faktörler ve cinsiyet ile ilgilidir; saç bakımı ile düzelemez, bir hekime başvurulmalıdır;
• Saç temizliğine dikkat etmeyen kişilerde bitlenme
olabilir; bitlenmenin tedavisinde özel şampuan ve losyonlar
kullanılır; bunun için hekime başvurulmalıdır.
• Saçın boyanması ya da saça kimyasal maddelerin uygulanması, saçın ve saçlı derinin sağlığını bozabileceği için
bu tip uygulamalardan kaçınılmalıdır.

Böyle olmazsa, ayak tabanında kalınlaşma, nasırlar oluşabilir, ayakta ortopedik şekil bozuklukları gelişebilir.
• Seçilen ayakkabının topuğu geniş olmalı ve çok yüksek olmamalıdır. Aksi durumda, ayaklarda kısa yürüyüşlerde
yorulma hissi, ağrılar ve hatta ayak burkulmaları nedeniyle
burkulmalar ve kırıklar görülebilir.
• Düztabanlık ağrıya neden olacağından, düztabanlığı
olan kişiler uzun süre ayakta durmamalıdır.

Ayak Sağlığı ve Bakımı: Diyabet, kan dolaşımı bozuklukları, nörolojik sorunlar gibi pek çok hastalığın ayaklarda
ciddi sorunlara yol açtığı bilinir. Ayrıca, hijyen kurallarına
uyulmadığı zaman ayaklarda mantar, tırnak batması ve bazı
ortopedik sorunlar ortaya çıkabilir. Ayak sağlığı için hem temizlik kurallarının uygulanması hem de uygun bir ayakkabı
seçimi önem taşır. Ayak bakımında şu hususlara dikkat edilmelidir:

• Ayaklar her gün yıkanmalı, yıkandıktan sonra özellikle parmak araları iyice kurulanmalıdır. İyi kurulanmazsa,
nemli ortamda mantar enfeksiyonlarının gelişebilir.
• Ayaklar kokuyorsa yıkandıktan sonra yağlı kremler
kullanılmalıdır.
• Yıkadıktan sonra ayak tabanına yuvarlak daireler şeklinde masaj yapılması ayak ağrılarını azaltır.
• Ayak tırnakları düzenli aralıklarla ve tırnak batmasını
önlemek için düz olarak kesilmelidir.
• Ayakta mantar var ise ayak kokusuna neden olabilir,
tedavisi için bir hekime başvurulmalıdır.
• Ayağa uygun ve rahat bir ayakkabı seçilmelidir. Ayakkabı parmakları sıkmamalı ve ayak kemerini desteklemelidir.
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Ayakkabı alırken nelere dikkat etmeli ?
• Her iki ayak birlikte denenmeli;
• Oturarak değil, ayaktayken, yürüyerek denenmeli;
• Eğer ayaklardan birisi diğerinden daha uzunsa ve
genişse uzun ve geniş olana göre seçilmeli;
• Ayak parmaklarının ayakkabı içinde rahat hareket
edip etmediği denenmeli;
• Başparmak ile ayakkabının burnu arasında 1-1.5 cm
kadar bir aralık olmalı;
• Sivri burunlu ve dar olmamalı;
• Yapıldığı malzeme dayanıklı, esnek, hafif ve yumuşak olmalı;
• Ayakkabının yüzü havayı geçiren ama suyu geçirmeyen malzemeden yapılmış olmalı;
• Tabanı yerin pürüzlerini hissettirmeyecek kadar kalın olmalı ve soğuğu geçirmemeli;
• Topuk yüksekliği taban kalınlığının 2-4 katını geçmemeli;
• Yaz mevsiminde ayakkabı alırken havanın sıcak olmasına dikkat edilmeli;
• Kış mevsiminde giyilecek ayakkabı tabanının kaymayan malzemeden yapılmış olmasına dikkat edilmeli;
• Ayakkabının bakımı zamanında yapılmalı; (Topuğu
aşınmış ayakkabılar duruşu (postürü) bozar.) Ayakkabının derisinin yumuşaklığının korunması için de
sürekli bakımı yapılmalı, yağlanmalı ve boyanmalı;
• İyi giyinmek modaya uygun ve yeni giyinmek değil,
‹sağlıklı, koruyucu özellikte ve temiz› giyinmektir.
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Uygun giyinme: Sağlığa uygun giysiler, vücudu dış etkilerden koruyan, alerji ve kokuya neden olmayan, teri emebilen, doğal maddelerden yapılan giysilerdir. Kış mevsiminde
rahat, kalın, pamuklu ve yünlü kumaşlardan yapılmış giysiler, sıcak mevsimlerde ise ince, açık renkli, hafif, daha az
terleten ve bol giysiler tercih edilmelidir. Pamuklu, keten ve
ipek kumaşlar yaz ayları ve sıcak mevsimler için uygundur.
Özellikle iç çamaşırlarının pamuklu kumaşlardan yapılmış
olması önerilir. İç çamaşırlar mümkünse her gün değiştirilmelidir. Giysiler, harekete engel olmamalıdır. Dar giyecekler
aşırı terlemeye yol açarken terin emilimini de önler. İç çamaşırlarının özellikle vücuda temas eden yüzeyleri kızgın ütü
ile ütülenirse hastalık yapan mikroorganizmalar yok olur ve
dezenfeksiyon sağlanmış olur.
Giyeceklerde aranan temel özellikler

• Soğuk ortamlarda vücut sıcaklığının kaybedilmesini
engelemeli;
• Sıcakta ısı kaybını kolaylaştırmalı, güneş ışınlarından
korunmalı;
• Derinin solunumuna ve terin buharlaşmasına engel
olmamalı;
• Vücudu, dolaşım ve solunumu engelleyecek kadar
sıkmamalı, büyümeye engel olacak şekilde dar olmamalı;
• Yapıldığı ham maddesi işlenirken kullanılan kimyasallar, boyalar deriyi tahriş etmemeli, allerji ve zehirlenmelere neden olmamalı;
• Dış ortamda yağmur, kar, toz ve kirden koruyabilmeli;
• Mümkünse doğal maddelerden yapılmış olmalı;
• Ucuz ve dayanıklı olmalı;
• Temiz olmalı.
Menstruasyon Döneminde Bakım: Âdet döneminde şu
hususlara dikkat edilmelidir:
• Kanamanın yayılmaması için emici özelliği olan pedler kullanmak gerekir.
• Kişi ped değiştirme sıklığını, kendi durumuna göre
ayarlamalıdır. Genellikle günde en az 3-4 ped değiştirilmesi

gerekir.
• İç çamaşırları da sık sık değiştirilmeli ve perianal
bölgenin temizliği sağlanmalıdır.
• Pedleri kullanmadan önce eller sabunlu su ile yıkanmalı ve pedin dış üreme organlarına temas edecek yüzüne
dokunmamaya özen gösterilmelidir.
• Kullanılmış pedler tuvalet kâğıdına, naylon bir torbaya ya da bir gazeteye sarıldıktan sonra çöp kutusuna atılmalıdır, çöp kutusuna açık olarak atmamaya özen gösterilmelidir.
Pedler hiçbir zaman tuvalete atılmamalıdır.
• Kırsal bölgelerde ped yerine bez kullanılabilir. Bu durumda bezler de aynı sıklıkta değiştirilmeli, yıkanıp kaynatılmalı ya da sodyum hipoklorid (çamaşır suyu) ile dezenfekte
edilmeli ve sıcak ütü ile ütülenmelidir.
• Ped yerine pamuk doğrudan kullanılmamalıdır. Pamuk gazlı beze sarılarak ped haline getirildikten sonra kullanılabilir.
• Âdet döneminde terleme artar. Her gün ılık duş
yapmak hem ağrıları giderir hem de kötü kokuların oluşmasını
engeller.
• Âdet döneminde tampon da kullanılabilir. Tampon,
vajina içine yerleştirilen, vajinadan dışarıya doğru sarkan bir
ipi olan, âdet kanını emecek şekilde özel olarak hazırlanmış
bir malzemedir. Ancak evlenmemiş genç kızlar tampon
kullanmamalıdır.
• Tampon her 4 saatte, en uzun 6 saatte bir değiştirilmelidir. Tamponun uzun süre kalması sepsise neden olabilir.
Kaynaklar

• Bulduk S. Gıda ve Personel Hijyeni, Detay Yayıncılık, Ankara,
2010
• Güler Ç. Kişisel Hijyen, Çevre ve Sağlık, Palme Yayıncılık, Ankara, 2007.
• Tayyar M., Kılıç Y. Gıda Endüstrisinde Hijyen ve Sanitasyon,
Dora Yayıncılık, 2014
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Savaş ve Sağlık
Barışta evlatlar babalarını, savaşta babalar evlatlarını toprağa verirler.
Jean Paul Sartre
Savaş, devletlerin diplomatik ilişkilerini keserek giriştikleri silahlı mücadele, harp, cenk, cidal (kavga) olarak
tanımlanmaktadır. Görüldüğü gibi savaş olarak nitelendirilebilmesi için silahlı mücadele yapan karşılıklı grupların
birer devlet olması, birbirleri ile diplomatik ilişkilerini kesmiş olmaları ve mücadele eden güçlerin o devletlelrin resmi silahlı kuvvetleri olması gerekir. Savaşlarla ilgili uluslar
arası yasal düzenlemeler vardır ve mücadele eden devler bu
kurallara uymakla mükelleftir. Oysa, günümüzdeki silahlı
çatışmaların çoğu bu tanıma uymamaktadır. O nedemle, her
ne kadar günlük konuşmamızda „savaş“ terimini kullansak
ta burada amaçlanan „silahlı çatışmalar“ dır. Zaten, insan
sağlığına verdikleri zararlar açısından savaşlarla silahlı
çatışmaların önemli bir farkı bulunmamaktadır.

Silahlı çatışmalar yalnızca cephelerde zarar vermez,
cephe dışındaki kişilere de zarar verir, çevresel ve sosyal
yıkımlara yol açar. Bu zararların boyutu bazen o kadar geniş olur ki, dünyanın bir köşesindeki çatışma bütün dünyayı
etkisi altına alabilir. Günümüzdeki savaş teknikleri nedeniyle bu etkiler giderek daha ciddi boyutlara erişmiştir.

Şekil 2: Küresel Barış Endeksi

Kaynak: http://visionofhumanity.org/app/uploads/2019/06/
GPI-2019-web003.pdf
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Kötü yönetilen bir ülkenin ilk uğrağı parasını değesizleştirmek, ikincisi savaştır. İkisi de geçici bir refah sağlar
ama kalıcı bir yıkım getirir. İkisi de politik ve ekonomnik
fırsatçıların sığınağıdır.
(Çanlar Kimin İçin çalıyor - Ernest Hemingway)
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Savaşların çevreye olan etkileri üç grupta ele alınabilir:
(1) Savaşa hazırlık aşamasındaki etkiler, (2) Savaş sırasındaki etkiler, (3) Savaş sonrasındaki etkiler.
Savaşa hazırlık aşamasındaki etkiler: Savaşa hazırlığın temel karekteri silah üretimi, silahlı kuvvetlerin oluşturulması, konuşlandırılması, savaş tatbikatlarının yapılması,
yeni silahların test edilmesi, tarım gibi amaçlarla kullanılabilecek arazinin ve ormanların silahlı çatışmalara hazırlık
için kullanılması, ekolojik dengenin ve faunanın bozulması
ve toplum üzerindeki psikolojik etkilerdir. Silah üretimi sırasında, özellikle kimyasal, biyolojik ve nükleer silahların
üretimi, depolanması ve test edilmeleri sırasında ortaya çıkan toksik atıklar bazen savaş sırasındaki zararlardan daha
ciddi sonuçlara neden olabilmektedir. Bu silahların yok
edilmeleri de aynı şekilde çevre sorunlarına yol açabilir.
Savaş sırasındaki yıkımlar: Bütün savaşların temel
hedefi karşıdaki toplumun askerlerini etkisiz duruma getirerek, üretim potansiyelini yok ederek, çevreyi bozarak,
ekonomik gücünü zayıflatarak, kentlerini yıkarak, o toplumun yaşamını zorlaştırmak ve dayatılan koşulları kabul
edip teslim olmasını sağlamaktır. Yani, savaşlar insanlara

karşıdır, yaşamı güçleştirir, ölümlere yol açar. Savaş dönemlerinde barınma, beslenme, hastalık sorunları ortaya
çıkar; eğitim ve sağlık hizmetleri aksar; ölüm hızları yükselir; insan hakları yeterince gözetilmez olur; çevre zarar
görür; toplumun kültürel ve ekonomik birikimleri olumsuz
etkilenir. Başka bir deyişle, günümüzdeki savaşlar ordular
arasında değil toplumlar arasında olmaktadır ve savaşa taraf olan toplumların tümü savaştan zarar görür.
Savaş sonrası etkiler: Savaş toplumları geriye götürür. Savaşa katılan hiçbir ülke artık savaş öncesindeki refah
düzeyinde değildir, ekonomik ve sosyal düzen az ya da çok
bozulmuştur, barınma, ısınma, beslenme sorunları devam
etmektedir, insangücü kayıpları nedeniyle iş kollarında sıkıntılar belirmiştir, aileler parçalanmış, öksüz ve yetimler
ortaya çıkmıştır, özgürlükler kısıtlanmış olabilir, savaştan
kaçanlar ya da zorla yurtlarından edilen kitlelerin başka
topraklara ve ülkelere göçleri nedeniyle yurtsuz, umutsuz,
perişan mülteciler önemli bir sorun oluşturabilir. Bütün bu
olumsuzlukların giderilmesi bazen çok uzun zaman, belki
de onyıllar alabilir. Yani boyutu ne olursa olsun savaşlar
siyasal ve askeri bir olay gibi görülmekle birlikte aslında
toplumların sağlığını bozan, insan eli ile olan afetlerdir.

Şekil 3: İkinci Dünya Savaşı’na Katılan Ülkelerde Yıllara Göre Bebek Ölüm Hızları

Kaynak: Aslan D., Öztek Z. Wars influence infant mortality trends, J.Health and Society,
Year 16, No.4, 2006, p 19-22.
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Her savaştan geriye üç
ordu kalır. Ölüler ordusu, yas
tutanlar ordusu ve hırsızlar
ordusu.
Bertholt Brecht
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Şekil 4: Savaş Yıkımdır: Savaş Öncesi ve Sonrası Halep Kenti (2014)

https://www.haber3.com/foto-galeri/haber/savasin-bedeli-galeri-4566192
İkinci Dünya Savaşında o zamanki adı ile Sovyet SosGünümüzde kullanılan silahların etkileri ilk andaki yıkıyalist Cumhuriyetler Birliği savaşın galip gelenleri tarafın- cı güçlerinden daha büyük olabilir. Uranyum mermileri gibi
da olmasına karşın nüfusunun yüzde 13’ünü, Polonya yüzde cephaneler, kara mayınları, nükleer silahlar, yasak olması10’unu kaybetmişti. O savşata 60 milyona yakın kişi yaşa- na karşın kullanılan kimyasal ve biyolojik silahlar insanlar
mını yitirmiş, milyonlarca kişi sakat kalmış, yine milyonlar- üzerinde uzun süreli etkilere neden oluyor. Savaşa katılmış
cası göç etmişti. Sivil kayıpların bu denli çok olmasında atom askerlerde savaştan yıllar sonra kanser, akciğer patolojileri,
bombasının kullanılması, kentlerin yoğun biçimde bomba- deri hastalıkları ve ruhsal bozukluklar görülebiliyor. Savaşlanması, gıdaların karne ile dağılması, bulaşıcı hastalıklar ve lar, sona erdikten sonra bile insan kayıplarına, ekolojik feinsanlara yapılan işkence ve katliamların rolü vardır.
laketketlere neden olabiliyor, toplumların çökmesine yol
açabiliyor.
Tablo 1: Dünyada Başlıca Çatışma Bölgelerinde Ölüm ve Göç Sayıları (2019 yılı dahil)
Başlangıç
1978
2006

Çatışma/Savaş
Afganistan Savaşı
Meksika Uyuşturucu Mücadelesi

Ölüm sayısı
2,000,000
164,000

2011

Yemen Krizi
(Yemen, Suudi Arabistan)

83,000

3,300,000 (iç)
160,000 (dış)

2011

Suriye İç Savaşı

600,000

7,600,000 (iç)
5,116,097 (dış)

1984
1991
2003

Türkiye-Terör Çatışması
(Türkiye, Irak, Suriye)
Somali İç Savaşı
(Somali, Kenya)
Irak Savaşı

Göç sayısı
2,598,000 (iç)

46,000
500,000
1,400,000

Kaynak: https://data.worldbank.org/indicator/VC.BTL.DETH

990

2,650,000 (iç)
1,100,000 (dış)
1,900,000 (iç)

Savaşların yol açtığı uzun süreli
sorunlardan birisi de göçlerdir. Aslında göç kişilerin daha iyi koşullarda
yaşamak için yurt içindeki başka bir
yere (iç göç) ya da başka bir ülkeye
(dış göç) gitmesi ve orada yerleşmesidir. Gönüllü, düşünülerek planlanmış
ve hazırlanmış göçlerde aileler göç ettikleri yerlerde daha olumlu koşullarda
yaşama olanağı elde edebilirler. Ancak, savaş, afet, politik baskı, sürgün
gibi nedenlerle zorunlu olarak yapılan
göçlerde durum farklıdır. Bu tür göçlerde göç öncesinde, göç sırasında ve
göç sonrasında ciddi sağlık ve yaşam
sorunları ortaya çıkabilir.
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Göç edilen yerlerde göçmenleri olumsuz koşullar beklemektedir. Özellikle ani olan ve çok sayıdaki göçmenin söz
konusu olduğu durumlarda göç alan ülkede yeteri kadar hazırlık olmayabilir, barınma, eğitim, sağlık, beslenme, atıkların
yok edilmesi, temiz ve yeterli içme ve kullanma suyu konularındaki alt yapı yetersizlikleri sonucu göçmenler zor koşullar
altında yaşamak durumunda kalabilirler. Böyle olunca, başta
verem, sıtma, ishaller, solunum hastalıkları bibi bulaşıcı hastalıklar görülebilir, akrep ve yılan sokmaları, kazalar, yangınlar gibi sorunlar ortaya çıkabilir, beslenme bozuklukları,
kronik hastalıkların şiddetlenmesi, aşılama hizmetlerinin ve
tedavilerin aksaması gibi hizmet sorunları ile karşılaşılabilir.
Göç ettikleri yerdeki kültür ve dil farklığı göçmenlerin sorunlarının daha da artmasına yol açabilir. Göçmenler, yerel
toplumun tepkilerine maruz kalabilirler. Kayıt dışı çalışma ve
iş kazaları göçmen gruplarında daha fazladır. Bu işçiler doğal
olarak iş güvenliğinden de yoksundur. Yerel toplum “göçmenler sağlık hizmetlerine yük oluyor, ülkemize hastalık taşıyor, sosyal dengemizi bozuyor” gibi yargılarla göçmenleri
dışlayabilirler.

“Şehidin helvası sizin ocakta kavrulmadığı sürece, size
hep tatlı gelecek.”
Bir şehit annesinin sözü – 2020
Öte yandan, savaşların etkisi yalnızca ölüm sayılarındaki artış ile ölçülmemelidir. Başta sakat kalanlar olmak üzere
evini, işini, ailesini, çalışma gücünü, umudunu kaybedenlerin
de savaşın sonucu olduğu unutulmalıdır. Çünkü, savaşlar yalnızca öldürmekle kalmaz, toplumları mahveder.
Sonuç olarak savaş bir halk sağlığı sorunudur. Barış ise
sağlığın temel koşuludur.

Savaşların doğrudan etkisinin göstegesi cephede yaptığı
tahribat ve insan ölümlerinin sayısıdır. Savaşların toplumlar
üzerindeki dolaylı (indirekt) etkilerinin ölçütü ise o toplumda
savaş sırası ve sonrasındaki ölüm oranları ile aynı toplumda savaş öncesindeki benzer dönemlerde hesaplanmış ölüm
oranları arasındaki farktır. Birçok savaşta söz konusu fark,
ölümler savaşlarda arttığı için “pozitif” olarak bulunur. Bu
farkın “negatif” bulunduğu savaş durumları da olabilir. Bunun nedeni, savaş öncesi dönemde politik baskıların ve ölüm
olaylarının çok olması, buna karşılık savaş sonrasındaki uzun
dönemlerde bu tür ölümlerin (öldürmelerin) artık görülmüyor
olmasıdır. Yani, yukarıda ifade edilen ölüm oranları arasındaki farkı yorumlarken başka faktörleri ve ölüm nedenlerini
de göz önüne almak gerekir. Bu husus, gerek savaş öncesi
gerekse savaş sırasındaki ve sonrasındaki ölüm kayıtlarının
güvenilir olmasının önemini bir kez daha göstermektedir.
Oysa, böylesine kargaşanın olduğu dönemlerde kayıtların yeteri kadar titizlikle yapılamadığı ve ölüm sayılarının çoğu kez
gazete haberlerine dayandırıldığı bir gerçektir.

ÇOCUK ASKER
Çocuk asker, Afrika›da savaşın çocuğu
Elinde uzun tüfeği, başında miğferi
Ayağında koca postalları
Belinde kasatura, el bombaları.
Oyuncak değil hiçbiri.
Usul usul ilerliyor, eli tetikte, ürkek,
Gözlerinde korku,
Dizleri titrek.
Çalıların ardında bir kımıltı
Ölmek istemiyorsan öldüreceksin!
Doğrulttu silahını, çekti tetiği
Cılız bir Aahhh! Sonra ölüm sessizliği.
Zafer çığlığı atar gibi açtı ağzını
Sesi çıkmadı.
O artık küçük değil kocaman bir askerdi.
Hızla uzaklaştı, gözden yitti.
Damarlarında akan kin, soluduğu nefretti.
Ama bilemezdi ki, aslında ölen içindeki çocuktu.
Düşman değil.
O şimdi kahraman!
Bir insan vurdu, daha bir kuş vurmadan
İyi ki küçük bedene bakmadı.
Kana bulanmış yerde yatan,
Cansız.
O da bir çocuktu, savaştan kaçan.
Silahsız!
Prof. Dr. Atalay Yörükoğlu
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Göç ve Sağlık
Medeniyeti insanın en büyük kusuru olan saldırganlık yok edecek.
Stephan Hawking

Tanım ve Sınıflandırma
Göç, kişilerin tek başlarına ya da aileleri ile birlikte geçerli bir nedene bağlı olarak yaşadıkları yerden ayrılarak
başka bir yerleşim yerine giderek yaşamlarını orada sürmeleridir. Göçün nedenleri de sonuçları da çok çeşitli ve karmaşıktır. Göçler, gerek bölgeye gelen göçmenlerin gerekse
yerli halkın kültürel, ekonomik ve politik yapılarını yakından
ilgilendirir. Özellikle göçle birlikte ortaya çıkan sağlık sorunları “halk sağlığı” alanının önemli konularıdır. Göçler değişik
amaçlarda çeşitli biçimlerde sınıflandırılır:
İç göçler (Internal migration): Bir ülkenin bir yöresinden, köyünden, kentinden, aynı ülkenin başka bir yöresine,
kentine olan göçlerdir. İç göçler, “kentleşme” olarak ta tanımlanan olguyu ifade eder.

Şekil 5: Türkiye İç Göç Haritası

Dış göçler (International migration; External migration): Bir ülkeden başka bir ülkeye olan göçlerdir. Türkiye’den 1960’lı yıllardan başlayarak Avrupa ülkelerine olan
işçi göçleri, Orta Doğu ülkelerindeki siyasal kaos nedeniyle
ülkemize ve diğer ülkelere olan siyasal nedenli mülteci akını
dış göçlere örnektir.
İsteğe bağlı göçler (On purpose migration): Kişilerin
ya da ailelerin kendi arzuları ile planlı biçimde yaptıkları iç
ya da dış göçlerdir. Çalışma amacıyla bir başka ülkeye göç
etme, emeklilik sonrasında yıllarca yaşadığı bir kentten başka
bir kente gidip yerleşme, ekonomik nedenlerle köyünü terk
edip bir büyük kente göç etme isteğe bağlı göçlere örnektir.
Zorunlu göçler (Forced migration): Kişilerin, ailelerin
ya da toplulukların kitlesel olarak istemedikleri halde göç etmek zorunda kalmaları durumudur. Savaş, afet, kıtlık, ayrımcılık, siyasal baskı gibi nedenlerle olan mülteci akınları ve
sığınmacılar zorunlu göçlere örnektir.
Bireysel göç (Individual migration): Yalnızca bir
kişinin göç etmesi. Bu tür
göçler genellikle isteğe bağlı
ya da siyasi nedenlerle olan
göçlerdir.
Kitle göçü / Toplu göç
(Mass migration): Çok sayıda kişinin göç etmesi durumudur ki, genellikle savaş ya
da efet nedenli zorunlu göçlerdir. Mülteci akınları gibi.
Göç dalgası / Göç akını
(Wave of migration / Stream of migration): Zorunlu
nedenlerle olan kitlesel göçleri tanımlar.
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Mevsimsel göç (Seasonal migration): Ekin toplama,
balıkçılık gibi mevsimlik çalışmalarda yerel işgücü açığını
kapatmak ya da ucuz işçi bulmak amacıyla ülkenin bir yöresinden başka bir yöresine olan geçici (mevsimlik) nüfus
hareketlerini tanımlar. Aslında “göç” kavramına uymayan bir
durumdur, ama, özellikle kitlesel göçlerde karşılaşılan sorunlara benzer sağlık ve sosyal sorunlar göstediği için göç başlığı altında ele alınmasında yarar vardır.
Emeklilik sonrası göç (Retirement migration): Emekli
olan bir kişinin tek başına ya da ailesi ile birlikte uzun süre
yaşadığı kentten (çevreden) ayrılarak başka bir yerde yaşamak üzere göç etmesi.
Beyin göçü (Brain drain): Eğitimli, meslek sahibi kişilerin kendi ülkelerini terk edip başka bir ülkede hizmet vermek üzere göç etmeleridir.
Mülteci (Refugee): Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) 2009 yılında mültecileri, “Irkı,
dini, milliyeti, belirli bir sosyal gruba mensubiyeti ya da siyasi düşüncesi nedeniyle zulme uğrayacağından haklı nedenlerle korktuğu için vatandaşı olduğu ülkeye dönemeyen ya da
dönmek istemeyen kişiler’’ olarak tanımlamıştır. Bu tanımlamaya Uluslararası Zorunlu Göç Çalışma Grubu (IASFM),
“Mülteciler……doğal ya da çevresel olumsuzluklardan kimyasal ya da nükleer sorunlardan ya da açlıktan dolayı yurdundan olmuş bireylerdir” şeklinde bir ekleme yapmıştır.
Şekil 6: Akdeniz’i Şişme Botla Geçmeye Çalışan Afrikalı
Mülteciler

Ülke İçinde Yerinden Edilmiş Birey (Internaly
displaced person): Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği
ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği
(OHCHR) ülke içinde yerinden edilmiş birey/toplumları
“Savaş, yaygın şiddet, insan hakları ihlali, doğal ya da insan
eliyle oluşturulan sorunlar nedeniyle, evinden ya da yaşam
alanından ayrılmaya ya da kaçmaya zorlanmış, uluslararası
geçişi ve kabul edilişi olmayan birey ya da bireylerdir’’
biçiminde tanımlamaktadır.
Sığınmacı (Asylum seekers): UNHCR’nin 2009 yılında
yaptığı tanıma göre, gittiği ülkenin yetkililerine mülteci olduğunu bildirip o ülkede barınmaya kabul ya da reddedilmeyi
bekleyen bireylerdir.
Kaçırılmış Birey / Bireyler (Trafficked person): Birleşmiş Milletler tarafından insan kaçakçılığını önlemek için
2003 yılında düzenlenen protokole göre kaçırılma, tehdit, güç
kullanma ya da diğer baskı türleriyle, zorla kaçırmakla, hileyle, ayartmayla, savunmasızlıktan yararlanarak, bir insanın
diğeri üzerindeki etkisini kullanarak, para ya da diğer yararlanımlar karşılığında kötü niyetle (zorla hizmet ettirme, kölelik, cinsel amaçlı kullanma, organ nakli ve savaşta kullanma)
taşıma, transfer etme, barındırma işlemlerinin tümünü içerir.
Kaçaklar (Smuggled person): Birleşmiş Milletler tarafından 2000 yılında toplanan Uluslararası Organize Suçlar
Kongresinde “Doğrudan ya da dolaylı olarak finansal yarar
ya da diğer yararlar sağlamak amacıyla bir kişinin mensubu
olmadığı ya da geçici oturma izni olmadığı bir devlete yasadışı olarak girmesi, sızması” şeklinde tanımlanmıştır.
Çevresel Nedenlerle Yerinden Olmuş Bireyler
(Environmentally Displaced Persons): Toprak kaybı
ya da azalması, kuraklık, doğal afetler gibi çevresel
nedenlerle yerinden olmuş kişiler (UNDP (BM Ekonomik İşbirliği ve Gelişmeler Organizasyonu).
Kalkınma Kaynaklı Yerinden Olma (Development Dispalecees): Hükümetlerin politikaları gereği ve
kalkınmayı arttırıcı projeleri uygulamak için taşınmaya
zorlanmış bireylerdir. Bu kavram altyapı çalışmaları, baraj, yol, havalimanı yapımı, madencilik ve ormanların
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Sosyal Nedenler: İnsanların bulundukları yerde bazı gereksinmelerini karşılamamasına bağlı nedenlerdir. Başlıcaları şunlardır:
• Daha iyi eğitim
• Daha iyi sağlık bakımı
• Daha rahat yaşam isteği
• Geçimsizlik, kan davası, şiddet
• Dini inanışlarını daha özgürce uygulama
• Gezme, görme, dinlenme, ortam değişikliği isteği

yok edilmesini de içerir. Bu insanlar bazen gönülsüz olarak
göç ettirilir ya da başka yerlere yerleştirilirler, ancak genellikle kendi ülkelerinde kalırlar.
Geri göç (Reimigration): Hangi nedenle olursa olsun
göç etmiş kişilerin geri dönerek önceden yaşadıkları yerlere
yeniden yerleşmeleri.
Göç amaçlarına bağlı olarak değişik adlandırmalar kullanılsa da, bu kişiler için kullanılan ortak sıfat göçmenlikdir.
Ülkemizde kullanılan terimler konusunda bazı farklılıklar
vardır. Türkiye’de 2014 tarihli, 6458 sayılı Yabancılar ve
Uluslararası Koruma Kanunu’na göre, Avrupa dışından gelenler mülteci olarak kabul edilmemekte, bu kişilerin üçüncü
bir ülkeye yerleştirilinceye kadar, koşullu mülteci statüsünde
geçici olarak Türkiye’de kalmasına izin verilmektedir. Çünkü, uluslar arası hukukta mültecilere ve sığınmacılara tanınan
haklar farklıdır. Türkiye hükümeti, geçici olarak ülmemizde
bulunan yabancı göçmenleri mülteci değil sığınmacı olarak
kabul etmemekle, bu kişilerin en kısa zamanda ülkelerine
dönmelerini umduğunu belirlemiş olmaktadır.

Göçün Nedenleri
Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) dünyada göçün
yönünü, genellikle az gelişmiş ülkelerden gelişmiş ülkelere,
kırsal bölgelerden kentsel bölgelere doğru olduğunu vurgulamaktadır. Kişilerin neden göç ettikleri bilinirse, göçün yol
açtığı sorunların çözümü de kolaylaşır. Aşağıda sıralanan nedenler “itici” ve “çekici” nedenler olarak da sınıflanabilir. Örneğin, kişinin bulunduğu ülkedeki yoksulluk itici neden, göç
etmeyi düşündüğü ülkedeki refah yüksekliği çekici nedendir.
Doğal Nedenler: Bunlar insanların elinde olmayan afetler, iklim değişiklikleri ve coğrafya nedenleridir. Başlıcaları
şunlardır:
• Erozyon ve toprağın veriminin azalması
• Çok sıcak, çok soğuk, çok yağışlı ya da çok kurak iklim koşulları
• Deprem, sel, toprak kayması gibi afetler
• Coğrafi yapının tarıma elverişli olmaması ya da ekim
alanlarının dağınık oluşu.

Ekonomik Nedenler: Ekonomik kaygılarla yapılan göçlerdir. Başlıcaları şunlardır:
• İşsizlik, istihdam yetersizliği
• Hızlı nüfus artışına bağlı geçim sıkıntıları
• Gelir dağılımındaki bozukluk, yoksulluk
Siyasal Nedenler: Yönetim kadrosundan ya da toplumun genelinden farklı siyasal düşüncelere bağlı nedenler.
• İç karışıklıklar, iç savaşlar
• Terör, anarşi
• Uluslararası savaşlar
• Ülkeler arası sınır değişimleri
• Nüfus değişimleri (Türkiye ile Yıunanistan arasındaki nüfus mübadelesi gibi)
Dünyada yaklaşık 1 milyar göçmen vardır. Bunların 740
milyonu iç göçmenlerdir; uluslararası göçmen sayısı gidrek
ve hızla artmaktadır; 1965 yılında 75 milyon olan uluslar
arası göçmen sayısı günümüzde ise 214 milyona ulaşmıştır.

Göçer İşçiler ve Göçebeler
Göçebelik, bir topluluğun yaşamlarını sürdürebilmek
için düzenli aralıklarla yer değiştirme geleneğidir. Tarımsal
üretime geçiş ile birlikte giderek kaybolma eğiliminde bir
yaşam biçimi olmakla birlikte ülkemizde Türkmen ve Yörük topluluklarında devam etmektedir. Göçebeler genellikle
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hayvancılıkla uğraşılar ve hayvanların doğal yaşantısına
uygun olarak iklime bağlı olarak ovaya inerler ve dağa
çıkarlar; çadırlarda yaşarlar, başkalarına hizmet etmekten
çok kendi yaşamlarını devam ettirmek için çalışırlar, yerleşik
olmadıkları için eğitim ve sağlık hizmetlerinden yeterince
yararlanamazlar, sağlık düzeyleri genel olarak yerleşik
toplumlardan daha düşüktür.
Göçer işçiler (yarı göçerler / mevsimlik işçiler) ise, aslında yerleşik yaşayan kişilerdir, ancak, kendilerinin ve ailelerin
yaşamlarını devam ettirebilmek için özellikle ekim, dikim,
çapa, hasat mevsimlerine uygun olarak ve geçici olarak tarım
alanlarında çalışmak üzere yılın belirli bir döneminde yerleşik
olarak yaşadığı yerden ayrılıp başka bir bölgede yaşayan
kişilerdir. Tek başlarına, fakat, genellikle aileleri ile birlikte
göçerler. Ülkemizde pamuk , fındık, zeytin, tütün, şeker
pancarı gibi ürünleri toplamak amacıyla başta Çukurova,
Ege, Marmara ve Karadeniz Bölgelerinde çalışırlar. Emek
yoğun işlerde ve ağır işlerde çalışmalarına karşın, iş kanunu çerçevesinde değerlendirilmezler; İş Kanunu’ndan
yararlanabilmeleri için çalıştıkları iş yerinde 51 ve üzerinde
sayıda emekçinin çalışması gerekir. Günlük çalışma süreleri
yasal sürenin çok üzerindedir; çocuk ve gençler de çalışanlar
arasındadır ve dolayısıyla sosyal ve eğitim sorunları yaşarlar; ulaşım, barınak, eğitim, sağlık, güvenlik, sosyal çevre
ile ilişkiler, çalışma ve sosyal güvenlikleri yönünden hukuki
güvenleri bulunmamaktadır. Ancak 24 Mart 2010 tarihinde
yayımlanan ‘Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin Çalışma ve
Sosyal Hayatlarının İyileştirilmesi’ hakkındaki genelgede,
mevsimlik tarım işçilerinin gidecekleri yörelere ulaşmalarında, barınmalarında, çocuklarının eğitimlerinde alınacak önlemleri ilgilendiren bir düzenleme yapılmış ve merkezi ve yerel idarelere özel görevler yüklenmiştir; göç güzergahlarında
tren seferlerinin arttırılması, gerekirse kamu tesislerinde konaklamaların sağlanması, göçerlerin kışlak ve yazlak olarak
belirledikleri yerlerin kanalizasyon- su - elektrik olanaklarına
yakın yerlerdeki hazine arazilerinden seçilmesi gibi önlemler
düşünülmüştür. Genelgede, işverenin işçilere sağlıklı yemek
pişirme, sıhhi tuvalet- banyo olanakları sağlaması, göçerlere
gezici sağlık hizmetleri sunulması öngörülmüştür.

Şekil 7: Göçer İşçilerin Konaklama Alanı

Halk Sağlığı Yönünden Göçler ve Göçmenler
Göçmenlerin soysal, kültürel ve sağlık sorunlarını göçün
türüne ve şekline göre ele almak uygun olur. İsteyerek yapılan göçlerde ortaya çıkan sorunlar, göç eden kişi önceden
göreceli olarak hazırlıklı olduğundan daha kolay çözülebilir.
Bu kişiler için önemli olan yeni ortamlarına uyum sorunudur
ve bunun çözümü genellikle zamana bağlıdır. Bunun en tipik
örneği, 1960’lı yıllarda Avrupa ülkelerine göç eden Türk işçileridir. Bu grup dil engeli, beslenme alışkanlıkları ve sosyal
yaşamdaki farklılıklar nedeniyle uyum sıkıntısı çektiler; dil
engeli nedeniyle sağlık hizmetlerinden yeteri ölçüde yararlanamadılar; en kolay çözümü getolaşmakta, yani etnik grupların bir arada bulundukları semtlerde yaşayarak çözdüler.
Bu kişilerde görülen en önemli sorun “ev özlemi” (gurbet;
home sickness) olarak tanımlanabilecek psikosomatik sorunlar oldu. Özellikle kadınlarda enseden başlayıp başa yayılan
ağrı yakınmaları ortaya çıktı. Berlin’de yaşayan Türk işçiler
arasında yapılan bir araştırmada bu sorunların göçten sonraki ilk 5 yıl içinde göreceli olarak fazla ve giderek azaldığını
gösterdi. Ayrıca, ikinci ve sonraki kuşaklarda bu tür sorunlar
daha az görülüyordu.
Halk sağlığı açısından asıl üzerinde durulması gereken grup mülteciler, göçe zorlananlar ve sığınmacılardır.
Bu gruplardaki göçmenler alışkın oldukları ortamdan farklı
sosyal, politik ve coğrafi koşullarda yaşamlarını sürdürür-
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ler. Göçmenlerin sağlığı göçten önceki sağlık durumlarına,
sosyal düzenlerine, yaptıkları yolculuğun uzunluğuna, yeni
çevrelerinin güvenliğine, dil bilip bilmemelerine, gittikleri
yerdeki hükümetlerin toplumun kendilerine karşı olan yaklaşımlarına, erişebildikleri hizmet olanaklarına göre değişir.
Göçmenlerin sağlık sorunları kısa süre içinde, uzun sürede ve
göç edilen bölgede karşılaşılan sağlık sorunları olmak üzere
üç grupta değerlendirilir. Sağlık sorunları açısından özellikle
risk altındaki grupları bilmekte yarar vardır:

Uzun süreli sağlık sorunları
Bu sorunlar genellikle göç sırasında teşhis edilemedeği
ve uygun şekilde tedavi edilmediği ya da müdahalede geç
kalındığı için kronikleşen hastalıklar ve göçmen toplumunun
genel sağlık düzeyini bozan durumlardır. Bu durumlar kişilerin göçmenlik durumu kalktıktan sonra dahi devam edebilir.
Uzun süreli sağlık sorunların başlıcaları şunlardır:
• Yetersiz doğum öncesi bakım sonucu bebeklerde büyüme ve gelişme gerilikleri
• Anne, bebek ve çocuk ölümlerinde artış
• Kronik beslenme yetersizlikleri
• İyot yetersizliği
• D vitamini yetersizliği
• Cinsel yolla bulaşan hastalıklar
• Diyabet, hipertansiyon, kanser ve diğer kronik hastalıklar ve bunlara bağlı komlikasyonlar
• Ruh sağlığı sorunları
• Alkol bağımlılığı
• Madde bağımlılığı
• Şiddet
• Hastalık yükünde artış

• Bebekler, çocuklar
• Gebeler, lohusalar
• Yalnız kadınlar
• Engelliler
• Yaşlılar
• Kronik hastalığı olanlar
• İnsan ticaretine maruz kalanlar
• Dil sorunu olanlar

Kısa süreli sağlık sorunları
Göçmenlerin ilk karşılaştığı ve hızla müdahale edilmesi
gereken sorunlardır. Göç eden kişilerde görülen kısa süreli
sağlık sorunları şunlardır:
• Beslenme bozuklukları
• Dehidratasyon
• Şok
• Yanıklar
• Yaralanmalar
• Besin zehirlenmeleri
• Üreme sağlığı sorunları
• Boğulmalar
• Su ile ve oral yolla bulaşan hastalıklar (Hepatit A, Tifo,
polio vb)
• Hava ile bulaşan hastalıklar (Influenza, TBC, Kızamık
vb)
• Paraziter hastalıklar (Sıtma, Tripanasoma vb)
• Yakın temasla bulaşan hastalıklar (Bit, Pire vb)

Göç edilen bölgede sağlık sorunları
Göçmenler, özellikle kitlesel olarak olan göçler sonrasında, gittikleri bölgenin de sağlık sorunlarının değişmesine ya
da artmasına neden olabilirler. Bunlar arasında şunlar sayılabilir:

997

• Yeni ortaya çıkan ya da yeniden görülen bulaşıcı hastalıklar
• Rutin sağlık hizmetinin aksamasına bağlı sağlık sorunları
• Çevre sağlığı sorunları
• Şiddet
• Sağlık hizmetlerinde kayıt ve bildirim eksikliği
• Bölgenin epidemiyolojik ölçütlerinde kötüleşme
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Türkiye’de Göçmenlere Sağlık Hizmetleri
Türkiye Cumhuriyeti kuruluşundan buyana göç olgusuyla karşı karşıyadır. 1923 yılında yapılan Lozan Barış Konferansında nüfus değişimine ilişkin kararlar da alınmıştı. Antlaşma çerçevesinde 400 bin dolayında göçmen Türkiye’ye
geldi; bunlardan 350.000 kadarı devlet eliyle ülkeye getirildi,
sağlık kontrollerinden geçirildi, kendilerine ev ve arazi verildi, üretici duruma getirilmeleri için programlar uygulandı. Bu
kişiler için örnrk (numune) köyler oluşturuldu. Bu köylerin
ilki Ankara yakınlarındaki “Ahi Mes’ud” çiftliğidir (sonra
Etimesğut). Bu çiftlik satın alınarak burada, yollarıyla, evleriyle ve kuruluşlarıyla zamanın modern köyü oluşturuldu.
Okul, içme suyu, çarşı, han, hamam, çamaşırhane yapıldı,
elektrik bağlandı; 1930 yılında bir devlet hastanesi (Numune Sıhhat Merkezi) hizmete girdi. Bu hastane özellikle sıtma ile mücadelede büyük bir başarı elde etti. Bataklıkların
kurutulmasında devlet hastanesinde görev yapan hekimler
Atatürk’ün de övgüsünü kazandı. Ulu Önder bu nahiyeye
(bucağa) yaptığı bir ziyarette hatıra defterine başhekim Dr.
Mehmet Cemallettin Or’u öven bir yazı yazdı. 2 Ağustos
1930 tarihinde adı “Etimesut” olarak değiştirilen Ahi Mesud
nahiyesini 29 Kasım 1937 tarihinde ziyaret eden Atatürk,
Etimesut İçtimai Hıfzıssıhha Numune Dispanseri hatıra defterinde yerleşkenin adını “Etimesğut” olarak yazdı. Ata’ya
atfen nahiyenin adı 24 Aralık 1937 tarihinde “Etimesğut”
olarak kabul edildi. (Etimesğut nahiyesi ve bağlı köyleri Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirlmesi dönemin başlarında, 1965
yılında Hacettepe Üniversitesi ile Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanlığı tarafından “eğitim ve araştırma bölgesi” yapıldı ve
uzun yıllar bu amaçla hizmet verdi.)

yarısı 10 ilde kurulan 25 kadar çadır kentlere ve kamplara,
bir kısmı kamu kurumlarına ait binalara yerleştirildi; diğer
yarısı ise kendi olanakları ile değişik kentlerde yaşamları sürdürmeye başladı. Türkiye’de bu göçmelere, bir süre kaldıktan
sonra kendi ülkelerine dönecekleri beklentisi içinde ve mültecilere tanınan uluslar arası yasal haklardan kaçınmak için
“misafirler” denilmesi uygun görüldü. Ülkenin hemen bütün
sektörleri bu kişilerin barınması ve bakımı ile ilgili çalışmalar
yaptı. Bu arada, Sağlık Bakanlığı, üniversiteler, Türk Kızılayı
ve birçok sivil toplum kuruluşu bu göçmenlere temel sağlık
hizmetleri, hastane bakımı ve rehabilitasyon hizmetleri verdi.
2018 yılı itibariyle yarı resmi kurumlar bu gruba 30 – 50 milyar ABD Doları dolaylarında harcama yapıldığını ifade etti.
Şekil 8 : Atatürk’ün Etimesğut Sağlık Merkezine Yaptığı
Ziyaret Sırasında Ziyaret Defterine Yazdığı Yazı (29 Kasım1937)

Türkiye, 21. yüzyılın başlarında Orta Doğu ülkelerindeki
karmaşa ve iç savaşlar nedeniyle yoğun şekilde kitlesel göç
dalgalarına maruz kaldı. Özellikle, 2011 yılında Suriye’de
başlayan iç savaş sonrasında Suriye’den gelenlere ek olarak,
Irak, Afganistan ve diğer bazı ülkelerden katılanlar da dahil
ülkemize sayıları kesin olmamakla birlikte 2019 yılına kadar
4 milyon dolayında sığınmacı akın etti. Bu göçmenlerin bir
kısmı ülkemizde kalırken bir kısmı kaçak ve tehlikeli yollarla Avrupa ülkelerine geçmek istedi; pek çoğu bu geçişler
sırasında yaşamlarını yitirdi. Türkiye’de kalanların yaklaşık

998

HALK SAĞLIĞI Kuramlar ve Uygulamalar

Şekil 9: Suriye’den Türkiye’ye Göç Akını (2016)

Suriyeli göçmenlere 2014 yılında yayımlanan “Geçici
Koruma Yönetmeliği” ve “Geçici Koruma Altına Alınanlara Verilecek Sağlık Hizmetlerine Dair Esaslar” çerçevesinde
geçici koruma statüsüne alınan göçmenlere de sağlık hizmetleri sunulur. Kamplarda yaşayanların her türlü temel sağlık
gereksinimleri karşılanır. Bu hizmetler arasında her türlü
bulaşıcı hastalıktan korunma ve bağışıklama, gebe ve çocuk
izlemleri, çevre sağlığı hizmetleri, sağlıklı su sağlama, beslenme, vektör kontrolü, ilaçlama gibi işler sayılabilir.

Şekil 10: Ege Denizini Geçmeye Çalışırken Boğulup Bodrum
Sahillerine Vuran Aylan Bebek (2 Eylül 2016)

Suriyeli göçmenler gerek kamplardan sevk ile gerekse de
kamp dışından kayıt altına alındıktan sonra 2. ve 3. basamak
kamu ve özel hastanelerinde tedavi edilmektedir. Ancak, aralık 2014 tarihinde yayımlanan bir genelge ile acil ve yoğun
bakım gerektiren haller dışında özel hastanelerde alınabilecek tedavi hizmetleri sınırlandırılmıştır. Bu hizmetlerin sunulmasında dil sorunu, göçmenlerin onlara verilen hizmetler
hakkında yeterli bilgiye sahip olmamaları ve ulaşım sorunları
göçmenlerin aldıkları sağlık hizmetini kısıtlamaktadır.
Kaynaklar

2013 yılında yayınlanan genelgelerle Suriyeli göçmenlerin Türkiye’nin her yerinde hastaneler dahil sağlık kuruluşlarından ücretsiz olarak yararlanması sağlandı; giderler,
il valilikleri tarafından karşılandı. Göçmenlere verilen sağlık
hizmetlerinde şu kurallara uyulması genelgelerle duyuruldu:
(1) Kayıt işlemi tamamlanmayanlara yalnızca bulaşıcı hastalıklardan korunma ve acil tedavi hizmeti verilir, (2) Genel
sağlık sigortalılara sağlanmayan hizmetler göçmenlere de
sağlanmaz (estetik cerrahi vb), (3) Türkiye’de çalışma izni
alanlar katkı payı öder, (4) Birinci basamak sağlık kuruluşuna
başvurulması esastır, (5) Acil ve zorunlu haller dışında özel
sağlık kuruluşuna doğrudan başvurulamaz, (6) Türkiye’ye
girmeden önce oluşmuş organ ve uzuv kayıplarına ilişkin tedavi giderleri karşılanmaz.
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Turizm Sağlığı ve Yolculuklarda Sağlık
Giriş ve Tanımlar
Turist, bir yerin tarihsel, doğal, kültürel özelliklerini
tanımak, eğlenmek ve dinlenmek için gezen kişidir. Bu tür
gezilerin düzenlenmesi, turistlerin taşınması, konaklaması,
beslenmesi, eğlendirilmesi, gereksinmelerinin karşılanması
gibi çalışmaların tümüne “turizm” denir. Sürekli yerleşmek,
iş aramak, çalışmak ve kazanç getirici faaliyetlerde bulunmak amacıyla yolculuk yapan kişiler turist olarak kabul edilmezler
Bir de, iş, sanat, eğitim, bilim, yönetim, diplomasi, spor,
geçici sığınma, tedavi gibi nedenlerle başka ülkelere ya da
bölgelere gidenler vardır ki, bu kişiler turist kavramı dışında tutulurlar. Ancak, benzer sorunlarla karşı karşıya oldukları dikkate alınarak, turist yerine “gezgin” (traveller) ya da
“ziyaretçi” (visitor) terimini kullanmak daha doğru olabilir.
Fakat, halk sağlığı kaynaklarında yer aldığı gibi gezginlerin
sağlığı ile ilgili çalışmalarının bütünü için “turist sağlığı” (ya
da Turizm Sağlığı) terimini kullanmak iletişimi kolaylaştıracaktır.
Günümüzde turizm önemli bir endüstri dalı ve kalkınmanın itici gücü haline geldi. Hemen bütün ülkeler turizm konusunu bir bakanlık düzeyinde ele almaya ve planlı biçimde
yürütmeye başladı. Bazı ülkelerde turizm gelirleri ülkenin ilk
sırasındaki gelir kaynağı oldu. Böyle olunca, turizm konusu
multidispliner bir bilim dalı olarak gelişti. Bu bilim dalı turizmin ekonomik, kültürel, siyasi, tanıtım, ulaşım, konaklama,
güvenlik, beslenme, eğlendirme, personel eğitimi gibi konularıyla ilgilenir.
Bu alandaki çok önemli bir boyut ta, hijyen ve sağlık konularıdır. Çünkü, kendi fiziksel ve kültürel çevresinden çıkıp,
alışkın olmadığı bir çevreye yolculuk eden kişilerde yerel
toplum için sıradan olan birçok faktör, o bölgeye yabancı kişiler için olağan dışıdır ve bu kişileri ciddi şekilde etkileyebilir. Ulaşım araçlarının hızlanması, turistlerin gittikleri yerlerde tutuldukları hastalıkları kuluçka süreleri dolmadan kendi
ülkelerine taşımalarına neden olabilir. Bu sağlık sorunları
öyle boyutlara erişebilir ki, ölümler, sakatlıklar, pandemiler

görülebilir; bu sorunlar nedeniyle bir ülkenin turizm faaliyetleri durma noktasına gelebilir. İşte, gezginlerin, gezmeleri nedeniyle sağlıklarını bozabilecek faktörlere maruz kalmalarını
önlemek, onları hastalıklardan korumak, hastalananları tedavi etmek, bu amaçla mevzuat düzenlemek, alt yapıyı kurup
geliştirmek, insangücü yetiştirmek ve kullanmak, halk eğitimi yapmak, olayları kayıt etmek gibi etkinliklerin tümüne
“turizm sağlığı” denir.
“Turizm sağlığı” ile “sağlık turizmi” kavramlarını karıştırmamak gerekir. Turizm sağlığı, turstleri rahat ettirmek ve
sağlıklı bir şekilde ülkelerine dönebilmelerini sağlamak için
yapılır; sağlık turizmi ise, yabancılara özellikle organ nakli,
cerrahi tedavi, kaplıca tedavisi gibi sağlık hizmetleri vererek
kazanç sağlamayı amaçlayan etkinliklerdir.

Uluslararası Mevzuat
Turizm sağlığı uluslararası bir konudur ve bu alanda
bütün ülkelerin ortak hareket etmeleri kaçınılmazdır. Bu görüşten hareketle Dünya Sağlık Örgütü, 1851 yılında Paris’te
toplanan bir konferansta kabul edilen “Uluslar Arası Sanitasyon Kuralları”nı benimseyerek “Uluslarası Sağlık Tüzüğü”nü kabul edip yayınladı. Ülkeleri bağlayıcı nitelikteki bu
tüzüğün temel amacı, hastalıkları önlemek, kontrol etmek
ve yayılmalarını engellemektir. Tüzük 1973, 1995, 2005 ve
2010 yıllarında güncenlenmiştir. Türkiye’de Bakanlar Kurulu
bu tüzüğü 27 Aralık 1972 tarihinde kabul ederek Resmi gazetede yayınlamıştır.
Söz konusu Tüzükte “Halk Sağlığı Açısından Uluslararası Acil Durum” (Public Health Emergency of International
Concern – PHEIC) kavramı yer almaktadır. Böyle bir durum,
bir önlem alınmadığı taktirde ülkeler arasında yayılma tehlikesi gösteren bir hastalığın varlığına işaret etmektedir ve
böyle bir durumda, Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörünün acil durum ilan etme yetkisi vardır. Örneğin, 2009 yılında H1N1 pandemisi için, 2014 yılında polio eradikasyonu
amacıyla ve Afrika’da görülen ebola virüsü için, 2016 yılında
ise zika virüsü için acil durum ilan edilmiştir.
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Türkiye’de Turizm Sağlığı Hizmetleri
Türkiye’de gezginlerin sağlığı ile ilgili hizmetlerin “karantina idaresi” ile başladığını kabul etmek yanlış olmaz.
1838 yılında II. Mahmut’un emriyle karantina uygulamaları
için bir meclis (Meclis-i Tahaffuz) göreve başladı. Ancak, o
dönemde böyle bir kurumu işletebilecek hekim yoktu. Avusturyalı Dr. Minas Karantina Başkoordinatörü olarak atandı.
Yönetim Kurulu 12 kişiden oluşuyordu ve bunların 11 tanesi
dost ülkelerin elçilikleri tarafından önerilen yabancı hekimlerdi. Yabancı elçiliklerin temsilcilerin de yönetimde yer alması ile Karantina İdaresinde Osmanlılar azınlıkta kaldılar.
Bu meclis içinde iki meclis görev yapmaktaydı: Meclis-i Tahaffuz-ı Ula (Yüksek Karantina Meclisi) ve Meclis-i
Tahaffuz-ı Sanı (Yüksek Karantina Bürosu). Meclis bir “Karantina Talimatnamesi” yayınlandı. Buna göre, Çanakkale’de
bir merkez kuruldu ve bu merkezde Akdeniz yönünden gelen
yolcular İstanbul’a gelmeden önce sağlık kontrolünden geçirilmeye ve karantina sonunda ancak sağlıklı belgesi alanların
İstanbul’a girmelerine izin verilmeye başlandı. Tahaffuzhaneler (yolculuk sırasında, yolcuları ve personeli arasında
bulaşıcı hastalık görülen gemilerin karantina sürelerini geçirmeleri, gerekli sağlık önlemlerinin alınması ve hastaların tedavileri için, büyük limanlara yakın kıyılarda kurulmuş olan
sağlık kuruluşu) açıldı. Bunların en büyüğü İzmir – Urla’daki
tahaffuzhanedir.
Meclis, Hariciye Nezaretine (Diş İşleri Bakanlığı) bağlı idi ve başkanı Hariciye Nazırı idi. Fakat, zamanla başkan
yardımcılığı “Karantina Nazırlığı”na dönüştü. Başlangıçta oy
vermeyen yabancı elçilik temsilcileri daha sonra oy vermeye
başladılar ve böylece Osmanlı İmparatorluğunun karayolları, kıyıları ve limanlarıyla ticaret ve denizcilik faaliyetleri
yabancı devletlerin kontrolüne girdi. Karantina idaresi masraflarını, Rüsumat-ı Sıhhiye (Sağlık Vergileri) ile karşılanıyordu. Yetersiz olan bu vergilerin arttırılması ve yabancı
ticaret gemilerinin ödeyecekleri rusumun yükseltilmesi Mesliste etkili olan yabancı üyeler tarafından engelleniyordu. Bu
vergiler ancak 1871 yılında artırılabildi. Kuşkusuz yabancı
elçiliklerin bu turumlarının temelinde kendilerine tanınan ticari ayrıcalıklar (kapitülasyon; serbest ticaret hakkı) yatıyor-

du. Osmanlı İmparatorluğunda ilk kapitülasyon Fatih Sultan
Mehmet tarafından Venedik Devletine verilmişti. Daha sonra
Fransızlara, İngilizlere, Ruslara da kapitülasyonlar verilmişti.
Şekil 11: Urla Karantina Adası / Urla Tahaffuzhanesi

Sıhhiye Meclisi, uluslararası bir kurum olduğunu ileri
sürerek içişlerine bile karışıyordu. Sıhhiye Meclisi’nin bu
tutumu vatansever Osmanlıları rahatsız etmekteydi. Başta,
Karantina Nazırlığı da yapan Ahmet Mithat Efendi’nin çabalarıyla yönetime daha fazla Türk üyeler getirildi; sonunda
Meclis-i Umuru Sıhhıye 1914 yılında kapitilasyonlarla birlikte kaldırıldı. Onun yerine bağımsız Türk hekim ve bilim
adamlarının yönetiminde Hudut Sıhhiye Müdüriyeti kuruldu.
Fakat, Birinci Dünya Savaşı sonunda İstanbul İtilaf Devletleri tarafından işgal edilince 1918 yılında bu kez çoğunluğu yabancılardan oluşan “Beynelmüttefikin Sıhhiye Kontrol
İdaresi” kuruldu; İtilaf Devletleri Fevkalade Komiserliği kapitülasyonların yeniden uygulanması kararını aldı; çoğunluğu yabancılardan oluşan “Beynelmüttefikin Sıhhiye Kontrol
İdaresi” kuruldu. Bu kurum, uzun tartışmalardan sonra, 24
Temmuz 1923’te imzalanan Lozan Anlaşması’nın 114. maddesiyle kaldırıldı ve Karantina İdaresi millileştirildi. Kapatılan idarenin hesapları 10 Haziran 1926 tarihinde tasfiye edilip
Hudud-ı Sıhhiye Müdüriyet-i Umumiyesi’ne devredildi.
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Sağlık Sorunlarına İlişkin Bildiri
Aşağıda imzaları bulunanlar, yetki belgeleri uyarınca
davranarak, Türk Hükümetinin, beş yıl süreyle, sınırlarının
Sağlık Yönetiminin Danışmanı olarak, Avrupalı uzman üç
hekim atayacağını bildirirler. Bu hekimler, Türk memurları
[statüsünde] olacaklar ve Sağlık Bakanına bağlı bulunacaklardır.
Söz konusu Danışmanlar, Türk Hükümetince, Milletler Cemiyeti Sağlık Komitesi ve Kamu Sağlığı Uluslararası
Kurumu ile görüş birliği içinde düzenlenecek altı adlık bir
çizelgeden seçileceklerdir. Bunların maaşlarıyla hizmetlerine
ilişkin öteki şartlar, Türk Hükümeti ile adı geçen uluslararası kurumlar arasında görüş birliği içinde saptanacaktır. Türk
Sağlık Yönetimi, yukarıda sözü edilen Avrupalı uzman üç
Danışmanın yardımlarıyla, Türkiye kıyılarının ve sınırlarının
sağlık yönetiminin örgütlenmesini saptayan bir yönetmelik
düzenleyeceklerdir. Bu yönetmelik, uluslararası sağlık Sözleşmeleri hükümlerine ve Boğazlara ilişkin olarak da, bugünkü tarihli Boğazlar Sözleşmesine uygun olacaktır.
Türk Yönetimince toplanan sağlık vergileri [resimleri]
geliri, yalnız, Türk Sağlık Yönetiminin ihtiyaçlarında kullanılmak üzere ayrılacak ve Sağlık Bakanlığının, bu amaçla
düzenleyeceği bir ek bütçede gösterilecektir.
LAUSANNE’ da, 24 Temmuz 1923 tarihinde düzenlenmiştir.

Madde 3: Ege Denizinden ya da Karadenizden boğazlara giren her gemi Uluslararası Sağlık Kurulları çerçevesinde
Türk yasalarıyla konulmuş olan sağlık denetimi için boğazların girişine yakın bir sağlık istasyonunda duracaktır. Bu denetim bir temiz sağlık belgesi (patentası) ya da iş bu maddenin
2. fıkrasındaki hükümlerin kapsamına girmediklerini doğrulayan bir sağlık bildirisi gösteren gemiler için gündüz ve gece
olabilen en büyük hızla yapılacak ve bu gemiler boğazlardan
geçişleri sırasında başka hiçbir duruş zorunda bırakılmayacaklardır.
İçinde Veba, Kolera, Sarıhumma, Lekeli Humma ya da
Çiçek hastalığı olayları bulunan ya da 7 günden az bir süre önce
bu hastalık bulunmuş olan gemilerle bulaşık bir limandan 5
kez 24 saatten az bir süreden beri ayrılmış olan gemiler Türk
makamlarının gösterebilecekleri sağlık koruma görevlilerini
gemiye almak üzere sağlık istasyonunda duracaklardır. Bu
yüzden hiç bir vergi ya da harç alınmayacaktır. Sağlık Koruma
görevlileri boğazların çıkışında bir sağlık istasyonunda
gemiden indirileceklerdir.
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Lozan Anlaşması, Montreaux Sözleşmesi, Bakanlar Kurulu tarafından 25
Nisan 1973 yürürlüğe konulan Uluslararası Sağlık Tüzüğü,
Umumi Hıfzısıhha Kanunu, Cenazelerin Nakli Antlaşması
gibi ulusal ve uluslararası mevzuatla belirlenen hizmetlerini
bütün kara hudut kapıları, limanlar ve havalimanlarında bulunan istanyonları ile yürütmektedir.
Şekil 12: Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü

Lozan Anlaşmasına göre Türkiye 5 yıl süreyle 3 Avrupalı hekimin danışman olarak karantina işlemlerinde çalışmasına izin verecekti. 1923 yılında İstanbul geri alındıktan
sonra Beynelmüttefikin Sıhhiye Kontrol İdaresi dağıtıldı ve
yerine “İstanbul Limanı ve Boğazları Sıhhiye Müdüriyeti”
kuruldu. 1924 yılında bu Müdüriyetin adı “Hudut ve Sevahil
Sıhhiyesi Müdüriyeti Umumiyesi” (Hudut ve Sahiller Sağlık
Genel Müdürlüğü) olarak değiştirildi. 20 Temmuz 1936 tarihinde Montreux’de imza edilen Boğazlar Rejimi Hakkındaki
Mukavelename ile boğazlardan geçecek gemilerin uymaları
gereken koşullar belirlendi. Bu antlaşmanın 3 üncü maddesi
doğrudan sağlık ile ilgilidir:
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Türkiye’de turist sağlığı ile ilgili temel kurum Sağlık Bakanlığına bağlı katma bütçeli bir kurum olan Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü olmakla birlikte, başka kamu ve
özel kurumlar da bu hizmetlerin verilmesine katkı verirker.
Bunlar arasında, Sağlık Bakanlığının diğer birimleri, Kültür
ve Turizm Bakanlığı, Dış İşleri Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, SGK, sağlık sigortası yapan şirketler, seyahat şirketleri, turistik tesis işletmeleri, bu kuruluşlara eleman yetiştiren
okul ve üniversiteler sayılabilir.

Turistlerle İlgili Sağlık Sorunları
Turistlerin karşı karşıya oldukları sağlık sorunları yerel
nüfusun karşı karşıya olduğu sorunlardan farklıdır. Gezginlerin karşı karşıya oldukları riskler yolcunun kişisel özelliklerine (yaş, cinsiyet, sağlık durumu vs.) ve yolculuğun özelliğine
(amaç, güzergah, süre vs.) göre değişir. Turizm sağlığı hizmetlerinin amacı bu riskleri en aza indirebilmek, gezginleri
gittikleri ülkede sağlıkları bozulmadan geri dönmelerini sağlamak ve gezginler aracılığı ile evsahibi ülkeye taşınabilecek
hastalıklardan yerel halkı korumaktır.
Söz konusu risklerin en aza indirilebilmesi için sağlık
çalışanlarının ve kamu görevlilerinin yapması gereken işler
kadar yolculuğa çıkacak kişilerin de bilmesi ve uyması gereken hususlar vardır.

Yolculukta uyulması gereken genel sağlık
kuralları
Yolculuğa çıkan kişilerin uymaları gereken genel sağlık
kuralları şunlardır:
•
Yolculuğa çıkmadan önce gidilecek bölgenin
koşulları öğrenilmeli ve alınması gereken sağlık
önlemleri hakkında bilgi edinilmelidir.
•
Yolculuğun ve yolcunun özelliklerine göre aşağıdaki sağlık kontrolleri yaptırılmalıdır:
o Yolcunun sürekli kullandığı ilaçlar varsa, yolculuğun süresine yetecek kadar ilaç reçetesi sağlanmalıdır;
o Olası hastalık risklerine uygun ilaçlar sağlanmalıdır
(diyare ilacı gibi);
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o Uzun sürecek yolculuklardan önce diş kontrolünü
yaptırılmalıdır;
o Numaralı gözlük kullananlar bir yedek gözlük sağlamalıdır;
o Yolcunun özel durumuna göre sağlık kontrolleri
yaptırılmalıdır (gebelik, kronik hastalık vb);
•
İçme suyunun güvenli olduğundan kesinlikle emin
olunmuyorsa, sular mutlaka kaynatılmalıdır; çay, kahve
gibi içecekler kaynatılmış suyla hazırlanmalı; pastorize
edilmiş ve şişelenmiş içecekler tercih edilmelidir; buz
kullanılmamalıdır.
•
Eller sık sık sabunla yıkanmalıdır;
•
Suyun bulaşık olduğından kuşkulanılan durumlarda
dişler musluk suyu ile fırçalanmamalıdır;
•
Güvenli ve taze olduğundan emin olunmayan hiçbir
gıda tüketilmemelidir;
•
Çiğ ya da iyi pişmemiş yiyecekleri yemekten
kaçınmalıdır;
•
Sokakta satılan yiyecek ve içecekler tüketilmemelidir;
•
Annesütü bebekler için en güvenilir besindir; bebek
emzirilmiyorsa besinleri kesinlikle kaynatılmış suyla hazırlanmalıdır;
•
Satın alınırken ambalajlı gıdaların son kullanma tarihlerine dikkat edilmelidir;
•
Yerel kişilerle cinsel temastan kaçınılmalıdır; mutlaka kondom (prezervatif) kullanılmalıdır;
•
Gerekli durumlarda, sağlık kuruluşunda steril ve tek
kullanımlık (disposable) iğne ve aletlerin kullanıldığına
dikkat edilmelidir;
•
Sivrisinek ve diğer haşereler için sinek kovucu
spreyler (insect repellenet) kullanmak, gece yatarken cibinlikle yatmak yararlı olur;
•
Temizliği kuşkulu olan havuz ve denizlerde yüzülmemelidir; tuzlu suların tatlı sulardan daha güvenli olduğu unutulmamalıdır;
•
Kedi, köpek, maymun gibi hayvanlar başta olmak
üzere hayvanlarla temastan kaçınılmalı, ısırılma duru-
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munda zaman geçirmeden sağlık kuruluşuna başvurmalıdır;
•
Ayaklar parazit ve mantar enfeksiyonlarından korunmak için kuru tutulmalıdır;
•
Alerjik kişiler neye karşı alerjileri olduğunu belirten
bir bilezik ya da belge taşımalıdırlar;
•
Gezginler kan gruplarını gösteren bir belgeyi taşımalıdırlar;
•
Yurt dışına çıkmadan önce sağlık sigortası konusunda emin olunmalıdır.

Hava yolculuğunun sağlık üzerine etkileri
Özellikle uzun mesafeli uçak yolculuklarında bazı sağlık
sorunları ortaya çıkabilir. Yolcular olası durumlara karşı
önlemlerini almalı ve söz konusu sorunlarla karşılaştıklarında
ne yapmaları gerektiğini bilmelidir.
1. Uçak yolculuğunun yapılmaması gereken
durumlar:
• 7 gününü doldurmamış bebekler;
• Gebeliğinin son 4 haftası içindeki gebeler (çoğul gebeliklerde 8 hafta);
• Doğumdan sonraki ilk 7 gün içinde bulunan loğusalar;
• Dinlenme halinde bile göğüs ağrısı (angina pektoris) olanlar;
• Herhangi bir ciddi ve bulaşıcı hastalığı olanlar;
• Kafa içi basıncında artma olanlar (kanama, travma
ve enfeksiyondan nedenli);
• Üst solunum yolu enfeksiyonu olanlar ( özellikle
östaki borusu tıkananlar);
• Son zamanlarda olan miyokardial enfarktüs geçirmiş olanlar;
• Ciddi kronik solunum hastalığı, solunum güçlüğü
olanlar
• Orak hücreli anemisi olanlar;
• Sistolik kan basıncı 200 mmHg’den yüksek olanlar;

hipertansiyonu kontrol edilemeyenler;
• Yakın bir geçmişte, vücut boşluklarında gaz ya da
havanın kaldığı cerrahi mühale geçirmiş olanlar (batın travması, mide-bağırsak ameliyatları, baş-yüzgöz hasarları, beyin ameliyatları ve göz yuvarlağının
içine girildiği ameliyatlar);
• Bir veya daha fazla gün sınırsız dalış yapan Skuba
dalıcıları dalış yaptıktan en az 24 saat sonra, 2 saat
dalış yapanlar ise en az 12 saat sonra uçak yolculuğu
yapabilir).
2. Uçakların böceklerden arındırılması
Vektörlerle, özellikle sivrisineklerle bulaşan hastalıkların (sıtma, sarı humma, Dank humması, zika vb) endemik
olduğu ülkelere giden uçaklara giren vektörlerin yolcuları
enfekte ederek ya da vektörün bu hastalıkların bulunmadığı
ülkelere taşınarak hastalığın yayılmasına neden olacağı görüşünden hareketle Uluslararası Sağlık Tüzüğünde uçaklarda
ensektisit kullanarak vektörlerin yok edilmesine dair hüküm
vardır. Ancak, yapılan çalışmalar, uçaktaki vektörlerden hastalık edinme olasılığının yok denecek kadar az olduğunu, asıl
tehlikenin yolcuların uçağa binmeden önce söz konusu hastalıklara yakalanmış olmaları olduğunu göstermektedir. Bu
tehlike sıtma için 1000, Dank humması için 200 katı daha
fazladır. O nedenle, uçaklarda ensektisit kullanılmasının işe
yaradığı söylenemez.
3. Enfeksiyon Hastalıklarının Bulaşması
Enfeksiyon hastalıklarının uçakta bulaşma olasılığı çok
düşüktür. Kaldı ki, çağımızdaki yolcu uçaklarında HEPA
(yüksek verimli az hava) filtrelerin kullanıldığı ve kabin
havasının saatte 20 – 30 kez değişmesini sağlayan havalandırma sistemleri mikroorganizmaların bulaşma riskini minumum düzeyde tutar. Öte yandan, yan yana oturan yolcularda
özellikle infuenza bulaşması olabilir. O nedenle, hava yolu ile
bulaşan bir hastalığı olan kişilerin uçakla yolculuk etmekten
kaçınmları uygun olacaktır.
4. Kabin hava basıncı ve oksijen miktarı
Uçak kabinlerindeki hava basıncı sabitleştirilmiştir. Yolcu uçaklarının genellikle seyrettiği 11.000 metre (37.000
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feet) yükseklikte uçağın iç basıncı, deniz seviyesinden 1.500
– 2.500 metre (5.000 – 8.000 feet) yükseklikteki hava basıncına denktir. Bu nedenle, uçak kabinindeki oksijen düşer ve
vücuttaki gazlar genişler, ama, sağlıklı yolcular bu durumu
kolaylıkla tolere edebilir. Yukarıda belirtildiği gibi yakın bir
geçmişte, vücut boşluklarında gaz ya da havanın kaldığı cerrahi mühale geçirmiş olanların ve bir veya daha fazla gün sınırsız dalış yapan Skuba dalıcılarının dalış yaptıktan sonraki
24 saat içinde uçak yolculuğu yapmalarının sakıncalı olmalı
bu nedenledir.
Kabin havasındaki oksijen miktarının göreceli olarak düşük olması nedeniyle kanın oksijenle doyması biraz düşer ve
dokularda hipoksi olabilir. Anemisi, koroner ya da solunum
hastalıkları olan yolcular hipoksiden olumsuz etkilenebilir.
Hipoksi, alkolün beyindeki etkisini de artırır.
Kabin basıncındaki değişme sonucunda uçak alçalırken
kulak tıkanmaları olabilir. Bunu önlemek için yutkunma, sakız çiğneme ya da “valsalva manevrası” (ağız ve burnu kapatıp derinden bir nefes verilmesi) önerilir. Böylece, havanın
orta kulağa dolup basıncın dengelenmesi sağlanabilir. Üst
solunum yolu enfeksiyonu olanların hava yolculuklarını
ertelemeleri yararlı olacaktır.
5. Kabin Nemliliği
Uçak kabinlerindeki bağıl nem genellikle % 20’nin altındadır. Sağlık için önemli bir risk olmamakla birlikte düşük
nem gözlerde, ağızda ve burunda rahatsızlığa yol açabilir. Bu
rahatsızlık, sıvı alımı, deri nemlendirici losyon kullanma, burun deliklerini nemlendirici sprey kullanma ve kontak lens
yerine gözlük takma gibi önlemlerle giderilebilir.
6. Hareketsizlik ve Dolaşım Sorunları
Uzun süren hareketsizlik, özellikle kişi oturuyorsa, dolaşım yavaşlar. Bu durum, bacaklarda ödem ve venöz tromboz
gelişmesi için yatkınlık yaratan bir faktördür. Bu tehlike özellikle uzun uçak yolculuklarında söz konusudur. Bu tehlike
bazı faktörlerin eklenmesiyle artabilir. Aşağıdaki durumların
söz konusu olan kişilerin yolculuktan önce bir sağlık kuruluşuna başvurmaları önerilir:
• Venöz tromboz öyküsü

• 40 yaşının üzerinde olma (yaş riski artırır)
• Östrojen tedavisi alma (doğum kontrol hapları ya da
hormon replasman tedavisi)
• Gebelik
• Yakın geçmişte cerrahi müdahale ya da travma öyküsü,
• Kanser
• Genetik kan pıhtılaşması anormallikleri
• Kronik venöz yetmezlik
• Konjestif kalp yetmezliği
• Obezite
Uzun süren hareketsizliğin olumsuz etkilerini azaltmak
için, bol ve rahat giysiler giyilmesi, yolculuk sırasında uçakta
sık aralıklarla basit eksersizler yapmak, uçak içinde dolaşmak, hava yolculukları için özel olarak tasarlanmış kompresyon tüplü çoraplar giyilmesi yayarlı olabilir.
7. Jet Lag
Batıdan doğuya ya da doğudan batıya yapılan uzun mesafeli yolculuklarda kısa sürede birçok zaman alanından geçilir. Bunun sonucunda uyku kalıpları ve vücudun iç saatini
oluşturan biyolojik ritim bozulur. Bu duruma “jet lag” denir.
Jet lag, batıdan doğuya doğru uçuşlarda daha sık ortaya çıkar;
kuzey-güney ve güney-kuzey yönündeki uçuşlarda zaman dilimi geçilmediğinden görülmez.
Jet lag, uyuyamama, yorgunluk, bitkinlik, stres, genel
halsizlik, hazımsızlık, mide ve baş ağrısı, dehidratasyon, bulanık görme, düşük fiziksel ve zihinsel performans gibi durumlara yol açabilir. Vucudun yeni zaman dilimine alışması
ile birlikte belirtiler de ortadan kalkar.
Jet lagın etkilerini azaltmak için yolculuğa çıkmadan
önce iyi dinlenmek, bol sıvı almak, alkol alımını sınırlamak,
yolculuk boyunca kısa süreli uyuma ve dinlenme, ayakkabılar çıkartılarak ayakların rahatlatılması, varış noktasına gün
ışığında varmak yararlı olabilir. Uyku hapı önerilmemektedir,
çünkü, bu şekildeki ağır bir uyku sırasında hareketsiz kalan
vucutta kan dolaşımı çok yavaşlamaktadır.
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Şekil 13: Dünya Zaman Dilimleri

sonraki 7 güne kadar uçak
yolculuğu önerilmemektedir. Tek fetüslü gebelikler
için 36. haftaya kadar, çoğul
gebeliklerde ise 32. haftaya kadar uzun mesafeli uçuş
önerilmemektedir.

8. Özel Gereksinimi Olan Yolcular
Bazı yolcular hava yolculuğu sırasında özel ilgi ve yaklaşımları gerektirebilir. Hava yolu şirketleri bu konularda özel
yaklaşımlar sergiler:
Bebekler: 7 günden küçük bebeklerin uçakla yolculuk
yapmaları önerilmez; kabindeki basınç değişiklikleri bebeklerde huzurluğa yol açabilir; böyle bir durumda, yutkunmayı
uyarmak üzere bebek emzirilmeli ya da bebeğe emzik verilmelidir; bebekler dehidratasyona daha duyarlı olduğundan
yolculuktan önce yolculuk sırasında yeterli sıvı almaları sağlanmalıdır. Çocuklarla yolculuğa çıkacak aileler, yolculuktan
önce çocukların aşılarının tam olup olmadığını kontrol etmeli, eksik aşıları tamamlatmalıdır; özellikle bebekleri ve küçük çocukları olan aileler olası bir ishal durumuna hazırlıklı
olmalı, böyle bir durumda neler yapılması gerektiği hakkında
bilgi sahibi olmalıdırlar; özellikle çocuklara verilecek su, süt
ve diğer içeceklerin güvenli olduğundan emin olunmalıdır.
Gebeler: Uçak yolculuğu gebeler ve fetüs için normalde güvenlidir. Ancak, gebeliğin son ayı içinde ve doğumdan

Geçmişte hastalık öyküsü olanlar: Kanser, kalp
damar bozukluğu, kronik
solunum hastalığı, epilepsi,
anemi ya da kontrol edilemeyen diyabet gibi hastalıkları
olanlar, immün süpresif tedavi görenler, diyalize bağlı
olanlar, uçakla yolculuk yapmaya karar vermeden önce
hekimlerine
danışmalıdır.
İlaç kullanan kişiler bütün
ilaçlarını uçuş sırasında da
kullanmak gerekebileceğini dikkate alarak el çantalarında
bulundurmalıdır.
Pacemaker taşıyan yolcuların uçakla yolculuk etmesinde genellikle bir sakınca yoktur. Ancak, hava limanlarındaki
güvenlik kontrollerinde kullanılan görüntüleme cihazları tek
kutuplu kurşunlu kan pompalama sistemlerini etkileyebilir.
İki kutup kurşunlu kan pompalama cihazları bu sistemden
etkilenmez. Ama, manuel güvenlik cihazları, vücuttaki otomatik defibrilatörlerin çalışmasına engel olabilir. Bu cihazları
taşıyan yolcuların bu tehlikenin varlığını belirten bir hekim
raporunu yanlarında bulundurmaları yararlı olacaktır.
Hasta yolcu kendine ait oksijen tüpünü boş olmak kaydıyla gerekli kontrolleri yapıldıktan sonra kargo bölümünde
taşıtabilir.
Sigara İçen Kişiler: Günümüzde havayolu şirketinin
hemen hepsinde elektronik sigaralar dahil sigara içmek yasaklanmıştır. Nitokin bağımlısı olan kişiler özellikle uzun
uçuşlarda nikotin yoksunluğu semptomları gösteriyorsa uzun
mesafeli uçuşlardan önce hekimlerine başvurarak nikotin
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replasman bantları ya da nikotin içeren sakızları kullanma
hakkında görüş alabilirler.

Vektörler: Gezginlerin maruz kalabilecekleri vektörler
ve bunlar aracılığı ile bulaşan hastalıklar şunlardır:

Engelli Yolcular: Fiziksel engellilik yolculuk için genellikle sakınca oluşturmaz. Ancak, engelli yolcuların bir
refakatçi ile birlikte yolculuk yapmaları önerilir. Tekerlekli
sandalyeli yolcuların, uçuştan önce çok fazla sıvı almamaları uçuş sırasında tuvaleti kullanmalarını azaltacaktır. Birçok
havayolu şirketi engelli yolcular için özel hizmetler vermektedir.

• Su Salyangozları: Şistosoma enfestasyonu
• Karasinekler: Nehir körlüğü
• Pireler: Veba
• Sivrisinek (Aedler): Sarıhumma-Dang Humması Rift Valley Humması - Chikungunya Hastalığı
• Sivrisinek (Anofeller): Sıtma, Lenfatik Filariazis
• Sivrisinek (Culex): Japon Ensefaliti - Batı Nil Humması - Lenfatik Filariazis
• Tatarcıklar: Leishmaniasis - Tatarcık humması (Phlebotomus humması)
• Keneler: Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi - Lyme
Hastalığı - Bahar-Yaz Ensefaliti - Tekrarlayan Humma
(Borrelyoz) - Benekli Humma ve Q Humması Gibi
Rickettsia Hastalıkları,Tularemi
• Çeçe sinekleri: Uyku Hastalığı (Afrika Tripanosomiyazı)
• Triatomine Tahtakuruları: Chagas Hastalığı (Amerikan Tripanosomiyazı)

Astım Hastaları: Astım hastaları yolculuklarda ataklar
yaşayabilirler; o nedenle, yolculuğa çıkmadan önce hekimlerine danışmalı ve hazırlıklı olmalıdır. Astım hastalarının yanlarında durumlarını ve gereğinde aranacak telefonları belirten
bir belge taşımaları önerilir.
Diyabet hastaları: Ciddi diyabet hastaları, özellikle
uzun sürecek ve tıbbi olanakları sınırlı bölgelere yapacakları
yolculuk öncesinde hekimlerine danışmalı, gerekli kontrollerini yaptırmalı, gereken ilaçlarını sağlamalı ve yanlarında
hastalıklarını belirten bir belge taşımalıdırlar. Bu hususlar insulin kullanan hastalar için daha da önemlidir.

Deniz yolculuğunun sağlık üzerine etkileri
Gemi ile yolculuklarda bazı sağlık riskleri göz önünde
bulundurulmalıdır. Gemi yolculuklarında Norovirus kaynaklı gastro intestinal semptomlar ve ishal vakaları görülebilir.
Su, besin ve el hijyenine dikkat edilmesi bu sorunu engelleyebilir. Uzun süren gemi yolculuklarında solunum sistemi
enfeksiyonları görülebileceğinden özellikle yaşlı yocuların
yolculuktan uygun bir süre önce grip aşısı olmalarında yarar olabilir. Deniz tutması da gemi yolcularında yaygın bir
yakınmadır. Antidepresanlar, kontraseptifler, analjezikler yakınmaları artırabilir. Bu ilaçları kullananlar hekimlerine başvurmalıdır.

Hastalık etkeni olabilecek hayvanlar
Gezginlerin karşılaşabilecekleri sorunlardan birisi de
hastalıklara, ısırılmalara, yaralanmalara yol açabilecek böcek
ve hayvanlardır. Özellikle tropikal bölgelere giden yolcular
bu konuda daha fazla risk altındadırlar.

Vektörlerle mücadele aslında yerel yetkilerin sorumluluğudur. Bu konuda kitabın diğer bölümlerinde ayrıntılı bilgi
verilmiştir. Vektörlerden korunma konusunda gezginlerin
yapabilecekleri başlıca iş kişisel korunma yöntemlerini uygulamaktır. Böcek uzaklaştırıcılar (repellent - dietiltoluamit,
DEET) böceği uzaklaştırır ancak öldürmez; etkileri 15 dakikadan 10 saate kadar sürebilir. Sineklerden korunmanın bir
yolu da uyurken cibinlik kullanmak, pencerelere sinekleri engelleyen tül ya da tel kafesler takmaktır. Haşarat vaporizatörleri de (Sinek bobinleri) işe yarayabilir. Vaporizatörlein etken
maddesi genellikle sentetik bir piretiroittir. Bir bobin, odada
hava akımı yoksa, yatak odasında bir geceyi sivrisineksiz
geçirmek için yeterlidir. Bu cihazın daha ileri bir versiyonu
olan ve elektrikle çalışan bir haşarat matı, elektrikle ısıtılmış
ızgaraya konur ve haşaratın buharlaşmasını sağlar. Klima da
sinekleri odadan uzak tutabilir. Sivrisinekleri öldürmek için
odalarda ensektisit spreyleri de kullanılılabilirse de, bunların etkileri kalıcı olmadığı ve sağlığa zararlı oldukları için
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önerilmez. Kenenin bol olduğu bölgelerde, ayaklara repellent
sürülebileceği gibi asıl koruma bot giyilmesidir.
Memeliler: Gezginler, özellikle tropik bölgelere gidenler, doğa turizmi yapanlar, açık havada yatanlar, mokamplarda konaklayanlar memeli hayvanların saldırıları ve ısırmaları
ile karşılaşabilirler. Aslında memeliler, genellikle insanlardan
kaçarlar, kışkırtılmadıkça saldırmazlar. Ancak, bazı etoburlar
saldırgan olabilir: kuduz olan hayvanlar daha çok saldırgan
olur ve kışkırtılmadan da saldırabilirler. Böyle tehlikelerden
kaçınmak için:
• Bütün vahşi hayvanlarla ve kuduzun olduğu bölgelerdeki evcil hayvanlarla temastan kaçınılmalıdır;
• Bir hayvanı ürkütmekten kaçınmalıdır;
• Yanında evcil bir hayvanla yolculuk yapanlar, bu hayvanlara kuduz aşısı yaptırmalıdır.
Yılanlar, akrepler ve örümcekler: Tropikal ve subtropikal bölgelere, çöllere ve çorak yerlere giden yolcular zehirli yılan, akrep, örümcek gibi hayvanların saldırılarına maruz
kalabilirler. Buralara gidecek olanlar bu tehlike için önceden
haberdar edilmeli ve bilgilendirilmelidir. Zehirli yılanlar, akrepler ve örümceklerin bulunabileceği arazilerde çıplak ayak
yürümemeli, bot ya da kapalı ayakkabılar ve pantolon giyilmelidir. Ayakkabı ve giysiler giyilmeden önce içlerinde söz
konusu hayvanlar olup olmadığı kontrol edilmelidir.

deniz anası, deniz kestanesi, ateş mercanları, deniz anemonları, cnidaria türleri, ahtapot, timsah, fok ve köpekbalığı gibi
hayvanlardır. Turistlerin bu hayvanların varlıkları, nerelerde
bulundukları, ne gibi zararlar verebileceklerini ve nasıl tedavi
olacakları hakkında bilgi sahibi olmalıdır.

Yolculukta çevresel etmenler
Gezgin alışkın olduğu çevreden farklı ortamlara giden
kişidir. Çevredeki yükseklik, ısı, nem, biyolojik ve kültürel
çevre gibi ani farklılaşma kişide olumsuz etkilere neden olabilir.
Trafik Kazaları: Özellikle gelişmiş ülkelerden
gelişmekte olan ülkelere giden turistler için tehlikelerden birisi turistin alışkın olduğu trafik kurallarının tam olarak uygulanmamasıdır. Yolların kötülüğü, trafik işaretlerinin yetersizliği gibi etmenler de turistin kazalara maruz kalmasına yol
açabilir. Turistler bu faktörlerden etkilenmemek için dikkatli
olmak durumundadırlar.
Şiddet: Gelişmekte olan pek çok ülkede şiddet önemli
bir risktir. Suç düzeyinin yüksek olduğu bölgelerde turistler
özel hedefler olabilir. Bazı önlemler bu riskleri azaltabilir:

Zehirli bir yılan, akrep ya da örümcek tarafından
zehirlenmek, acil müdahaleyi gerektiren tehlikeli bir
durumdur ve hasta hızla en yakın sağlık kuruluşuna
götürülmelidir. Böyle durumlarda ilk yardım önlemleri, ektremiteye turnike ya da bandaj uygulayarak toksinin yayılmasını engellemeye çalışmaktır. Ancak, ısırık çevresinde şişlik
ve doku hasarı varsa bandajlama önerilmez. Yarayı kesip
emme, turnike ve komprese etme gibi girişimler zararlıdır ve
uygulanmamalıdır. Sağlık kuruluşunda serum uygulanabilir.
Su hayvanları: Deniz turizmine giden turistler, yüzücüler ve dalıcılar zehirli ve yırtıcı deniz hayvanlarının tehditi
altında olabilirler. Bu hatvanlar murana, yılanbalığı, dikenli uyuşturan balığı, çarpan balığı, iskorpit, taş balığı, pirana,
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• Soygunlara karşı gece ve gündüz tetikte olunmalıdır;
değerli eşyalar ve gereğinden fazla para taşınmamalıdır;
• Yalnız kalınacak izole yerlere ve uzak bölgelere gitmemelidir;
• Aşırı kalabalık taşıtlardan uzak durmalıdır;
• Yalnızca yetkili taşıtlara ve taksilere binmelidir;
• Tek başınıza yolculuk yapmamalıdır; araç kapıları kilitli tutulmalıdır;
• Araçlar iyi aydınlatılmış yerlerde park edilmeli ve yabancılar araca alınmamalıdır;
• Uzak bölgelere yolculuk yaparken rehberlik/çevirmenlik hizmeti almalıdır;
• Silahlı soygunculara direnç göstermemelidir.
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Güneşten Gelen Ultraviyole Radyasyon: Tatil amaçlı
gezenler, doğa turizmi yapanlar, tropikal ya da çöl gibi bölgelere gidenlerin ortak sorunlarından birisi de Güneşten etkilenmemelidir. Güneşten gelen ultraviyole (UV) ışınlarına maruz
kalma, daha çok açık tenli kimselerde, halsiz bırakan güneş
yanıkları ve güneş çarpmasına, gözlerde akut keratit (kar körlüğü) ve uzun vadede katarakt oluşmasına yol açabilir, deri
kanserine neden olabilir, bağışıklık sistemini baskılayabilir,
aşıların verimliliğini baskılayabilir.

• Çok yüksek bölgelere gidenlerin (> 3000 metre)
koruyucu amaçla ”asetazolamit” gibi ilaçlar alması
yararlı olabilir;
• Yükseklere tırmanacak ya da trekking yapacak kişilerin aşamalı adaptasyon eğitimi almaları uygun olur;
• Dağ turizmi yapan kişilerin, özellikle anemi, kalp
- damar ya da akciğer hastalığı olanların mutlaka bu
konularda bilgili olmaları, daha uygunu, dağ turizmi
yapmamaları gerekir; zorunluluk durumunda bu kişiler
hekimlerine danışmalıdırlar.

Güneşin bu olumsuz etkilerinden korunabilmek için,
• Gün ortasında Güneş ışınlarından kaçınmalıdır;
• Kolları ve bacakları kapatan giysiler giyilmelidir;
• Gözleri korumak amacıyla güneş gözlüğü takılmalıdır;
• Geniş kenarlı şapka takılmalıdır;
• Vücudun açık olan yerlerine en az 15 faktörlü güneş
kremi sürmelidir.

Sıcaklık ve Nem: Yüksek ısı ve nem su ve elektrolit
kaybına neden olur, yeterli sıvı ve tuz alınmazsa dehidratasyon gelişebilir. Tuzlu gıda ve içeceklerin tüketilmesi, aşırı
terlemeyle kaybedilen elektrolitlerin yerine konulmasına yardımcı olur. Yaşlılarda susuzluk refleksi azaldığı için yaşlıların sıcak hava koşullarında daha fazla sıvı almalarına özen
göstermeleri gerekir. Bebekler ve küçük çocukların da yeterli
miktarda sıvı almalarına dikkat edilmelidir.

Yükseklik: Deniz seviyesinden yükseldikçe atmosfer
basıncı düştüğünden hipoksi (dokulara az oksijen gitmesi)
görülebilir; 1500-3500 metreden yüksek olan yerlerde, ekzersiz toleransı düşer ve takipne olabilir; 3500-5500 metre
yüksekliklerde ise, hipoksi daha da artar ve yükseklik hastalığı (akut dağ hastalığı) oluşabilir. Yükseklik hastalığı yüksek
yerlerde genellikle 1-6 saat sonra baş ağrısı ile başlar, iştahsızlık, bulantı ve kusma, uyuyamama, yorgunluk, bitkinlik ve
hassasiyet halleri görülür; akciğer ve beyin ödemi oluşur va
bazı vakalarda sonuç ölümcül olabilir.

Sıcak hava koşullarında deri kuruluğu ve mantar enfeksiyonları görülebilir. Hafif pamuklu giysiler giyme, her gün
duş alma ve cildin hassas bölgelerine talk pudrası sürme, bu
enfeksiyonları önleyebilir. Sıcak, kuru, tozlu havaya maruz
kalma, gözlerde ve solunum yollarında tahriş ve enfeksiyonlara yol açabilir.

dır:

Yükseklik hastalığını önlemek için şunlar yapılmalı• Tırmanırken doğrudan yükelerek değil, zig zaglar çizerek ve duraklayarak tırmanmak uygun olur;
• 2500 - 3000 metre yükseklikte 2-3 gecelik mola verilmelidir;
• Yüksek yerlere vardıktan sonra aşırı güç harcamamalı, ağır yemekler yememeli ve alkol kullanmaktan kaçınmalıdr;

Otel odalarında görülebilecek önemli bir sorun “legionella” (lejyoner) hastalığıdır. Legionella özellikle akciğeri tutan
(pnömoni) multisistematik bir enfeksiyon hastalığıdır. Etkeni
sularda ve toprakta bulunan Legionella bakterileridir. Hatalık
insandan insana geçmez; Legionella bakterileri ile kolonize
suların aspirasyonu veya inhalasyonu ile bulaşır. Otellerde,
iyi temizlenmemiş su depolarında üreyen bakteriler havalandırma (air condition) yolu ile müşterilere ulaşıp hastalanmalarına neden olur. O nedenle, su depolarının ve havalandırma
sisteminin temizlenmesi yaşamsaldır.
Soğuk Hipotermisi: Soğuk bölgelere giden ve derin
dalış yapan gezginlerin karşılaşabilecekleri tehlike hipotermidir. Hipotermide önce zihin bulanması daha sonra bilinç
kaybı olur; böyle bir durumda dalış yapan kişinin başı suyun
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altına doğru gider ve kişi bğulma tehlikesi ile karşıkarşıya
kalır. Başın suyun üzerinde durmasını sağlayacak bir can yeleği boğulmayı önlenebilir; ancak hipotermideki kişiye kalp
masajı yapılmazsa ölüm meydana gelebilir. Donma ısısındaki
sulara düşülmesi çok tehlikelidir, çünkü böyle bir durumda
30 dakikadan daha az sürede ölüm olabilir. Hipotermide hızlı
tedavi hayat kurtarıcıdır. Vücut ısındaki bir suyla duj en etkili
yöntemdir. Ayrıca, kalp masajı ve suni solunum da gerekebilir.
Yüzme Yerleri: Turistlerin pek çoğu tatil ve dinlenme
amacıyla deniz kıyılarını ve sıcak bölgeleri seçmektedir. O
nedenle, turizm sağlığı açısından yüzme yerlerinin sağlıklı ve
güvenli olması önemli bir husustur. Güvenli olmayan deniz,
göl, ırmak ve havuzlarda kazalar, boğulmalar, göz, kulak,
deri, bağırsak, idrar yolu enfeksiyonları, legionella, hepatit
A, mantar hastalıkları, şistozomiyazis, leptosipirozis, suyun
kimyasal kirliliği sonucu zehirlenmeler görülebilir. Bu tehlikelerden kaçınmak için şu önlemler dikkate alınmalıır:
• Kanalizasyonla kirlenen kumsallara gitmemeli, sulara
girilmemelidir;
• Yüzme yerleri (plajlar, havuzlar) mikrobiyolojik ve
kimyasal kirlenme açısından sağlık yetkililerince periyodik olarak denetlenmelidir;
• Kirlilik ve kaza riski nedeniyle girilmesinde sakınca
bulunan yüzme yerlerine duyuru levhaları asılarak kişiler
uyarılmalıdır;
• Halk plajlarında boğulmalarda ve kazalarda müdahale
edcek güznelik görevlileri (cankurtaran) bulunmalıdır;
• Havuzların ve kaplıca sularının klor, ozon gibi maddelerle dezenfeksiyonu;
• Kaplıca ve saunalarda aşırı sıcaktan kaçınmalı;
• Güneş ışınlarına çok maruz kalmaktan kaçınmalı;
• Tehlikeli hayvanların yaşadığı sulara girilmemeli;
• Kıyıda, ırmak kenarlarında çıplak ayakla dolaşmamalı;
• Gerekli yerlerde can yeleği takılmalıdır;
• Sığ sularda balıklama (baş aşağı) dalmamalı;
• İnsanların üzerine atlamamalı;
• Su kenarlarında iken çocuklar ve yaşlılar gözden uzak
olmamalıdır.

Aşılamalar
Gezginler, gittikleri yerlerde kendi ülkelerinde görülmeyen bazı bulaşıcı hastalıklarla karşılaşabilirler. O nedenle,
bu hastalıkların neler olduğu bilinmeli ve önlemler yolculuk
öncesinde, sırasında ve sonrasında alınmalıdır. Bu önlemlerin
başında aşılanma gelir. Yolculuk öncesi yapılması gereken
aşı çizelgesi kişiye özgüldür. Yeterli bağışıklığın sağlanabilmesi için kişiler yolculuğa çıkmadan en az 4-6 hafta önce
aşılanmalıdırlar. Ülkemizde aşılar, Sağlık Bakanlığı, Türkiye
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğüne bağlı Seyahat
Sağlığı Merkezlerinde ücretsiz olarak yapılmaktadır.
Aşılara karar verirken kişiye ve yolculuğa ait şu özellikler dikkate alınır:
• Yaş (çocuk ve yaşlılarda bazı aşılar yapılamayabilir
veya etkinlikleri ve yan etkileri farklı olabilir)
• Sağlık durumu (bazı kronik hastalığı olanlar hastalıklara daha duyarlıdırlar, bazı hastalıklarda birtakım aşılar
yapılamayabilir)
• Gebelik ve emziklilik (Bazı aşılar yapılamayabilir)
• Bağışıklık sistemi yetmezliği ( Bazı aşılar yapılmamalıdır)
• Alerji öyküsü
• Geçmişte yapılan aşılar
• Gidilen ülke (Ülkedeki endemik hastalıklar)
• Yolculuğun zamanı (Bazı hastalıklar belli mevsimlerde daha sık görülür)
• Gidilecek yerde kalınacak süre (sürenin uzaması riski
artırır)
• Kalınacak yer ( Kırsal bölgede hastalık riskleri daha
yüksektir; açık hava kamplarında risk fazladır)
• Gidilecek yerde yapılacak aktivite (açık alanda çalışmak, afetlerde kurtarma faaliyeti, doğa yürüyüşü yapmak
gibi)
Rutin aşılar: Yolculuk öncesinde rutin aşılama programına göre eksik aşılar varsa tamamlanmalıdır. Çoğu ülkede
rutin aşılama programında bulunan aşılar genellikle şunlardır:
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• Difteri, tetanos, boğmaca (DBT): Difteri – tetanos aşısı yolculuktan bağımsız olarak 10 yılda bir rapel
yapılmalıdır. Difterinin risk oluşturabileceği bölgeler
Afrika, Kuzey Asya, Orta Doğu, Doğu Avrupa, bazı
Güney Amerika ülkeleridir.
• BCG: Tüberküloz insidansı yüksek ülkelerde 3 aydan
uzun süre kalacaklar özellikle yaptırmalıdır.
• Poliomiyelit: Çocukluk döneminde 5 dozluk aşılamayı yaptırmamış olanların aşıları tamamlanmalıdır. Pliomiyelit bildirimi yapan ülkeler izlenmeli ve bu ülkelere
gitmeden önce 3 dozluk program tamamlanmalıdır.
• H. İnfluenza tip B: 5 yaş altı aşılanmamış çocuklar
risk altındadır. 15-59 ay arası daha önce hiç aşılanmamış
çocuklarda tek doz yeterlidir.
• Kızamık, kızamıkçık, kabakulak (KKK): Yolculuk
edecek bebeklere en erken 6. ayda kızamık aşısı yapılmalıdır. Daha önce hiç kızamık aşısı yapılmayanlara bir
ay ara ile iki doz kızamık aşısı yapılır. Daha önce tek doz
kızamık aşısı yapılanlara bir doz kızamık aşısı önerilir.
• Hepatit B: Bu hastalığın yüksek ve orta düzeyde endemik olduğu ülkelerde uzun süre kalacak olanlar ve diş

tedavisi görecek olanlar risk altındadır
• Pnömokok: Özel bir riskli bölge yoktur. 65 yaşından
büyük olanların, kronik kalp, akciğer, böbrek hastalığı
olanların, immün süpresif tedavi görenlerin, asplenisi
olanların (dalağı yok olanlar) aşılanmaları önerilir.
• İnfluenza : Güney yarım kürede nisan-eylül aylarında, Kuzey yarım kürede kasım-mart aylarında yolcuk
yapacakların ve kalabalık gruplar halinde gemi yolculuğuna çıkacakların influenza aşısı yaptırmaları önerilir.
Yolculuk Aşıları: Her yolcu için, gidilecek bölge, yolculuk süresi ve kişisel özellikler dikkate alınarak bazı aşılarının
zorunlu, bazılarının ise gerektiğinde yapılması önerilir. Bunlar şunlardır:
• Sarı Humma (zorunlu) : Güney Amerika ve Afrika’da ekvatorun 15 derece altında ve üzerinde kalan
bölgeler risklidir. Bu bölgelere gidecekler için tek doz
canlı attenüe viral sarı humma aşısı zorunludur. Uygulamadan sonraki 10 gün içinde bağışıklık oluşur ve 10 yıl
süreyle koruyucu kalır. Nadiren, ensefalit ve karaciğer
yetmezliğine yol açar; yumurta alerjisi olanlara, immün

Şekil 14: Sarı Humma Hastalığının Görüldüğü Bölgeler

Kaynak: DSÖ
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Şekil 15 : Hepatit A Hastalığının Endemik Olduğu Bölgeler (2003)

Kaynak: DSÖ
yetmezliği olanlara, gebelere ve 9 aylıktan küçük bebeklere uygulanmaz.
• Meningokok (zorunlu): Menenjit kuşağı olarak adlandırılan sahra-altı Afrika ülkelerine aralık-haziran ayları arasında gidecekler, Hac ve Umre ziyareti için Suudi
Arabistan’a gidecek hacı adayları risk altındadırlar ve
aşılanmak zorundadırlar. Aşılanmadan sonraki 10 gün
içerisinde bağışıklık sağlanır ve 3 yıl devam eder. Suudi
Arabistan Hac ve Umre ziyareti yapacak kişilerin zorunlu olarak meningokok aşısı yaptırmalarını istemektedir.
• Poliomiyelit (zorunlu): Poliomiyeti elimine etmiş
olan bazı ülkeler (Suudi Arabistan) polio aşısını zorunlu
olarak istemektedir.
• Tifo: Tifo açısından riskli ülkeler Hindistan, Orta ve
Güney Amerika, Asya ve Afrika ülkeleridir. Bu ülkelere
gidecek ve bir aydan uzun süre hijyenik olmayan koşullarda kalacak kişilerin canlı attenüe oral aşı (2 gün ara
ile 3-4 doz aşı) ya da parenteral Vikapsüler polisakkarid

aşısı (tek doz) aşılanmaları önerilir. Aşılanmanın yolculuktan bir hafta önce tamamlanması gerekir.
• Kolera: Aslında, yolcuların kolera aşısı yaptırmaları
önerilmemekle birlikte, acil yardım kurtarma ekiplerinin
ve mülteci kamplarında çalışacak kişilerin kolera aşısı
olmaları iyi olur. Uygulanacaksa, yolculuktan 3 hafta
önce birer hafta arayla 2 doz yapılması gerekir.
• Hepatit A: Hepatit A hastalığının orta ve yüksek derecede endemik olduğu ülkelere gidecek kişilerin aşılanmaları önerilir. İlk dozdan 2-4 hafta sonra koruyuculuk
başlar
• Kuduz: Kuduzun endemik olduğu Afrika, Hindistan, Asya ve bazı Latin Amerika bölgelerine gidenler ve bu
bölgelerde çalışacaklar risk altındadırlar. Bu kişilerin hücre
kültürü aşıları ile aşılanmaları önerilir. Temas öncesi uygulama 0., 7., ve 21. veya 28. günlerde olmak üzere 3 doz, temas
sonrası 0. ve 3. günlerde 2 dozdur.
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Şekil 16 : Dünyada Kuduz Hastalığının Sık Görüldüğü Bölgeler (2005)

Şekil 17 : Japon Ensalitinin Görüldüğü Bölgeler (2005)
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1) Japon Ensefaliti: Japonya, Kore, Çin, Bangladeş,
Hindistan, Nepal, Pakistan, Tayland, Vietnam gibi Güney
Asya ülkelerinde özellikle yağmurlu mevsimlerde görülen
bir hastalıktır. Çin, Japonya, Kore ve Rusya’da yaz mevsiminde görülür. Bu ülkelerde gidecek herkese aşı önerilmemektedir, fakat kırsal kesimde ve açık havada bulunacaklar
(kamp yapma, bisiklete binme vb.) risk altındadırlar. Risk
altındakilere inaktive fare-beyin hücrelerinden hazırlanan
aşı veya canlı attenüe aşı önerilir. Canlı attenüe aşı tek doz
uygulanır, bir yıl sonra tekrarlanır.
• Kene kaynaklı ensefalit: Orta ve Doğu Avrupa, İskandinav ülkeleri, Sibirya’nın ormanlık kırsal bölgelerinde
ilkbahar-sonbahar arası kamp yapacak gezginler risk altındadır. Bu kişilerin 1 – 3 ay arayla 2 doz ölü virus aşısı yaptırmaları önerilir. Aşılama yoculuktan en az 2 hafta önce tamamlanmalıdır.

Sağlık çantası
Sağlık çantaları hem yolcuların kendilerinin hem de yolcuları taşıyan tekneler başta olmak üzere taşıtlarda ve konaklama tesislerinde var olması gereken bir gereçtir. Bu çantada
ilk yardım malzemeleri, sık rastlanan hafif hastalıkları tedavi
etmek için temel ilaçlar ve bir yolcuya lazım olabilecek diş
bakımı, kontak lensler, göz bakımı, cilt bakımı ve kişisel hijyen malzemeleri gibi diğer sağlık malzemesi bulunmalıdır.
Bir sağlık çantasında bulunması gereken şeyler şunlardır:
1.İlk yardım Malzemeleri
o
o
o
o
o
o
o
o

Yapışkan bant
Antiseptik yara temizleyici
Bandajlar
Yumuşatıcı göz damlaları
Böcek uzaklaştırıcı
Amonyak
Burun açıcı damla
Oral rehidrasyon tuzları

o
o
o
o

Makaslar ve emniyet iğneleri
Basit ağrı kesici (ör. Parasetamol)
Steril sargı bezi
Ateş ölçer

2.Güzergaha ve Bireysel İhtiyaçlara Göre Ek Malzemeler
o İshal önleyici ilaçlar
o Mantar önleyici toz
o Sıtma önleyici ilaçlar
o Geçmişteki bir hastalıkla ilgili ilaçlar
o Yatıştırıcılar
o Steril şırıngalar ve iğneler
o Su dezenfektanı
o Öngörülebilen ve yolculuğun güzergahına ve
süresine göre değişen diğer eşyalar

Turizm Sektöründe Çalışanların Sağlığı
Turizm sağlığı iki yönlüdür; turistler bazı sağlık tehlikeleri ile karşı karşıya olduğu gibi, turizm sektöründe çalışanlar
için de bazı sağlık tehlikeleri vardır. Bu sektörde çalışanlar,
gıdaların sağlanması, işlenmesi, saklanması ve turiste sunulmasına kadar her aşamada görev alırlar; fekal oral yolla bulaşan etkenlerin taşıyıcısı olmaları durumunda hastalıkların bulaşmasında aracı olabilirler; turistlerle yakın ilişki içerisinde
olmaları nedeniyle cinsel yolla bulaşan hastalıkları alma ve
bulaştırma riskleri vardır.
Turizm sektöründe çalışanların sağlıkla ilgili eğitim almaları hem kendi sağlıklarını hem de hizmet verdikleri turistlerin sağlıklarını korumak için yaşamsaldır. Bu sektörde
çalışanaların bir kısmı konuyla ilgili bir lise ya da yüksek
öğrenim kurumu mezunudur. Buradaki güçlük, mevsimlik
olarak turistik tesislerde çalıştırılanlardır. Böyle olunca, çalışanların tümünün eğitimden geçirilip geçirilmediklerini
denetlemek Turizm, Sağlık, Çalışma Bakanlıkları ve belediyelerin sorumluluklarıdır. Bu kurumların çok öenemli sorumlulukları, turistik tesislerin sağlık ve çevre koşullarını
denetlemek, çalışanların bulaşıcı hastalık taşıyıcısı olup olmadıklarını periyodik olarak izlemektir. Turistik tesisler de
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birer işyeridir. Dolayısıyla, bu tesisler bir yandan Sağlık ve
Çalışma Bakanlıklarının mevzuatına, diğer yandan Turizm
Bakanlığının kurallarına uymak zorundadırlar.

Türkiye’de Yolculara Sağlık Hizmeti Veren
Merkezler
Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün ülke genelinde yetkili merkezleri bulunmaktadır. Yurt
dışına gidecekler bu merkezlerde aşılanırlar ve yolculara
İngilizce, Fransızca, Türkçe olarak hazırlanan “uluslararası
aşı sertifikası” verilir. Uluslararası aşı sertifikası düzenleme yetkisi yalnızca Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel
Müdürlüğü seyahat sağlığı merkezlerinde olduğu için “sarıhumma” aşısı yalnızca bu merkezlerce düzenlenebilir. Bu
merkezlerde ayrıca, yolculuk öncesi muayene hizmeti verilir, gidilecek yere göre karşılaşılabilecek sağlık sorunları, bu
sorunlardan korunma, basit tedavi yöntemleri, gerektiğinde
başvurulabilecek sağlık kuruluşları ve yurda döndükten sonra
neler yapılması gerektiği konularında eğitim ve danışmanlık
hizmeti verilir. Bu merkezlerden hizmet alabilmek için 444
77 34 numaralı telefon ahattını aramak yeterlidir.
Kaynaklar

• Güler Ç., Çobanoğlu Z. Turist Sağlığı, Sağlık Bakanlığı Çevre
Sağlığı Temel Kaynak Dizisi No. 25, Ankara, 1994
• http://www.cdc.gov/ncidod/dbmd/diseaseinfo/travelersdiarrhea_g.htm
• http://www.seyahatsagligi.gov.tr/Site/YetkiliMerkezler
• http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs125/en/
• International Travel and Health, World Health Organization,
2008.
• Salim M. Havuz Hastalıkları, Medicana, Sayı 33, 2014.
• Teran-Romero L M., Tatem AJ., Johansson MA. Mosquitoes on
a plane: Disinsection will not stop the spread of vector-borne pathogens, a simulation study, PLoS Negl Trop Dis. 2017 Jul; 11(7)
• Yetkin MA. Seyahat ve Aşılama, http://www.klimik.org.tr/wp-content/uploads/2012/02/882011161038-rwytiXRKcDw5.pdf
• Yıldırım N. İstanbul’un Sağlık Tarihi. İstanbul 2010
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Sağlık Turizmi
nun bilinmesini istememesi (estetik cerrahi, infertilite
vb);
• Ülkeler arasındaki ikili sağlık hizmeti anlaşmalarının
varlığı;
• Tedavi yanısıra tatil yapma isteği.

Tanım ve Hazırlayıcı Etmenler
Sağlık turizmi, bireylerin koruyucu, tedavi ve rehabilite
edici sağlık hizmeti almak için yaşadıkları ülke dışındaki bir
ülkeye ziyaretleridir. Göç konusunda olduğu gibi sağlık turizmi konusunda da itici ve çekici etmenlerden söz edilebilir:
İtici etmenler:
• Kişinin kendi ülkesinde hizmetin pahalı olması;
• Sağlık hizmeti alabilmesi için uzun süre beklemesi
gerektiği;
• Teknolojik yetersizlik;
• Sağlık insangücünün nicelik ve nitelik olarak yetersizliği;
• Sağlık sistemindeki örgütlenme ve bürokratik sorunlar;
• Yasal engeller;
• Sağlık sigorta sistemiyle ilgili sorunlar;
• Yaşlı nüfusun fazlalığı;
• Yaşlı ve engellilerin kendi ülkelerinde karşılaştıkları
sosyal sorunlar;
• Madde bağımlısı olan kişilerin ülkelerinde karşılaştıkları sıkıntılar;
Çekici etmenler:
• Gidilecek ülkedeki sağlık hizmetlerinin daha kaliteli
olması;
• Sağlık teknolojilerinin gelişmişliği;
• Hizmet maliyetinin düşüklüğü;
• Sıra beklemeden hızlı hizmet alınması;
• Kaplıca, içmece, bakımevi gibi tedavi ve bakım olanaklarının varlığı;
• İklimin uygunluğu;
• Yasal kolaylıklar.
Diğer etmenler:
• Kişinin kendi ülkesinde bir tedavi görmekte olduğu-

Sağlık turizmi küreselleşme ile yakından ilişkilidir. Artık, insanlar sağlık sorunlarının çözümü için yalnızca kendi
ülkelerindeki olanaklarla yetinmiyorlar, başka ülkelerdeki
hizmetlerden de yararlanmanın yollarını arıyorlar. Avrupa
Birliği ülkeleri arasında sınırlar kaldırıldığından ve hekim
seçme özgürlüğü bu ülkelerin tümünde geçerli olduğundan
sağlık turizmi AB içinde daha kolay ve yaygındır.
Dünyada sağlık turizminin en az 100 milyar dolarlık bir
sektör olduğu ve bu sektörün giderek büyüdüğü ifade edilmektedir; yalnızca tıbbi turizm nedeniyle yolculuk yapanların sayısı 10 milyonu geçmiştir; termal turizm ve yaşlı turizmi çerçevesinde yolculuk yapanların sayısı kesin olarak
bilinmemekle birlikte bu rakamın çok üzerinde olduğu tahmin edilmektedir.
Bu sektörün ana paydaşları sağlık kuruluşları, turizm,
iletişim ve finans sektörleridir. Artık, bu konu bir ticari alan
olarak görülmekte ve işletme, sağlık yönetimi, ekonomi gibi
eğitim programlarında pazarlama dersleri arasında ele alınmaktadır; “sağlık turizmi pazarlama elemanları” yetiştirilen
kurslar düzenlenmektedir. Günümüzde, spesifik olarak sağlık turizmi amacıyla açılan ve işletilen sağlık kuruluşları giderek artmaktadır.
Sağlık turizmi diğer ticari alanlarda olduğu gibi bütün
dünyada faaliyet gösteren aracı kuruluşlar, turizm ve sağlık
şirketleri tarafından yönetiliyor. Hatta alıcı ülkelerin hükümetleri bu konuyu bir gelir kaynağı olarak değerlendiriyor ve
yurt dışından gelecek hasta sayısını arttırabilmek için yasalar
çıkartıyor, yurt dışında tanıtım etkinlikleri yapıyor, sağlık kuruluşları kuruyor ve gelecek hastalar için ekonomik ve diğer
konularda avantajlar sağlıyorlar. Bu ülkelerden birisi de Türkiye’dir.
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Bu gelişmeler doğrultusunda sağlık turizmi günümüzde halk sağlığı uygulamaları içinde ele alınması gereken bir
konu haline gelmiştir.

Sağlık turizminin olumlu ve olumsuz yönleri
Sağlık ve turizm ilişkisinin olumlu yönü turistlerin sağlık
amaçlı yolculuk yapmaları ve tedavi edilebilmeleridir. Olumsuz yönü ise, genel anlamda turistlerin sağlığı açısından ortaya çıkabilecek sorunlardır ki, bu durum turizme zararlar verebilir. Bu zararlara verilebilecek en çarpıcı örnek 2002 yılında
uzak doğu ülkelerinde yaşanan SARS hastalığı salgınıdır.
Dünya Seyahat ve Turizm Konseyinin (WTTC) tahminlerine
göre bu hastalık Çin, Hong Kong, Vietnam ve Singapur gibi
ülkelerde 20 milyar dolarlık gelir kaybına ve üç milyon kişinin işini kaybetmesine yol açmıştır.
Sağlık turizminin ülkelere sağladığı başlıca yararlar turizm gelirlerinin refahına katkısı, ülkeler arasında artan bilgi
paylaşımı, stratejik ortaklıkların gelişmesi, ülkeler arasında
teknoloji ve bilgi transferine katkı sağlaması, sağlık alanında
yaşanan uluslararası rekabetin hastaların kendi ülkelerindeki
hizmetlerin iyileşmesine yol açmasıdır. Bu yararlar dışında,
sağlık turizmi sosyal ve kültürel deneyimlerin paylaşılması,
uluslararası ilişkilerin gelişmesi, tıbbi ticaretin artması, hizmet alınan ülkenin prestijinin yükselmesi, sağlık alanında
kamu ve özel ortaklığını güçlendirmesi gibi alanlara da katkı
yapar.
Sağlık turizminin olumsuz yönlerine gelince: Bazı hükümetler ve sağlık sigortaları, yurt dışından alınan sağlık hizmetlerini ödemediğinden hastalar aldıkları hizmetin bedelini
cepten ödemek zorunda kalırlar. Hasta genelde operasyondan
birkaç gün sonra ülkesine döndüğünden ortaya çıkan yan
etki, komplikasyon ya da ameliyat sonrası bakım gereken işler hastanın kendi ülkesinde verilmektedir ki, bu durum bazı
olumsuz sonuçlara yol açabilir. Hekim hataları (malpraktis)
söz konusu olduğunda, bazı ülkelerdeki ilgili yasaların yetersiz olduğu da dikkate alınırsa, yerel mahkemelerden yeterince yardım alınamayacağı açıktır.
Sağlık turizminde karşılaşılan dil sorunu önemli bir zorluktur. Bu sorunu çözmek için, Türkiye dahil, sağlık turiz-

mini bir politika olarak benimsemiş ülkelerde yoğun hizmet
verilen hastanelerde, kaplıcalarda ve diyaliz gibi uygulamaların yapıldığı otellerde farklı dillerde çevirmenler ve dil bilen
sağlık personeli istihdam edilmektedir.

Sağlık Turizmi Çeşitleri ve Alınan Hizmetler
Ülkemizde Sağlık Bakanlığı tarafından kabul edilmiş
olan uluslararası hasta sınıflamasına göre sağlık turizminden
yararlanan kişiler şöyle gruplandırılır:
1. İkamet ettiği yerden başka bir yere sağlık hizmeti
almak üzere yolculuk yapanlara “medikal turist” denir;
2. Tatil yaparken acil ya da plansız şekilde bulunduğu
yerde sağlık hizmeti almak zorunda olanlara “turist sağlığı
kapsamında hizmet alan hastalar” denir;
3. Sağlık Bakanlığının bazı ülkelerle yaptığı ikili anlaşmalar kapsamında ülkemize gelen kişilere “sağlık alanında ikili anlaşmalı ülkelerden gelen hastalar” denir;
4. Sosyal güvenlik kuruluşları arasında imzalanan
anlaşmalar kapsamında ülkemize gelen hastalara “sosyal
güvenlik kurumlarıyla anlaşmalı ülkelerden gelen hastalar”
denir.
Sağlık turizmi şu gruplarda ele alınabilir:
1. Termal Turizm: Bu grupta kaplıca tedavileri, mineralize termal su banyoları, çamur banyoları, içmece tedavisi,
iklim kürü (klimatizm), fizik tedavi gibi uygulamalar vardır.
2. Tıbbi Turizm (Medikal Turizm): Teknik donanım
ve iş gücü gerektiren bir turizm türüdür. Bu grup içinde her
türlü tıbbi ve cerrahi tetkik ve tedaviler, saç ekimi başta olmak üzere estetik girişimler sayılabilir.
3. Yaşlı Turizmi: Yaşlıların bakımlarını sağlamak ve
göreceli olarak uzunca bir süre için yabancı bir ülkede yaşamasıdır. Bu gruptaki hizmetler huzurevi (yaşlı bakımevleri),
zindelik köyleri gibi uygulamalardır.
4. Engelli Turizmi: Bu grupta özellikle zihinsel ve ortopedik özürlüler başta olmak üzere her türlü özürlünün bakımı sayılabilir. Bu gruba diyaliz gibi tedaviler gerektiren iç
organ özürlüğü olanlar da dahildir.
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Türkiye’de Sağlık Turizmi
Ülkemizde sağlık turizmi bir turizm etkinliği olarak görülmekte ve turizmi yılın bütününe (12 aya) yaymanın bir
yolu olarak ele alınmaktadır. Böylece, hem istihdam yaratılması hem de turizm gelirlerinin arttırılması öngörülmektedir.
Nitekim bu çalışmalar sonucunda ülkemiz yabancı hasta kabul eden ülkeler arasında ABD, Almanya, Tayland ve Hindistan’ın ardından beşinci ülke durumuna erişmiştir.
Ülkemizde 2010 yılında Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık
Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Sağlık Turizm Birimi kurulmuştur. Daha sonra bu birim 2011 yılında, 663 sayılı
KHK gereği Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde
Sağlık Turizmi Daire Başkanlığı olarak yapılandırılmıştır. Bu
birimin çalışmaları 23.07.2013 tarihli “Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Kapsamında Sunulacak Sağlık Hizmetleri Hakkında Yönerge” ve 13 Temmuz 2017 tarihinde yayınlanan
“Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında
Yönetmelik” çerçevesinde yürütülmektedir. Ayrıca, 7 Şubat
2015 tarihli bir genelge ile Bakanlık bünyesinde 12 üyeden
oluşan “Sağlık Turizmi Koordinasyon Kurulu-SATURK”
oluşturulmuştur. Bu Kurul, tanıtım, fiyatlandırma, mevzuat
ve sağlık kuruluşlarının akreditasyonu konularında çalışmalar yapmaktadır. Türkiye’de 2011 yılından buyana sağlık hizmeti alan yabancı hastalar kayıt altına alınmaktadır (Yabancı
Hasta Kayıt Sistemi).
Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında
Yönetmeliğinin 5. maddesinde ülkemizdeki sağlık turizminin
yürütülmesi ile ilgili düzenlemelere yer verilmiştir. Bu maddede şöyle denilmektedir:
“(1)Uluslararası sağlık turizmi kapsamında faaliyette
bulunabilmek için, sağlık tesisinin ve aracı kuruluşun uluslararası sağlık turizmi yetki belgesi alması zorunludur. Yetki
belgesi almayanların uluslararası sağlık turizmi faaliyetleri
Bakanlıkça durdurulur.
(2) Uluslararası sağlık turizmi sağlık tesisinde bu Yönetmelikteki kriterlere uygun olarak teşhis, tedavi ve rehabilite
edici sağlık hizmetleri ile geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları sunulabilir.

(3) Uluslararası sağlık turizmi sağlık tesisi, kendisine
doğrudan başvuran uluslararası sağlık turistini kabul edebilir.
Ancak aracı kuruluş faaliyetlerine ihtiyaç duyulması halinde, Bakanlıkça yetki verilen uluslararası sağlık turizmi aracı
kuruluşu ile protokol yapılması zorunludur. İmzalanan protokolün bir örneği Müdürlük aracılığıyla Genel Müdürlüğe
gönderilir.
(4) Uluslararası sağlık turistinin yatışından taburcu edilinceye kadar sağlık tesisinde alacağı sağlık hizmetinin yanında ihtiyaç duyacağı diğer hizmetleri sunmak da uluslararası
sağlık turizmi sağlık tesisinin sorumluluğundadır. Bu hizmetlerin sunumu için, uluslararası sağlık turizmi aracı kuruluşu
ile sözleşme yapabileceği gibi diğer kurum ve kuruluşlarla da
sözleşme yapabilir.
(5) Uluslararası sağlık turizmi sağlık tesisi tarafından,
bu Yönetmelik kapsamında sağlık hizmeti verilen kişilerin
Bakanlıkça oluşturulan web tabanlı sisteme kaydedilmesi zorunludur.
(6) Uluslararası sağlık turizmi sağlık tesisi tarafından kayıt altına alınan kişisel sağlık verileri, 24/3/2016 tarihli ve
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun bir
şekilde işlenir ve Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara uygun bir şekilde merkezi sağlık veri sistemine aktarılır.
(7) Uluslararası sağlık turizmi sağlık tesisi ve uluslararası sağlık turizmi aracı kuruluşu, Bakanlıkça istenilen bilgi ve
belgeleri göndermekle yükümlüdür.
Türkiye sağlık turizmi açısından çok önemli avantajlara
sahiptir. Ülkemizde hastanelerin, özellikle özel hastanelerin
bu konuya el atmaları sağlık turizmini hareketlendirmiştir. A
sınıfı özel hastaneler başta olmak üzere birçok hastane yurt
dışındaki medikal turizm fuarlarına katılmaya başlamış ve
hastalara daha iyi hizmet vermek amacıyla “Yabancı Hasta
Birimleri” kurmuştur. Sözü edilen hastaneler, hasta akışını
sağlamak için giderek artan bir hızla uluslararası düzeyde akreditasyon belgesi almaktadırlar. Ayrıca, kaplıcaların çokluğu
da önemli bir avantajdır. Yaşlı turizmi konusunda da ülkemiz
ciddi girişimler içindedir. Ülkemiz özellikle, Ege ve Akdeniz
Bölgelerinde sayıları artmakta olan yaşlı köyleri ve huzurevlerin varlığı, çok sayıda yaşlı nüfusa sahip gelişmiş ülkeler
için çekici bir ülke konumundadır.
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Türkiye’de yabancılara sunulan hizmetler arasında göz
ameliyatları, diş ameliyatları, tüp bebek uygulamaları, saç
ekimi, estetik ve plastik operasyonlar ve kalp ve damar hastalıkları tedavileri ilk sıraları almaktadır.
Türkiye’nin sağlık turizmi konusundaki en büyük avantajı maliyetlerin düşüklüğüdür. Örneğin, ABD’de “koroner
bypas” ameliyatı 70.000 – 133.000 $ arasında iken ülkemizde
24.000 $ dolaylarındadır; yüz gerdirme ameliyatları ABD’de
16.000 $ iken ülkemizde bu tür ameliyatların maliyeti bu rakamın yarısı kadardır.
Türkiye’ye hasta gönderen ülkeler dört ana grupta ele
alınabilir:
1. Büyük bir Türk nüfusu barındıran ülkeler (Almanya,
Hollanda, Belçika vb.),
2. Altyapı ve hekim yetersizliği nedeniyle hizmet sıkıntısı olan gelişmekte olan ülkeler (Balkan ülkeleri, Orta Asya’daki Türk Cumhuriyetleri),
3. Sağlık hizmetlerinin pahalı olduğu ve sigortaların
kapsamadığı hizmetleri talep eden hastaların bulunduğu ülkeler (Amerika, Almanya),
4. Hizmet alabilmek için uzun bekleme sırası olan ülkeler (İngiltere, Hollanda ve Kanada).

• Türkiye’deki kamu hastanelerinin çok azı akredite olmuştur;
• Pazarlama stratejilerine ve pazarlama araştırmalarına
yeterince önem verilmemektedir;
• Fiyatlandırmada yanlış uygulamalar bulunmaktadır;
• Bakanlıklar ve sektörler arası koordinasyon yetersizdir.
Kaynaklar

• Annette B., de Arellano R. Patients without borders: the emergence of medical tourism. International Journal of Health Services
2007;37(1):193-8.
• https://saglikturizmi.saglik.gov.tr/
• Kuo HI., Chen C., Tseng W., Ju L., Huang B. Assesing impacts of
sars and avian flu on international tourism demand to Asia, Tourism
Management 2008;29(5):917-28.
• Özsarı H., Karatana Ö. Sağlık Turizmi Açısından Türkiye’nin
Durumu, J Kartal TR 2013;24(2):136-144.
• Tengilimoğlu D. Sağlık turizmi: Tedavi amaçlı turizm ve termal turizmde sorunlar ve çözüm önerileri, Hastane Dergisi
2005;7(34):90-6.
• TÜSİAD Sağlık Çalışma Grubu. Türkiye için yeni bir fırsat penceresi, Tıp Turizmi Görüş Belgesi 2006. s. 28.
• Uğur G. Türkiye’de sağlık turizmi. Sağlıkta sağlıklı bir dönüşüm. Çerçeve Dergisi 2007;16(43):96-97.

Türkiye sağlık turizmi açısından önemli avantajlara sahip olmakla birlikte bazı olumsuzluklara (zayıflıklara) da sahiptir:
• Sağlık personelinin ve hastane yöneticilerinin Avrupa
sağlık mevzuatı ve hasta hakları konusunda bilgileri yetersizdir;
• Özellikle kamu hastanelerinde yabancı dil bilen sağlık
personelinin sayısı azdır;
• Yurt dışındaki tanıtım etkinlikleri yetersizdir;
• Bazı ülkelerde Türkiye ile ilgili olumsuz imaj vardır;
• Lojistik hizmetlerin koordinasyonu yetersizdir;
• Yurt dışı sigorta şirketleri ile koordinasyon zayıftır ve
yabancı kamu sigortaları ile yapılan çalışmalar bazı kısıtlamaları gerektirmektedir;
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Sakatlık, Özürlülük ve Engellilik
Sakatlık, özürlülük ve engellilik kavramları sıklıkla karıştırılmakla birlikte farklı anlamlara gelmektedir. Dünya
Sağlık Örgütü (DSÖ) bu kavramları şöyle tanımlamaktadır:
(a) Sakatlık / Noksanlık (impairment): Kişinin fizyolojik, psikolojik, anatomik yapı ya da işlevlerindeki herhangi
bir eksiklik ya da anormalliktir. Şu şekilde sınıflandırılır:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

İskelet sistemi bozuklukları
Entellektüel (zekâ) bozuklukları
Görme bozuklukları
Konuşma bozuklukları
İşitme bozuklukları
Psikolojik bozukluklar
Görünüm bozuklukları
Duygusal bozukluklar
İç organ bozuklukları

(b) Özürlülük (Disability): Sakatlık sonucu oluşan ve
normal bir insana oranla bir işi yapabilme yeteneğinin kaybedilmesi ya da kısıtlanması durumudur. Geçici (malnütrisyon,
bulaşıcı hastalık), sürekli (körlük, mental gerilik) ve ilerleyen
tipte (dejeneratif hastalıklar, kalp hastalığı) olabilirler. Ülkemizde, 5378 Sayılı Engelliler Hakkında Kanun’a göre, özürlü,doğuştan ya da sonradan herhangi bir nedenle bedensel,
zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılama güçlükleri olan ve
korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişidir.
Şöyle sınıflandırılır :
1.
2.
3.
4.
5.

Davranışla ilgili özürlülük
İletişimle ilgili özürlülük
Kişisel bakımla ilgili özürlülük
Mekanik gereçlere bağımlılık gerektiren özürlülükler
Vücuttaki pozisyon bozuklukları

6.
7.
8.
9.

Becerililerle ilgili özürlülükler
Özel becerilerle ilgili özürlülük
Hareketle ilgili özürlülük
Diğerleri

(c) Engellilik / Maluliyet (Handicap): Özürlülük ve
sakatlılık sonucu kişinin yaşına, cinsiyetine, sosyal ve kültürel durumuna göre normalde yapabileceği bir işlevi (ondan beklenen rolleri) yapamaması ya da eksik yapmasıdır.
Burada sözü edilen eksiklik, bir aktiviteyle sınırlı değilidr,
kişinin yaşantısını bozan işlevlerdir. Şemsiye kavram olarak
nitelendirilen engellilik, çeşitli yapısal bozuklukları, faaliyet
ve katılım kısıtlılıklarını kapsamaktadır (The International
Classification of Fuctioning, Disability and Health). Örneğin,
çolaklık, topallık gibi fiziksel engeller yalnızca vücudun belli
kısmlarını ilgilendirse de, o kişinin mesleğini yapamaması,
toplumdaki konumunu kaybetmesi gibi kişinin yaşamını etkilyen durumlardır.
Şöyle sınıflandırılır :
1.
2.
3.
4.
5.

Oryantasyonla ilgili engellilikler
Fiziksel bağımlılık yaratan engellilikler
Hareketle ilgili engellilikler
Sosyal durum ve entegrasyonla ilgili engellilikler
Ekonomik sorunlara neden olan engellilikler

Örneğin, bir kiİinin göz korneasının bulanık olması sakatlık, bu nedenle görememesi (körlük) özürlülük, bunun sonucunda tek başına caddede yürüyememesi engelliliktir.

Sakatlık ve Özgürlüğe Yol Açan Etmenler
Sakatlık ve özürlülüklere doğrudan ya da dolaylı olarak
yol açan etmenler (nedenler) doğum öncesi dönemde, doğum
sırasında ya da doğumdan sonraki yaşamda ortaya çıkabilir.
Bu etmenlerin başlıcaları şunlardır;
1. Doğum Öncesi Dönemdeki Etmenler : Gebelik sırasında annenin karşılaİtığı olumsuzluklar, gebenin bazı davranışları ve genetik etmenlerdir.
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a. Doğumsal, kalıtsal ve genetik bozukluklar (kromozom anomalileri, doğumsal
anomaliler, Hungtingtonkoresi, nörofibromatozis, polikistik böbrek, fenilketonüri, Marfan sendromu, Down sendromu, Spina-bifida).
b. Kan Uyuşmazlığı (ABO ya da Rh)
c. Riskli Gebelikler
 Anne yaşının 17›den küçük, 35›ten büyük olması,
 Grand-multiparite (Beş ve daha fazla doğum yapmış
olmak)
 Annede bir sistemik hastalık olması,
 Eklampsi
 Gebelikte ortaya çıkan diabetes mellitus
 Çoğul gebelikler
 Önceki gebeliklere ait kötü öykü




4. Geç dönem ortaya çıkabilen durumlar
 Kazalar (Trafik kazaları, iş kazaları, spor kazaları, ev
kazaları, yanlış ilk yardım uygulamaları)
 Bulaşıcı hastalıklar (Polio, trahom, lepra gibi)
 Nörolojik hastalıklar (Epilepsi, demans)
 Mental bozukluklar (Psikozlar,mental retardasyon,
alkol ve ilaç bağımlılığı)
 Beslenme bozuklukları
 Yaşlılık (senilite) ve kronik hastalıklar
 Özürlülüğe yol açabilen diğer bazı hastalıklar
o Akdeniz anemisi (talasemi)
o Hemofili
o Turner sendromu
o Hiperaktivite ve dikkat eksikliği
o Otizm

d. Plesentanın yetersizliği ya da yerleşim bozuklukları
e. Annenin gebelik sırasında karşılaştığı sorunlar
 Ateşli, döküntülü hastalık geçirilmesi (kızamıkçık),
 Doktor önerisi dışında ilaç kullanımı,
 Kötü ve yetersiz beslenme
 Sigara, alkol kullanma
 Röntgen ışınıyla karşılaşma
 Aşırı stres
2. Doğum Sırasında Karşılaşılan Etmenler: Doğumun biçimi, yeri ve zamanı yenidoğanda bazı sakatlıkların ortaya
çıkmasına yol açabilir. Bu etmenlerin başlıcaları şunlardır:





Zor doğum: (Doğumun uzun sürmesi sonucu bebeğin oksijensiz kalması)
Doğum travmaları (Doğum sırasında bebekte görülen fiziksel yaralanmalar)
Erken ya da geç doğum

3. Doğum Sonrasında Karşılaşılan Sorunlar
 Kazalar

Zehirlenmeler
Yanlış ve geç kan değişimi

Dünyada Durum
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Dünya Bankası’nın 2011
yılı raporlarında yer alan rakamlara göre, bir milyardan fazla insan, yani dünya nüfusunun yaklaşık %15’i değişik türde yeti yitimi (özürlülük) sorunu ile karşı karşıyadır. Dünya
Sağlık Araştırması (2002–2004) 110 milyon (% 2,2) ve Küresel Hastalık Yükü Araştırması (Global Burden of Disease)
(2004) ise 190 milyon (% 3,8) yetişkinde belirgin derecede
engellilik sorunları olduğunu belirtmektedir. Engellilik oranı, nüfusun yaşlanması ve kronik sağlık sorunlarının artması
gibi nedenlerle giderek yükselmektedir. Savaşlar, trafik kazaları, genetik faktörler ve afetler de yer küredeki başlıca
özürlülük nedenlerindendir.
Ekonomik durumları değerlendirildiğinde, engelli kişilerde işsizlik oranlarının yüksek olduğu ve çalışsalar bile
düşük ücret aldıkları anlaşılmaktadır (DSÖ, 2011). Dünya
Sağlık Araştırması (2002–2004), engelli erkeklerin %
53’ünin, engelli kadınların ise % 20’sinin istihdam edildiğini
göstermiştir. İstihdam açısından bir önemli konu da, engelli
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kadınların toplumsal cinsiyet ayırımcılığına daha fazla maruz
kaldığıdır. Bütün toplumlarda yoksulluk, istihdam oranlarında düşüklük, düşük ücretle çalışma, tıbbi bakım alma konularında engelli bireylerin engelli olmayanlara kıyasla daha ciddi sorunlar yaşadığı bir gerçektir. Düşük gelirli ülkelerdeki
engelli bireyler engeli olmayan bireylere oranla daha fazla
sağlık harcaması yapmaktadır.
Eğitim konusuna gelince, Dünya Sağlık Örgütü (2011)
araştırmalarına göre eğitime katılım oranı engellilik türüne
göre değişmektedir. Eğitim konusunda en fazla mağduriyet
zihinsel ve duyusal engeli olanlardadır. Fiziksel yapı bozukluğu olan çocukların eğitime zihinsel ve duyusal engelleri
olan çocuklara oranla daha fazla katıldıkları anlaşılmaktadır.

Engellilik sorunu konusunda uluslar arası girişimlerin
başında Birleşmiş Milletlerin yayınladığı BM Özürlü Kişilerin Hakları Sözleşmesi gelir. Bu sözleşme bütün dünyada
özürlülük konusunu evrensel normlara oturtmuş ve devletlere bu alanda önemli sorumluluklar yüklemiştir. Buna göre
“herhangi bir ayrım yapılmaksızın özürlü kişilerin en yüksek
sağlık hizmeti standardına ulaşma hakları” vardır.

Türkiye’de Durum
Türkiye’de özürlülük görülme sıklığı hakkında en doyurucu araştırmalardan birisi 2002 yılında yapılan Türkiye
Özürlülük Araştırmasıdır. Buna göre ülkemizdeki durum aşağıdaki tablolarda özetlenmiştir:

Tablo 2: Türkiye’de Özürlülerin Yüzde Dağılımı
(Türkiye Özürlülük Araştırması – 2002)
(İç organ özürleri hariç)
Özürün Türü
Ortopedik

Görme

İşitme

Konuşma

Zihinsel

0-9

0.64

0.33

0.20

0.46

0.42

2.05

10 - 19

0.77

0.36

0.29

0.43

0.58

2.43

20 – 29

1.21

0.45

0.32

0.42

0.65

3.05

30 - 39

1.26

0.46

0.35

0.31

0.54

2.92

40 - 49

1.39

0.62

0.35

0.26

0.39

3.01

50 - 59

1.79

0.91

0.41

0.30

0.26

3.67

60 - 69

2.80

1.56

0.77

0.41

0.27

5.81

70 +

3.94

2.98

1.45

0.39

0.31

9.07

TÜRKİYE

1.25

0.60

0.37

0.38

0.48

3.08

Yaş Grubu

Toplam

Kent
Kır

1.09
1.49

0.52
0.73

0.32
0.45

0.33
0.46

0.38
0.64

2.64
3.77

Erkek
Kadın

1.48
1.02

0.70
0.50

0.41
0.33

0.48
0.26

0.68
0.38

3.75
2.49
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Tablo 3: Türkiye’de Özürlülüğün Ortaya Çıkış Zamanı
(Yüze dağılım)
Özürün Türü

Doğuştan

Sonradan

Bilinmiyor

Ortopedik

23.9

73.3

2.8

Görme

20.4

76.3

3.3

İşitme

29.5

67.1

3.4

Konuşma

46.6

50.2

3.2

Zihinsel

47.9

49.9

2.2

Görüldüğü gibi Türkiye’de ortopedik, görme, işitme,
konuşma ve zihinsel özürlülük görülme sıklığı yüzde 3.08
dolayındadır. Buna göre 2016 yılında ülkemizde yaklaşık
2.5 milyon kişinin belirtilen özürlere sahip olduğu tahmin
edilebilir. Bu rakamlara kronik hastalıklar nedeniyle özürlü
olan yüzde 9.7 oranındaki kişiler de dahil edildiğinde toplam
özürlülerin oranı yüzde 12’ye yaklaşmaktadır. Dikkat çeken
hususlardan birisi zihinsel ve konuşma özürlülüklerin hemen
hemen yarısının doğuştan kaynaklandığıdır. Diğer özürlülük türlerinin yaklaşık dörte biri – beşte biri doğuştan vardır.
Özellikle ortopedik ve görme ile ilgili özürlerin dörtte üçünün doğumdan sonra, yani kazalar ve hastalıklar nedeni ile
oluştuğu anlaşılmaktadır. Nitekim, ortopedik ve görme ile
ilgili özürlerin görülme sıklığı ileri yaş grularında daha fazladır. Ölümle sonuçlanan her bir kazaya karşılık 1.5-2 sürekli
sakatlık, 100-200 geçici sakatlık oluşmaktadır. Bu bilgi özürlülüklerden korunma konusunda dikkate alınması gereken bir
durumdur.
Engelli kişilerin eğitim sorunları Türkiye’de de diğer ülkelere benzemektedir. Ülkemizde zihinsel engelli bireylerin
% 57,5’inin okur-yazar olmadığı, lise ve daha üstü eğitim
görmüş olan engellilerin ortopedik (% 16,4) ve ruhsal-duygusal (% 15,1) engelli oldukları görülmektedir. Hem dünya hem de Türkiye’deki oranlar, engelli kadınların eğitim,
sağlık hizmetine erişim, istihdam gibi olanaklardan engelli
erkeklere oranla daha az yararlandıklarını göstermektedir.
Türkiye’de, engelli erkeklerin % 32,2’si iİgücüne katılırken,
engelli kadınların yalnız % 6,7’si çalışmaktadır.

Türkiye’de 2005 yılında “Özürlüler Kanunu” yürürlüğe
girdi. Bu kanunun amacı engelli bireylere yönelik hizmetlerin etkili, düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesi, ulusal politikaların oluşturulmasıdır. Adı geçen kanun, bireyleri sosyal ve fiziksel çevrelerinden ayırmamak anlayışından
hareketle engelli bireylerin rehabilitasyon ve bakımının
gerçek ve tüzel kişiliklerce ve kamu kuruluşlarınca üstlenilmesini, ayrıca evde bakım hizmetlerinin güçlendirilmesini
amaçlıyordu. “2000’li yıllarda engelli bireylere götürülecek
tıbbi hizmetler yanı sıra sosyal hizmetlere ağırlık verilmesi
yaklaşımı benimsendi. Normal işgücü piyasasına kazandırılmaları zor olan engelliler için gerek mesleksel rehabilitasyon
gerekse istihdam olanaklarının artırılması amacıyla, 2006
yılında “korumalı işyerleri” oluşturulmaya başlandı. Sağlık
Bakanlığı tarafından 2010 yılında yürürlüğe sokulan “Evde
Sağlık Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönerge” de özürlülerin bakımları açısından önemli bir
dönüm noktası oldu. 2011 yılında Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı ve bu Bakanlık bünyesinde Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü kuruldu. Böylece, özürlülerle ilgili
hizmetler tek çatı altı altında toplanmış oldu.
Halk Sağlığı Yaklaşımı
Halk sağlığı açısından sakatlık ve özürlülükle ilgili iki
husus önemlidir :
1. Sakatlığın ve özürlülüğün önlenmesi / Korunma
2. Özürlülerin yaşamlarını kolaylaştırma
Özürlülük / Sakatlıklardan Korunma
Birincil Korunma: Sakatlık ve özürlülüklerin önlenmesinde çok önemli ve etkili yöntemlerin başında birincil
koruma gelir. Bunların başlıcaları şunlardır :
1. Akraba evliliklerinin önlenmesi ve genetik danışmanlık: Böylece özellikle zihinsel sakatlıklar ve kalıtsal bazı
organ hastalıkları önlenebilir. Bu önlemler yasal, kültürel ve
eğitsel bir takım önlemleri içerir. Genetik danışmanlık hizmetleri ise temel sağlık hizmetleri dahil her kademedeki sağlık görevlilerinin sorumluluğudur.
2. Doğum öncesi izlemler. Böylece, doğum öncesi dö-
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nemde ortaya çıkan etmenlerin erken tanısı ve önlenmesi
mümkün olabilir. Bunlar arasında baş-pelvis uyumsuzlukları, fetal gelişme, kan uyuşmazlıkları, konjenital hastalıkların
teşhis edilmesi, ve gerekli önlemlerin alınması mümkün olabilir.
3. Çocukların periyodik izlemleri. Böylece fiziksel ve
zihinsel gelişme bozukluklarının teşhis ve tedavileri mümkün
olabilir; beslenmeleri iyileştirilebilir; gelişme gereliği önlenebilir.
4. Doğumların uygun koşullarda yapılması. Böylece,
doğum travmaları, kordon dolanması, asfiksi, kan uyuşmazlığı, düşük ağırlıklı doğum ve prematüreliğe bağlı sakatlıklar
büyük ölçüde önlenebilir.
5. Bağışıklama. Böylece başta poliomiyelit olmak üzere
sakatlıklara neden olan bulaşıcı hastalıklar önlenebilir.
6. Çevrenin iyileştirilmesi, çevre ve kişisel hijyen. Bu
önlemler trahom, lepra, poliomiyelit başta olmak üzere sakatlıklara yol açan bulaşıcı hastalıkların önlenmesi için
gereklidir.
7. Anne ve çocukların mineral ve vitamin eksikliklerinin
giderilmesi. Böylece özellikle vitamin D, kalsiyum, magnezyum gibi maddelerin desteği ile bazı sakatlıklara karşı vücut
güçlendirilebilir.
8. Kazaları önleme çalışmaları, iş sağlığı ve güvenliği
hizmetleri. Özellikle doğum sonrası ve erişkin yaşlarında
sakatlıklara neden olan iş kazalarını, ev kazalarını ve trafik
kazalarını önlemek için bu çalışmaların netkili biçimde yürütülmesi gerekir.
9. İlk ve acil yardım. Türkiye’de sakatlıkların yüzde 10
kadarı ilk yardım uygulamalarının hatalı yapılmasına bağlıdır. Bunu önleyebilmek için yasal bir zorunluluk olan ilk
yardım eğitimlerinin etkili biçimde yapılması gerekir.
10. Alkolizm ve ilaç alışkanlıklarına karşı savaş. Bu
konu sağlık personelini ilginlendirdiği gibi eğitim, güvenlik,
yargı sektörünün de sorumluluğudur.
11. Sağlıklı yaşam. Uygun diyet, egzersiz ve sigara kullanmama ile sakatlığa yol açan bazı hastalıklar önlenebilir.
İkincil Korunma: Sakatlıkları önlemek her zaman birincil koruma yöntemleri ile mümkün olamaz. O zaman ikincil

koruma yöntemlerine başvulmalıdır. Bu önlemler genel olarak erken tanı yöntemleridir. Böylece, sakatlığa neden olabilecek hastalıkların erken tanı ve tedavileri ve ortaya çıkmış
sakatlıkların daha da ilerlemeden teşhis ve tedavileri sağlanabilir.
1. Erken tanı ve tedavi.

•

a. Hipokalsemi, hipoglisemi, hipotermi gibi yenidoğan döneminde rastlanılan metabolik sorunlar ve
yenidoğan sarılığı doğumu izleyen 24 saat içindeki
yakın izleme sonucu teşhis edilebilir. Özellikle zihinsel sakatlığa ve işitme kayıplarına yol açan “kernikterus” hastalığı ortaya çıkmadan önlenmesi bu
yolla mümkün olur.
• b. Gerek gebelik döneminde gerekse yenidoğan ve
sonraki dönemlerde çocuklarda ortaya çıkan diabetes mellitus, hipertansiyon, kanser, guatr, epilepsi,
cinsel yolla bulaşan hastalıklar gibi kronik hastalıklar erken tanı yöntemleri ile teşhis edilip uygun
biçimde tedavi edilirlerse bu hastalıklar nedeniyle
ortaya çıkabilecek sakatlıklar önlenebilir.
2. Taramalar. Çok ciddi özürlülüğe yol açan, buna
karşılık tanı konulması kolay ve tedavisi mümkün olan bazı
hastalıkların her yenidoğanda tarama yöntemleri ile aranması
çok önemli erken tanı yöntemleridir. Bu taramalar arasında
fenilketonüri (FKÜ), hipotiroidi gibi metabolik ve akraba
evliliklerine bağlı hastalıklar sayılabilir. Evlenme muayenesi
sırasında yapılan talasemi tamaları da çocuklarda ortaya çıkabilecek bu hastalığın önlenmesi açısından değerlidir.
3. Altyapının geliştirilmesi. Tarama ve erken tanı gibi
çok önemli uygulamaların yapılabilmesi ve yenidoğanlardaki
sorunların tedavisi için sağlık kuruluşlarında gerekli araç-gereç, ilaç ve tıbbi cihazlar ile personelin var olması gerekir.
Üçüncül Koruma: Üçüncül koruma rehabilitasyon,
yani kişinin mümkün olduğu kadar başkalarına bağımlı olmadan kendi kendine yetecek biçimde yaşamasını sağlayıcı
hizmetleri kapsamaktadır. Rehabilitasyon, özürlü kişinin fizyolojik, anatomik ve çevresel kısıtlılıklardan kutulması için
yapılır. Rehabilitasyon üç aşamada gerçekleştirilmektedir:
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a. Tıbbi rehabilitasyon: Amaç, özürlü kişinin fiziksel
kapasitesini arttırarak günlük yaşamda bağımsız olmasını sağlamaktır. Protez ekstremiteler, felçlilerin yürütülmeleri, ortopedik destek cihazları, konuşma terapisi,
işitme cihazlarının kullanılması gibi uygulamalar tıbbi
rehabilitasyona örneklerdir.
b. Sosyal rehabilitasyon: Amaç, özürlü kişinin sosyal
ve kültürel etkinliklere katılmasını sağlamaktır. Sosyal
rehabilitasyon, özel ihtiyaç grubundaki bireylerin –korunmaya muhtaç çocuk, aile, yaşlı kadın, suçlular, engelliler- yaşam kalitesinin artırılması isteğinin bir sonucu
olarak ortaya çıkmıştır. Sosyal rehabilitasyon hizmetleri
arasında bireyin ruhsal sorunlarını çözmek, sosyal çevreye uyumunu sağlamak, ulaşım olanaklarını düzenlemek,
ekonomik olarak desteklemek, toplumda özürlülere yönelik bilinç gelişirilmesi sayılabilir.
c. Mesleki rehabilitasyon: Amaç, özürlü kişinin mesleğini sürdürebilmesini sağlamak ya da yeni bir işe
yönlendirmektir. Örneğin bacağını kaybetmiş bir taksi
sürücüsününe başka bir meslek öğretmek ve o mesleği
yapabilmesine yönelik önlemleri almak bu hizmetlere
örnektir.

Özürlülerin Yaşamlarını Kolaylaştırma
Ülkemizde yaklaşık 8,5 milyon kronik hasta ve özürlü
hareketliliklerini kısıtlayan çok sayıda engelin ve uygun
olmayan düzenlemelerin bulunması nedeniyle toplumsal
yaşama katılımda sorunlar yaşamaktadır. İşyerlerinde uygun
ortamın yaratılamamış olması sonucunda her 5 özürlü kişiden
yalnızca 1’i işgücüne katılabilmektedir.
Türkiye Özürlüler Araştırmasına (2002) katılan ortopedik
özürlülerin yaklaşık%32’si fiziksel çevre düzenlemeleri olmadığından sokağa çıkamadıklarını, %28’i kamuya açık bina ve
alanlara giremediklerini, %50’si toplu taşıma araçlarına binmekte güçlük çektiklerini, %29’u da sosyal ve kültürel etkinliklere katılamadıklarını belirtmişlerdir. Yaklaşık 8,5 milyon
kronik hasta ve özürlü yapılı çevrede engeller nedeniyle
toplumsal yaşama katılımda sorunlar yaşamaktadır. Günlük
aktivitelerini yerine getirirken bir başkasına tam bağımlı olan

özürlülerin yaklaşık%68’i, bir başkasına yarı bağımlı olanların %46’sı ve günlük aktivitelerini kendi başına bağımsız
yapabilenlerin de %24’ü işyerinin fiziki koşullarının uygun
olmadığını belirtmişlerdir.
2005 yılında kabul edilmiş olan 5378 sayılı Özürlüler
Kanununda “Kamu kurum ve kuruluşlarına ait mevcut resmî
yapılar, mevcut tüm yol, kaldırım, yaya geçidi, açık ve yeşil
alanlar, spor alanları ve benzeri sosyal ve kültürel alt yapı
alanları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılmış ve umuma açık hizmet veren her türlü yapılar bu Kanunun yürürlüğe
girdiği tarihten itibaren yedi yıl içinde özürlülerin erişebilirliğine uygun duruma getirilir” hükmü yer almaktadır.Ancak bu
kanunun uygulanması gecikmeler nedeniyle uzatıldı.
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda 2006 yılında kabul edilen Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme’nin 1 inci
maddesinde Sözleşmenin amacı “engellilerin tüm insan hak
ve temel özgürlüklerinden tam ve eşit şekilde yararlanmasını
teşvik ve temin etmek ve insanlık onurlarına saygıyı güçlendirmek” olarak belirlenmiştir. Bu hükümdeki asıl husus özürlülerin her türlü hizmete, fiziki çevreye, ulaşıma, bilgi ve iletişim teknolojileri ve sistemleri dahil olacak şekilde bilgi ve
iletişim olanaklarına erişebilmelerinin kolaylaştırılmasıdır.
Ülkemizde Sağlık Bakanlığı tarafından öngörülen bazı
önlemler özürlülerin yaşamlarını kolaylaştırmayı amaçlamaktadır. Bu önlemler gerek Bakanlık Stratejik Planlarında
gerekse çeşitli yönetmelik ve genelgelerinde belirtilmektedir.
Bunlardan önemli olanları şöyle sıralanabilir :
 Özürlülerin sağlık hizmetlerine kolay erişebilirliğinin
sağlanması
 Poliklinik hizmetlerinde özürlülere öncelik verilmesi;
 Özürlülere yönelik sağlık hizmetlerinin verildiği sağlık kuruluşlarının iç ve dış mekânlarının mimari ve çevresel
düzenlemelerine ilişkin olarak;
o Ortak alanlarda ve asansörlerde her özür grubundaki kişilerin algılayabileceği şekilde yazılı, sesli ve görsel
yönlendirmelerin yapılması,
o Asansör, tuvalet, lavabo, müracaat bankosu gibi
ortak alanların her özür grubuna hitap edecek şekilde
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düzenlenmesi, tekerlekli sandalye transferini kolaylaştıracak ve tekerlekli sandalye manevrasına imkân verecek
şekilde gerekli görülen alanların tutunma barlarıyla desteklenmesi suretiyle düzenlemelerin yapılması,
o Görme özürlüler için ortak alanlarda takip izi oluşturulması,
o Sağlık kuruluşlarında, özürlülerin ve yakınlarının
kendilerine tanınan öncelikleri belirten tabelaların kolayca görebilecekleri yerlere asılması, söz konusu bilgilere
görme özürlülerin ulaşması için Braille Alfabesinin de
kullanılması;
 Sağlık kuruluşlarında özürlülerin kullandıkları araçların rahat hareket edebilmesini sağlayacak iç ve dış mimari
düzenlemeler yapılması;
 Sağlık kuruluşlarında özürlü ve yaşlı hastalara hizmet
alımlarını kolaylaştıracak, işlemlerinde yardımcı olacak refakatçi personel (hostes hizmeti) sağlanması;
 İşitme özürlü hastalarla iletişimi sağlamak üzere işaret
dili bilen personel istihdamı;
 Özürlü vatandaşların sağlık kuruluşlarına kayıt ve kabul işlemleri yapılırken özel durumuna uygun şekilde gerekiyorsa oturması sağlanarak işlemlerin yapılması;
 Özürlü ve kimsesiz hastaların başvurdukları sağlık
kuruluşundanbaşka bir sağlık kuruluşuna nakli gerektiğinde,
imkânlar ölçüsünde transferlerin sağlanması;
 Sağlık kuruluşunun otoparkında özürlü personel ve
özürlü hastaların araçları için yer ayrılması ve ayrılan yerin
standartlara uygun olarak işaretlenmesi;
 Evde bakım hizmetleri kapsamında her ilde ihtiyaca
cevap verecek sayıda özürlü nakil aracı temin edilerek hizmete sunulması;
 Özürlülere sunulan sağlık hizmetleri konusunda ilgili
personelin hizmet içi eğitim programlarına alınması ve eğitimlerinin sürekliliğinin sağlanması
Yaşamın özürlüler için kolaylaştırılması konusunda özellikle belediyelere önemli görevler düşmektedir. Gerek dünyada gerekse ülkemizde bu konuda kurallar belirlenmiş ve
projeler başlatılmıştır. Bunlardan birisi de Dünya Sağlık Ör-

gütü tarafından başlatılan “Sağlıklı Kentler” (HealthyCities)
projesidir. Bu projeye göre kentlerin “özürlü dostu” olması
için, yani özürlülerin bulundukları kentte rahat ve sorunsuz
yaşayabilmeleri için gerekli önlemlerin alınması için belediyeler kendi projelerini hazırlamakta ve Dünya Sağlık Örgütü
tarafından akredite edilmektedirler. Bu önlemlerin başlıcaları
şunlardır :
Yaya Kaldırımları
 Özürlüler dâhil bütün yayaların rahatça hareket edebilmeleri için yaya kaldırımı genişliği net olarak en az 150
cm olmalıdır.
 Kaldırım yüksekliği 7 cm -15 cm olmalıdır. Mevcut
kaldırımların döşemelerinde yapılacak bakım ve onarımlarda
15 cm yükseklik sınırı aşılmamalı, kaldırım yükseltilmemelidir.
 Eğimi, tek başına hareket eden tekerlekli sandalye
kullanıcıları hesaba katılarak en fazla %5 olmalıdır.
 Kaldırım kenarlarında yapılacak rampalar 3 yöne
eğimli olmalıdır. Bu tür rampalarda yan eğim en fazla %10
olmalıdır.
Şekil 18: Özürlüler İçin Kaldırım Standartları

Kaynak : Türk Standartları Enstitüsü – TSE
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 Kaldırım yüzeyinde, ani seviye değişikliklerinden
mümkün olduğunca kaçınılmalıdır.
 Görme özürlülerin kaldırımlarda güvenli bir şekilde
ilerleyebilmeleri için kaldırım yüzeyinde hissedilebilir yüzey
uygulanmalıdır. Hissedilebilir yüzey, bahçe kapısından itibaren hastanelerin en yoğun kullanılan girişlerine kadar uygulanmalıdır.
 Drenaj ızgaralarındaki paralel demirler arasındaki
açıklık, tekerlekli sandalye kullanıcılarına, baston ve koltuk değneği kullanıcılarına ve bebek arabalı yayalara tehlike
oluşturmayacak şekilde max. 13 mm olmalıdır
Şekil 19: Özürlüler İçin Kaldırım ve Yol Standartları

 Rampa eğimi en fazla %5 olmalıdır.
 Rampa yapılmasının mümkün olmadığı durumlarda
alternatif ulaşım yöntemleri kullanılmalıdır (Platform asansörü, hidrolik asansör vb.)
Dış Mekandaki Merdivenler
 Merdivenin yanında uygun rampa veya asansör yapılmalıdır. Rampa, lift veya asansörle çözüm getirilemeyen
merdivenler varsa ulaşılabilir alternatif bir güzergâh olmalıdır.
 Basamak yüksekliği 12-15 cm, basamak genişliği ise
en az 30 cm olmalıdır. Ayrıca, merdivende yer alan basamak
gruplarında, basamaklar arasında yükseklik farkı olmamalı,
bütün basamaklar eşit yükseklikte olmalıdır.
 8-10 basamakta bir sahanlık olmalıdır.
 Merdivende birinci düzey 90 cm ve ikinci düzey 70
cm yüksekliğinde, iki ayrı yükseklikte küpeşte bulunmalıdır.
 Küpeştelerin üzerinde görme özürlüler için bilgilendirici Braille harfleri kullanılmalıdır .
Şekil 20: Merdiven Standartları

Kaynak: Türk Standartları Enstitüsü - TSE
Rampalar
 Rampaların net genişliği, en az 90 cm olmalıdır.
 Rampaların başlangıç ve bitişlerinde tekerlekli sandalyenin manevra yapabileceği en az 150 cm x 150 cm’lik bir
alan olmalıdır.

Kaynak: Hasta ve Yaşlı Hizmetleri Yaşam Alanı Düzenleme,
MEB, Ankara, 2015
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Şekil 21: Ortopedik Özürlüler İçin Merdiven Asansörü

Şekil 22: Özürlüler İçin Yaya Geçiş Standartları

Yaya Geçitleri

 Yaya geçitleri ile yaya kaldırımları arasında seviye
farklılıkları olduğu durumlarda yaya geçidi genişliğinde üç
yöne eğimli yaya kaldırım rampası yapılmalıdır.
 Işık kontrollü yaya geçitlerinde trafik işaret lambaları
işitme özürlüler için ışıklı yaya figürlü ve görme özürlüler
için sesli olmalıdır. Işık kontrollü yaya geçitlerinde geçiş süreleri, çocuk, yaşlı, hamile ve özürlüler gibi yavaş hareket
eden yayaların geçişine izin verecek şekilde programlanmalıdır.
 Yayaların kontrolünde olan pelikan türü (butonlu)
yaya geçitlerindeki butonlar, özürlüler tarafından da kullanabilecek şekilde 90 - 120 cm yükseklikte yerleştirilmelidir.
Ayrıca bu butonlar, görme ve işitme özürlü
yayaların da kullanabilmeleri için ışıklı, sesli
ve titreşimli olmalı.
 Alt ve üst geçitlerde, 1)çevre müsait
ise merdiven yerine eğimi tercihen %5, en
fazla %6’yı geçmeyen rampalar yapılmalıdır.
Hareket kısıtlılığı olan yayaların kullanımına
uygun rampa yapılamaması durumunda; dikey asansör veya merdiven eğiminde hareket
eden eğik asansör yapılmalıdır.
 Yaya alt ya da üst geçit yapımı söz
konusu olduğunda, yayalar açısından daha az
enerji kaybı olması sebebiyle, tercihen üst geçit yerine alt geçitler yapılmalıdır.

Kaynak: https://osman.midilli.com/2011/08/26/yaya-gecitlerinde-uyulmasi-gereken-kurallar/
Duraklar

 Özürlülerin, duraklarda otobüse rahat inip binebilmeleri için durak döşemesi, taşıt girişi seviyesine kadar eğimi
%5’i geçmeyen rampa ile yükseltilmelidir.
 Duraklarda tekerlekli sandalye için 120 cm genişliğinde alan bulunmalıdır.
 Duraklarda özürlüler için oturma bankı ve bankın uygun yerlerinde tutunma barları bulunmalıdır.
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Açık Otoparklar

 Otopark alanlarında, özürlüler için en az 1 olmak üzere toplam park yeri sayısının %5’i kadar yer ayrılmalıdır.
 Açık ve kapalı park tesislerinde özürlülere ayrılan
park yerleri, asansöre, bina giriş/çıkışlarına en yakın yerde
düzenlenmelidir. Bu mesafe, en fazla 25 m, tercihen 10 m
olmalıdır.
 Birden fazla özürlü otopark yeri bulunuyorsa genişliği
en az 250 cm olmalıdır.
Tuvalet ve Banyolar
 Yatak sayısı 1 - 40 olan servislerde en az bir adet erkek bir adet kadın olmak üzere özürlülere yönelik hasta tuvaleti bulunmalıdır.
 Polikliniklerde her 100 hasta için en az bir adet olmak
üzere özürlülere yönelik hasta tuvaleti bulunmalıdır.
 Tuvaletlerde ayaksız klozet kullanılmalıdır.
 Tuvalet kabinleri acil durumlarda müdahale imkanı
verebilmesi için tuvalet ve kabin kapılarının dışarı doğru açılması gerekmektedir.
 Özürlü tuvaletlerinde acil durum çağrı aparatı, klozetten ve yere düşüldüğünde yetişilebilecek şekilde, iple çekilerek çalıştırılabilir özellikte olmalıdır.
Şekil 24: Özürlü Tuvaleti

 Klozetin yanında tutunma çubukları bulunmalıdır.
 Ayaklı lavabolar kullanılmamalı, lavabo altına dolap

yerleştirilmemelidir. Lavabo altında diz boşluğu sağlanmalıdır.
 Lavabonun her iki yanında, ayakta durmakta zorlanan
kişiler için tutunma çubukları kullanılmalıdır.
Kaynaklar
• Baykan Z. Özürlülük, Engellilik, Sakatlık Nedenleri ve Korunma,
STED, Eylül, 2000.
• Bulut I. Dünyada ve Türkiye’de Engelli Bireylerin Toplumsal
Konumu ve Engelliğe Yönelik Sunulan Sosyal Hizmetler Ve Sağlığı
Geliştirme Hizmetleri, 16.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi , Antalya 2013 129
• Demirel S. Sosyal rehabilitasyon programlarına katılanlar kendilerini “hasta” olarak değil “birey” olarak görmektedirler. http://
suleymandemirel.com.tr/default.asp?hid=31
• Disability Prevention and Rehabilitation, Report of the WHO
ExpertCommittee on DisabilityPreventionandRehabilitation, Technical Report Series 668, Geneva 1981.
• Hasta ve Yaşlı Hizmetleri Yaşam Alanı Düzenleme, MEB, Ankara, 2015
• International Classification of Impairments, DisabilitiesandHandicaps, Geneva. WHO. (1980).
• Özcebe H. Güç Koşullar Altındaki Çocuklar. İçinde; Halk Sağlığı
Temel Bilgiler Güler Ç, Akın L (edit.). Hacettepe Üniversitesi
Yayınları , 2006.
• T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü.
(2011). Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesine Yönelik Dönüm Noktaları Global Konferanslardan Bildiriler, Sağlık Bakanlığı Yayınları No:
813, Ankara: Anıl Matbaacılık.
• TC Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı, TC Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı. Türkiye Özürlüler Araştırması 2002.
• TÜİK, Özürlülerin Sorun ve Beklentileri Araştırması, 2010.
• World Report on Disability, Malta. WHO, 2011.
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Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp
Pek çok hekim özellikle alternatif tıp terimine karşıdır.
Çünkü, tıbbın alternatifi olmaz, bilimsel olarak tedavi değeri
kanıtlanmamış, yan etkileri ve kişiye vereceği zararlar genel
uygulamaya geçilmeden önce belirlenmiş ve minumuma indirilmiş tıbbi yöntemler dışındaki hiçbir kimyasal madde ya
da yöntem insanlara uygulanamaz. Ancak, günümüzde “tamamlayıcı tıp”, “destekleyici tıp”, “alternatıf tıp” gibi adlarla
bilinen uygulamalar birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de
giderek artan bir ilgi görmektedir. Bu ilgi sonucunda Sağlık
Bakanlığı bu tür uygulamaları disiplin altına alabilmek ve zararlı uygulamalara göreceli olarak engel olabilmek için 2014
yılında “Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği” yayınlamıştır. Aslında bu uygulamaların hemen
hiçbirinin hastalıkların kontrol ve tedavisinde etkili olduklarına dair bilimsel bir veri bulunmamaktadır. Böyle olmakla
birlikte bu uygulamalar artık ülkemizde yasaldır ve halk sağlığının önemi giderek artan konularından birisidir.

Dünya Sağlık Örgütü de dünyanın hemen her yerinde yaygın olan geleneksel tıp uygulamalarını disiplin altına
alabilmek amacıyla bazı düzenlemelere gitmiştir. Hatta, 2018
yılında Alma-Ata Konferansının kırkıncı yılında Astana’da
toplanan Temel Sağlık Hizmetleri Konferansı sonunda yayınlanan bildiride de (Astana Bildirisi) geleneksel tıp uygulamalarına yer verilmiş ve bu konuda hükümetler düzenlemeler
yapmaya davet edilmiştir.

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Tanımı ve
Yöntemleri
“Geleneksel ve tamamlayıcı tıp” batı tıbbını desteklemek
üzere uygulanan, fiziksel ve ruhsal hastalıklardan korunma,
teşhis ve tedavi etmenin yanında sağlığın iyi sürdürülmesinde
de kullanılan, farklı kültürlere özgü kuram, inanç ve deneyimlere dayalı, nasıl etkili olduğu açıklanabilen ya da açıklanamayan bilgi, beceri ve uygulamaların tümüdür.

Tablo 4: Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Yaklaşımlarının Sınıflandırılması
Tüm Tıbbi Yaklaşımlar

Biyolojik Yaklaşımlar

Enerji Yaklaşımları

Manipülatif ve Vücut
Temelli Yaklaşımlar

Bilişsel-Davranışsal
Terapiler

*Akupunktur
*Ayurveda
*Homeopatik tedavi
*Geleneksel Çin Tıbbı

*Aromaterapi
*Şelasyon tedavisi
*Diyet-temelli tedaviler
*Adadolu halk hekimliği
*Yoğun vitamin tedavisi
*Fitoterapi / bitkisel yaklaşımlar

*Şifacılık
*Işık terapisi *Manyetik tedavi *Qi gong
*Reiki
*Ses Enerjisi Terapisi

*Aküpresür *Alexander
tekniği
*Bowen tekniği *Kiropraktik manipülasyon
(Çıkıkçı tedavisi)
*Feldenkrais yöntemi
*Masaj Osteopatik tedavi
*Refleksoloji
*Tui na

*Biofeedback *Biorezonans Bilişsel-davranışçı te
rapiler
*Derin nefes alma egzersizleri
*Grup terapisi
*Hipnoz
*Hayal etme *Meditasyon
*Namaz kılma/ Dua etme
*Gevşeme egzersizleri
*Qi gong
*Tai chi
*Yoga
*Shiatsu
*Dini destek

Kaynak: http://nccam.nih.gov
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“Tamamlayıcı” yaklaşımlar, standart tedaviye destek olmak, hastalık yakınmalarını azaltmak ve hastanın bakımını
güçlendirmede kullanılan uygulamalardır. Bir de “alternatif
tıp” terimi vardır ki, genellikle bilimsel geçerliliği onaylanmamış ve standart tedavinin yerine kullanılan uygulamalar
olarak tanımlanan bu terimin kullanılması günümüzde tercih
edilmemektedir.

izin vermek amacıyla “Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp
Uygulamaları Bilim Komisyonu” oluşturmuştur. Adı geçen
yönetmeliğe göre Komisyon, Bakanlık görevlileri ve özellikle
farmakoloji, farmakognozi, onkoloji, etik alanında çalışan
seçilmiş uzmanların katıldığı 11 üyeden oluşur. Görevleri
şunlardır:
a. Uygulama alanlarının belirlenmesine, uygulamaların
endikasyon ve oluşabilecek yan etkilerine ilişkin görüş
vermek,
b. Uygulama yapılan ünite ve merkezlerde bulunması
gerekli tıbbi araç ve gereç, personel, fiziki standartların
oluşturulması hususunda görüş bildirmek,
c. Ünite ve uygulama merkezi başvurularını bilimsel,
teknik alt yapı ve personel yönünden değerlendirerek,
uygunluğu hususunda görüş vermek,
d. Bu Yönetmelikte tanımlanmamış uygulamalarla ilgili
bilimsel ve teknik çalışmaları yapmak,
e. Uygulamalar ile ilgili yönlendirici, aydınlatıcı ve bilimsel çalışmalar yapmak ve yaptırmak,
f. İhtiyaç duyulan konularda çalışma yapmak üzere alt
komisyonlar kurmak.

Geleneksel ve tamamlayıcı yaklaşımlar çeşitlidir ve geniş bir yelpaze içinde dağılır. Amerika Ulusal Sağlık Enstitüsünde bulunan “Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Merkezi”
etki mekanizmalarını temel alarak bu uygulamaları bilişsel
davranışsal yaklaşımlar, manipulatif yaklaşımlar, enerji yaklaşımları, alternatif tıbbî sistemler ve biyolojik yaklaşımlar
olarak beş gruba ayırmaktadır (Tablo 3).
Ülkemizde, yukarıda belirtilen yönetmeliğe göre Bakanlık tarafından yalnızca hekimlere ve kendi alanında uygulama yapmak kaydıyla dişhekimlerine yetki verilmiştir. Hekim
ve dişhekimlerinin yetki alabilmeleri için kurslarda eğitim
görerek sertifika almaları gerekir. Bu yönetmelik kapsamında
eğitimi verilmeye başlanan alanlar şunlardır:
Fitoterapi (bitkisel tedavi

Proloterapi

Akupunktur

Osteopati

Kupa tedavisi

Refleksoloji

Sülük tedavisi

Homeopati

Hipnoz

Karyopraktik

Ozon teravisi

Larva uygulaması

Mezoterapi

Müzik terapi

Uygulamalar hastalığın standart tedavisinin yerine geçecek ve devam eden tedaviyi aksatacak şekilde yapılamaz. Bu
husus hastalara açıklıkla anlatılıp onaylanmış onay formu imzalandıktan sonar işleme başlanır. Uygulamalar, Bakanlıkça
yetkilendirilmiş birimlerde ve yalnızca “uygulama sertifikası” olan hekim ve dişhekimleri tarafından yapılabilir.

Apiterapi

Bilim Komisyonu ve Uygulama Esasları
Sağlık Bakanlığı, geleneksel ve tamamlayıcı tıp
uygulamalarını bilimsel bir temele dayandırmak amacıyla
uygulama standartlarını belirlemek ve hizmet birimlerine

Tamamlayıcı ve alternatif tıp uygulamaları yurt dışından
bu amaçla başvuran (sağlık turizmi) ya da ülkemizi ziyaret
eden konuklara da uygulanabilir. Bu durumda, Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli konaklama tesislerinde konaklayan ve yalnızca akut tedavisi tamamlanmış kişilere uygulanmak kaydıyla uygulama birimleri kurulabilir. Konaklama
tesisinin bulunduğu ildeki özel hastaneler ile “Ayakta Teşhis
ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki özel sağlık kuruluşları tarafından kendi
kadro ve kapasitesinin kullanılması kaydıyla konaklama tesislerinde birim açılabilir.
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Şekil 25: Bazı Akupunktur Noktaları

Ülkemizde yapılan çalışmalarda farklı hastalıklarda ve
özellikle kanser hastalarında tamamlayıcı tıp uygulamalarının %17-85 arasında değiştiği gösterilmiştir. En sık kullanılan yöntem fitoterapidir. (bitkilerle tedavi). Bu değerler oldukça yüksektir ve bu alanda önemli bir piyasanın olduğunun
işaretidir.
Bazı ülkelerde bazı tamamlayıcı ve alternatif tıp uygulamaları ülkelerin çoğunda ulusal sigorta sistemi kapsamında
değildir; bununla birlikte sigorta kapsamına alındığı ülkeler
de vardır. Türkiye’de, sülük tedavisi SGK kapsamına alınmıştır. Sigorta kapsamına alınan uygulamaların giderek artacağı anlaşılmaktadır.

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları
Bu uygulamaların neler olduğunu ve kullanılma alanlarını bilmekte yarar vardır. Böyle, söz konusu uygulamaların
yarar ve sakıncaları daha iyi anlaşılabilecektir.
Akupunktur
Akupunktur, acus (iğne) ve punctura (batırma)
sözcüklerinden türetilmiştir. Anatomik noktaları uyarma
esasına dayanır. Uyarı iğne batırarak, elle basınç, elektriksel
olarak, düşük güçlü lazer ve ultrasonla yapılmaktadır.
Akupunkturun etki mekanizmasının iğne uçlarının sinir
ucunu stimüle ederek intrensek ağrı inhibisyonu ile olduğu
açıklanmaktadır. Vücutta 14 adet meridyen bulunur. Her bir
meridyen üzerinde akupunktur noktaları bulunur. Ağrılar (diş
ağrısı, nöropatik ağrı, kanser ağrısı, migren…), kas spazmı,
bulantı ve kusmalar (gebelik, ilaç yan etkisi…), allerjik rinit,
infertilite, dismenore, anksiyete, obezite gibi sorunlar için
kullanılır.
Akupunktur tedavisi sırasında hızlı enerji akışına bağlı
senkop gelişebilir. Uygun olmayan koşullarda ve uzman
olmayan ellerde ciddi komplikasyonlar, enfeksiyonlar, kan
ile bulaşan hastalıklar özellikle HIV, hepatit C ve hepatit B
görülebilir.

Apiterapi
Arı ve arı ürünlerinin bazı hastalıkların tedavisinde kullanılmasıdır. Arı zehrinin intradermal ve subkutanöz olarak
kas ağrısı, kızarıklık, hassasiyet gibi durumlarda ve kas
kontraktürlerinde, bal, polen, propolis ve arı sütünün sekonder immün sistem yetmezliklerinde destekleyici olduğu savunulmaktadır. Allerji en önemli sakıncasıdır. Bilimsel bir
açıklaması yoktur.

Fitoterapi
Bitkilerden yararlanılarak tedavi uygulamasıdır.
Geleneksel tıp uygulamaları içinde en sık kullanılanıdır.
Yunanca Phyton (Bitki) ile Therapeia (Tedavi) sözcüklerinden
türemiştir. Bitkisel ürünlerin doğal oluşu nedeniyle
kullanıcıya hiçbir şekilde zararlı etkide bulunmayacağı
iddiası bu uygulamanın en önemli husustur. Ancak, fitoterapi
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hakkında yapılan en önemli eleştiri de bu husustur. Çünkü,
bitkilerle vücuda alınan maddelerin (kimyasalların) dozu
bilinmemektedir. Oysa, ilaç uygulamalarının en temel kuralı
“doz” ayarlamasıdır. Dolayısıyla, fitoterapinin son derece
sakıncalı olduğu ileri sürülebilir. Bitkilerin veya bitkisel
ürünlerin bazı ilaçlarla birlikte kullanıldığıda toksikolojik
etkilerin ortaya çıktığı belirlenmiştir. Ülkemizde bitkisel
ürünlerin yüzde yüz bitkisel,yüzde yüz doğal hiçbir yan
etkisi yoktur sloganlarıyla satılması bu ürünlere rağbeti
artırmaktadır. Bitkisel ürünlerde en büyük problem kalite
kontrol, etkililik ve güvenlilik sorunudur.
Fitoterapi, yasal ve bazı hekimlerce önerilen bir
yöntem olmakla birlikte, yan etkilerinin fazla olması, tıbbi
tedavinin gecikmesine yol açması, denetlenmesi güç, eğitimsiz aktarların ve halk hekimlerinin yanlış uygulamalarına
ve istismara açık bir uygulama olması nedenleriyle bir halk
sağlığı sorunudur.

Hipnoz
Bu yöntem psikiyatrik uygulamalarda kullanılır. Telkin
yoluyla hastada bilinç, farkındalık, duygu, düşünce, hafıza ya
da davranışlarında değişiklikler sağlanarak iyileştirme yöntemidir. Pre operatif ve post operatif anksiyete, yeme bozuklukları, tütün kullanımı, akut- kronik ağrılar, atopik dermatit,
seboreik dermatit, organik olmayan kaşıntılar(ürtiker), alerjik
rinit – astım gibi durumların tedavisinde kullanılır. Psikotik
hastalarda uygulanması sakıncalı olabilir.

Sülük
Tatlı su amfibi solucanı ile tedavi yöntemi eski çağlardan
buyana kullanılmaktadır. Tıbbi olarak “Hirudo medicinalis”
ve Hirrudo verbane” türü sülük kullanılır. Tedavide sülük kullanılmasına “tıbbi sülük tedavisi” ya da “hirudoterapi” denir.
Sülüğün ağzında yıldız şeklinde iz bırakan üç adet çene ve
bu çenelerin her birinin üzerinde ise yaklaşık 100 minik diş
bulunur. Ayrıca arka (kuyruk) kısmında sülüğün yapışmasını
sağlayan bir emme aygıtı vardır.

Tablo 5: Fitoterapide Kullanılan Bitkilerin Yan Etki ve İlaç Etkileşimleri
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Şekil 26: Sülük Anatomisi

Sülükle tedavi dejeneratif eklem
hastalıkları (osteoartrit), migren, alt ekstremite varisleri, hipertansiyon ve iskemik kalp hastalıklarında kullanılmaktadır. Çene altı, koltukaltı, kasık gibi ana
damarların bulunduğu bölgelere uygulanmamalıdır. Ayrıca, kanama zamanını
uzattığı için, anemisi ve kanama diyatezi
olan kişilerde kullanılmamalıdır. Sülük
tedavisinde enfeksin riski her zaman
vardır. Enfekte, kullanılmış sülüklerin
kusturularak tekrar kullanılmasıyla kan
ile bulaşan bir enfeksiyon etkeni başka
kişilere bulaştırılabilir.

Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) 2004 yılında tıbbi sülüklerin graft doku iyileşmesinde ve venöz konjesyona
bağlı sorunlarda kullanılmasını onaylamıştır. Steril koşullarda ve laboratuvarlarda üretilen sülükler özellikle plastik cerrahide flep cerrahisinden sonra görülen venöz staz ve fleplerin mikro-revaskülarizasyonu için kullanılmaktadır.
Sülük salgısında 106 farklı kimyasal bileşen belirlenmiştir.
Bunlar arasında dikkete değer olanları antikoagulatif,
antiagregan ve vazodilatatör bileşenlerdir. Tıbbî sülüğün
antibakteriyel analjezik, antiromatizmal, antihipertansif,
antidepresan, antioksidan, myorelaksan, nörotrofik etkileri
kanıtlanmıştır.
Tablo 6: Sülük Salyasında Tespit Edilen Başlıca Biyo-Aktif
Bileşenler
Biyo – aktif bileşen

Etkisi

Hirudin

Antikoagülan

Hementin

Fibrinolitik

Hementerin

Fibrinolitik

Ghilanten

Protrombinaz inhibitörü

Anti-statin

Protrombinaz inhibitörü

Calin

Trombositagregasyon inhibitörü

Decorsin

Glikopretein IIb – IIIa antagonisti ve trombositagregasyon inhibitörü

Bdellin

Antiplazmini aktive eder, kanama zamanını uzatır

1035

Şekil 27: Sülük Uygulaması

HALK SAĞLIĞI Kuramlar ve Uygulamalar

Homeopati

Şekil 28: Hacamat Uygulaması

Homeopati, bir hastalığın, hastalık belirtilerini sağlam bir
insanda ortaya çıkarabilecek maddelerin çok düşük dozlarda
hastaya verilmesiyle tedavi edilebileceği inancına dayanan
bir yöntemdir. Hastalıkları taklit eden semptomları oluşturan
maddeler çok yüksek oranda dilüe edilerek uygulanmaktadır.
Egzema, alerjik astım, fibromiyalji gibi durumlarda kullanılır. Buradaki mantık, halk arasında “çivi çiviyi söker” ya
da “benzer benzeri tedavi eder” (Similia similibus currentur)
anlayışıdır. Bir tür “plasebo” uygulaması olarak kabul edilir.
Tıbbi olarak geçerliliği kanıtlanmamıştır.

Kayropraktik
Kas iskelet sistemindeki mekanik sorunların tedavisi amacıyla kullanılan bir yöntemdir. Çekme, germe, masaj
yapma gibi uygulamalardır. Kayropraktik uygulamalar sonucunda vertebral arter yırtılmalarına bağlı ölümler tanımlanmıştır. Tıbbi sakıncaları nedeniyle kaçınılması gereken bir
uygulama olak kabul edilir. Bu tür hastaların ortopedi ya da
fiziksel tıp uzmanlarına yönlendirilmesi uygun olur.

Kupa uygulaması
Çok eski çağlardan buyana uygulanmakta olan bir tedavi yöntemidir. Yaş kupa (hacamat) ve kuru kupa uygulaması olmak üzere iki şekilde yapılmaktadır. Hacamat derinin
yüzeyinde milimetrik kesikler oluşturularak kanın vakum
aracılığıyla çekilmesi yöntemidir. Hacamat uygulayanlar, vücuttaki toksinlerin uzaklaştırıldığını, deri altı kan dolaşımını
artırdığını, kasların gevşemesine yol açtığını, kan dolaşımını
artırdığını, toksinlerin ve karbondioksitin dışarı atılmasına
yardımcı olduğunu ileri sürerler. Bel ağrıları, fibromiyalji,
ektremite ve eklem ağrıları, uyuşma, migren, romatoid artrit,
gut ağrısı, kanser ağrısı, Karpal Tunel sendromu , ateroskleroz ve yüksek LDL, herpes zoster gibi durumlarda kullanılmaktadır. Aktif yarası olanlarda, antiagregan kullananlarda,
anemisi olanlarda tehlikeli olabilir. Ayrıca, enfeksiyonlara
neden olması, kan yoluyla bulaşan hastalıklara yol açması,
uygunsuz skar oluşumu, aşırı kanama gibi yan etkileri olabilecek bir uygulamadır.

Larva uygulaması
Lucilia sericata larvalarının kronik yaralarda
biyodebridman amacıyla kullanılmasıdır. Diyabetik ayak
ülseri, venöz staz ülseri, osteomyelit gibi durumlarda
kullanılır. Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) iyileşmeyen
nekrotik cilt ve yumuşak doku yaraları, basınç ülserleri,
venöz staz ülserleri, nöropatik ayak ülserleri, cerrahi sonrası
yaraların tedavisinde kullanımına onay vermiştir.
Şekil 29: Larva Uygulaması
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Mezoterapi
Mesoderm kaynaklı organ patolojilerinin tedavisi amacıyla bitkisel ya da farmakolojik ilaçların bölgesel, küçük
dozlarda özel iğneler ve özel tekniklerle cilt içi enjeksiyonu
uygulamasıdır. Genel olarak dermatolojide “anti-aging” uygulamalarında kullanılır. Ayrıca, trigeminal nevralji, selülit,
migren, keloid, alopesi, akne gibi durumların tedavisinde de
kullanılmaktadır.

Proloterapi
Proliferatif ve irritan solüsyonların eklem bağ dokusu
içine enjekte edilmesidir. Eklem bağ gevşekliklerine bağlı
ağrılarda, topuk dikeni tedavisinde, bağ ve kas dokusu yırtılmalarında, tekrarlayan baş, boyun, sırt ve bel ağrılarında
kullanılır.

Osteopati
Bu tedaviyi uygulayan kişi (osteopat) vücuttaki
yumuşak dokularda tonus artışlarını ve ona bağlı eklem
fonksiyon bozukluklarını belirler, fiziksel manüplasyonlar,
esnetme ve masaj gibi uygulamalarla tutulan eklemi yeniden
dengeleyerek iyileşmesini sağlamaya çalışır.

Ozon uygulaması
Ozon, üç tane oksijen molekülünün bir araya gelmesi ile
oluşan, O3 olarak bilinen, kendisine özgü bir kokusu olan, alt
atmosfer tabakalarında hızlıca O2 durumuna geri dönen bir
gazdır. Ozon, iyi bir antioksidan ve bir yüzey dezenfektanıdır. Mantar ve virüsler ozon ile karşılaştığında canlılıklarını
kaybederler. Tıbbi uygulamalarda kullanılan oksijen-ozon
karışımı % 3-5 oranında Ozon içerir. Bu karışıma “medikal
ozon” adı verilir. Ozon tedavisi ile doku ve hücrelerin oksijen
kullanımının artması sağlanır.
Ozon tedavisi bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi, dolaşım bozuklukları, romatizmal hastalıklar ve fibromiyaljinin
kontrolü, bel ve boyun fıtıklarında ağrının azaltılması, diyabete bağlı ayak yaralarının tedavisi, insülin direncinin azaltılması, metabolik sendrom ve yağlı karaciğerin tedavisi, yara
ve yanık tedavileri, inflamatuar barsak hastalıklarının tedavisi, kronik yorgunluk sendromu, baş ağrıları, migren, alerjiler,

akut viral hepatitler ve herpes tedavisi, tekrarlayan vajinal
mantar, deride yaşlanmanın geciktirilmesi gibi amaçlarla uygulanabilir.
G6PD enzim eksikliği, ağır trombositopeni, kontrolsüz
hipertroidi gibi sorunları olanlarda kullanılmaması önerilir.

Refleksoloji
El, ayak tabanı, kulak ve vücudun diğer bölgelerinde
refleks alanları olduğu görüşünden hareketle bu noktalara
uygulanacak basınçlarla bazı organların uyarılması esasına
dayanır. Stres, anksiyete, uyku bozuklukları gibi sorunların
giderilmesinde kullanılır.

Müzikterapi
Eski Yunanlılardan beri uygulanan bir yöntemdir. Anksiyete, sosyal fobiler, otizm, akut-kronik ağrıların hafifletilmesinde, felçlilerin rehabilitasyonda ve doğum sırasında annenin anskiyetenin azaltılması amacıyla müzik çalarak tedavi
uygulamasıdır.
Kaynaklar

• Argüder E., Bavbek S., Sen E., Köse K., Keskin O., Saryal S., Misirligil Z. (2009). Is there any difference in the use of complementary
and alternative therapies in patients’ asthma and COPD? A crosssectional survey. The Journal of Asthma, 46(3):252-8.
• Can G. Tamamlayıcı Ve Alternatif Tıp Yaklaşımlarına Genel Bakış,İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Sağlıkla, Şubat 2013. (gulbeyaz@istanbul.edu.tr)
• Can G., Erol O., Topuz E., Aydiner A. (2009). Quality of life and
complementary and alternative medicine use among cancer patients
in Turkey. European Journal of Oncology Nursing, 13:287-294.
• Deng GE., Frenkel M., Cohen, L., Cassileth BR., Abrams DI.,
Capodice JL., Courneya KS., Dryden T., Hanser S., Kumar N., Labriola D., Wardell D.W., Sagar S.; Society for Integrative Oncology.
(2009).
• Geleneksel Ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği
http://nccam.nih.gov.
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Sağlık Kuruluşlarında Kriz Yönetimi
Kaptanın ustalığı deniz durgunken anlaşılmaz.
Lükuanos
•
•
•
•
•

Kriz Türleri ve Nedenleri
Kriz, beklenmedik, aniden ortaya çıkan, hızlı gelişen ve
iyi yönetilmezse örgüt için olumsuz sonuçlar doğurabilecek
durumdur. Kriz, örgütün (hastane, bakanlık, belediye, aile vb)
işleyiş düzenini tehdit eder, gerilim yaratır, güncel bilgilerin
toplanmasını engeller, haberleşmeyi sekteye uğratır, örgütün
varlığını tehlikeye sokar, hatta, çöküşüne yol açabilir. Ama,
iyi yönetilirse kriz örgüt için bir fırsat anlamına da gelebilir.

Çalışanların yaralanması, hastalanması, ölmesi
Ürünlerin piyasadan toplatılması
Yasal değişiklikler
Bilgi sistemlerindeki aksamalar
Örgütün ortaklarındaki sorunlar

Krizlerin ortaya çıkmasına neden olan etmenler örgüt içi
ve dışı olarak iki grupta ele alınabilir:

İki temel kriz türü vardır:

Örgüt içi etmenler

a) Ani kriz: Uyarı olmadan ortaya çıkar

•
•

b) Sinsi kriz: Fark edilmeden ortaya çıkar, büyüyerek
fark edilebilir boyutlara erişir
Kriz, çevresel ve örgütsel etmenlere bağlı olarak çeşitli
biçimlerde ortaya çıkar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Doğal afetler
Çevresel sorunlar
Salgın hastalıklar
Endüstriyel kazalar
Savaş
Terör
Yangın
Yoğun dedikodular
Ulaşım sorunları
Lojistik sorunları
Finansal sorunlar
El değiştirmeler
Grev
İflas

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Üst yöneticilerin yetersizliği
Örgüt deneyimindeki yetersizlik (yeni kurulmuş örgüt)
Personel sayısı ve fizik yetersizlik
İşin özelliği
Mal ve hizmetleri türü ve çeşitliliği
Kapasiteyi aşan üretim
Yönetimin merkezleşme derecesi
Yapı (işletme) esnekliği
Bilgi akış mekanizması ve yetersizliği
Karar verme mekanizması; hantal yönetim
İşletmenin tarihi geçmişi ve deneyimleri

Örgüt dışı etmenler
•
•
•
•
•
•
•
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Ekonomik sistem ve durum
Teknolojik yenilikler
Sosyo-kültürel etmenler
Yasal ve siyasi etmenler
Uluslararası çevre etmenleri
Güçlü rekabet
Doğal etmenler
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Kriz Yönetimi
Kriz yönetimi krizin ortaya çıkmasını önlemek, kriz döneminde gelişebilecek sorunları önceden belirlemek ve önlenmek ya da sonuçlarının sınırlanmasına yönelik girişimlerde bulunmaktır. Krizi iyi yönetebilmek, örgütü, teknolojiyi,
yapıları, çalışanları, kurum kültürünü, yönetici davranışlarını
tanımayı ve bir bütünlük içinde değerlendirme becerisini ve
sistematik düşünmeyi gerektirir.
Kriz yönetimi, örgütün çalışmalarını zorlaştırabilecek ya
da ortadan kaldırabilecek olaylarla ilgilidir; örgütün krizi en
az zararla atlatmasını sağlamaya yöneliktir; ayrı bir uzmanlık
gerektirdiği için örgüte ek maliyet yükleyebilir ve kriz yönetiminin ilkeleri stratejik yönetim ilkeleri ile yakından ilgilidir.
Kriz yönetimi uygulamasında, örgüt yöneticilerinin (karar
vericilerin) krizin içinde bulunduğu aşama hakkında bilgilenmeleri, krizi tanıma, değerlendirme ve krizden kaçınmak için
plan yapma teknikleri yeteneği kazanmaları sağlanır.
Krizin beş aşamasından söz edilebilir:
1. İç ve dış değişiklikleri fark etmeme (Körlük dönemi):
Bu dönemde krizi hazırlayan olaylar örgütün içinde ya da dış
çevrede başlamıştır, fakat, örgüt yöneticileri bunun henüz farkında değillerdir; olaylara tanı koymada yetersiz kalmışlardır. Bu dönemde krizin yaklaştığı fark edilebilirse, bilgi toplama ve analiz yöntemleri geliştirilerek, örgüt yapısı esnek
duruma getirilip, karar alma süreçleri güçlendirilerek krizin
doğuracağı olumsuz etkiler önlenebilir.
2. Harekete geçmeme: Çoğu zaman, örgütler
beklenmedik olaylar karşısında alışılmış rutin faaliyetlerin
dışına çıkamazlar ve yeni faaliyetlere yönelme refleksini
göstermezler. Yöneticileri bu duruma neden olan tutumları
genellikle şunlardır: (a) Ortaya çıkan tehlike veya fırsatın
geçici olduğu, dolayısıyla bekle gör politikasının daha akılcı
olduğunun sanılması; b) Yapılacak değişikliğin mevcut
dengeyi bozacağı, pahalıya mal olacağı ya da yeni sorunlar
çıkaracağı endişesi; c) Rutin faaliyetlerle geçmişte başarılı
olunduğu ve bu nedenle yöneticilerin rutin uygulamalara
bağlı kalma eğilimi.

3. Yanlış karar ve faaliyetler: Bu aşamada yöneticiler
sorunun farkına varmakla birlikte sorunun yorumlanmasında
bazı belirsizlikler olduğu için yöneticiler arasında bir görüş
birliği sağlanamaz. Masrafları ve ödemeleri kısmak, örgüt
yapısını değiştirerek merkezi yönetimin kontrolünü güçlendirmek gibi çoğu zaman yanlış uygulamalar görülür. Yapılması gereken, gerginliği azaltmak için herkesin iyi bildiği ya
da uygun gördüğü yaklaşımlar için yöneticileri ikna etmek
olabilir.
4. Kriz Dönemi: İlk üç aşama başarısız olunur ve sorunlar artmaya devam ederse, kriz ortaya çıkar, yönetimde
kızgınlık ve telaş yer alır; moraller bozulmuştur; karmaşıklık
şiddetlenir. Örgüt içi iletişim bozulur; koordinasyon zayıflar;
görev yetki ve sorumluluklarında karmaşa olur. Bu dönemde planlama yapmak gereksiz görülmektedir ve günlük faaliyetlere devam edilir. Örgüt içindeki gerilim alt kademelere
yayılır; örgüt iklimi bozulur; herkes çok çalışır, ama başarı
bir türlü sağlanamaz. Örgütle ilişkisi olanlar (çalışanlar, hastalar, müşteriler, malzeme sağlayanlar vb) ilişkilerini sınırlamaya ve gevşetmeye başlarlar. Kriz öncesi dönem yalnızca
örgüt içinde bilinirken, kriz ortaya çıktıktan sonra medyada
ve kamuda konu edilmeye başlar. Artık, kriz ile baş etme yanında medya ile de başa çıkmak gerekmektedir. Bu dönemde,
örgüt dışındakilerle iyi ilişkiler içinde ve iletişim halinde olmak çok önemlidir.
5. Çözüm veya Çöküş: Kriz iki şekilde sonlanabilir.
Eğer, yöneticiler krizin aşamalarında doğru stratejileri seçip
doğru uygulamaları yaparlarsa sorunlar çözülür ve durum
olağan durumuna döner; akis durumda örgüt için daha zor
günler, hatta çöküş söz konusu olur. Örgüt, finans güçlüğüne
girer, çalışanların uzaklaştırılması, üretimin daraltılması gibi
ciddi durumlar ortaya çıkar, hatta örgütün tamamen kapatılması gündeme gelebilir.
Krizler her zaman korkulacak durumlar değildir, bazı
krizler, fırsata ve avantaja dönüştürülebilir. Bunun için, kısa
vadede geri dönüşü yüksek olan alanlara (üretimlere) öncelik verilmelidir (örneğin, yatırılarak değil, günübirlik cerrahi
müdahaleler); örgüt içi tasarruflara öncelik verilmelidir; uzun
vadeli yatırımlardan kaçınmalıdır; hastane çalışanları krize
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karşı iyi motive edilmelidir; müşteri memnuniyetinden geri
adım atılmamalı aksine bu konuya daha fazla önem verilmelidir; tanıtım ve reklam faaliyetlerini kısmak yerine tam
tersine arttırmalıdır; satışlarda nakit ödemelerine öncelik verilmelidir (çok hizmet değil, nakit ödemeli hizmet); üretimi
düşürmek yerine maliyeti düşürmenin yolları aranmalıdır;
tasarruf nedeniyle ucuz emek yerine kaliteli emek gücüne
yönelmelidir; rakiplerin durumu iyi değerlendirilip ona göre
stratejiler belirlenmelidir; yurt dışı pazarlara açılmak ve uluslar arası kuruluşlarla işbirliği değerlendirilmelidir.

Krize karşı planlama
Her işletmede olduğu gibi, sağlık kuruluşlarında da planlı çalışmak esastır. Plansızlık, ortaya çıkabilecek olayları ve
bunların sonuçlarını şansa bırakmak demektir. Söz konusu
plan, olası bir kriz durumundan kolay çıkmanın temel yollarını da içermelidir. Bu planlar, krizden kaçma ya da krizi çözme biçiminde olabilir. Krizi çözme planları, daha çok krizin
özelliğine göre kriz sonrası yapılması uygun olsa da, krizden
kaçınma planları önceden yapılabilir. Çünkü, bütün krizler
beklenmedik bir anda ve aniden ortaya çıkmazlar; aksine
önceden birçok uyarıcı belirtiler verirler. Kuşkusuz böyle bir
plan bütün ayrıntıları değil, olası krizden kaçınmanın stratejik yollarını kapsayacaktır.
Söz konusu planlamanın aşamaları şunlardır:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stratejik kriz planlama ekibinin kurulması
Varsa, önceki kriz deneyimlerinin gözden geçirilmesi
Bilgi toplanması (istihbarat)
Genel bir risk değerlendirmesinin yapılması
Riskleri azaltmak için öneriler geliştirilmesi
Kriz olarak tanımlanacak eşiğin belirlenmesi
Kriz yönetimi ekiplerinin kurulması
Görevlerin, sorumlulukların ve kaynakların belirtilmesi
Planlanın uygulanışında görev alacak kadronun eğitimi
Planların gözden geçirilmesi ve test edilmesi

Krizden kaçma planları, gelmekte olan krizin varlığını ve
şiddetini gösteren sinyallere karşı duyarlı olmayı, bu sinyalleri iyi değerlendirmeyi ve bu uyarılardaki verileri kullanarak
arzu edilmeyen durumlardan kaçma ya da hafifletme stratejilerini belirlemek demektir. Böyle bir plan, sorunları tanımayı,
etkili çözüm yolları bulmayı, uygulama için örgüt yapısını
kurmayı ve olası krize hazırlıklı olmayı kapsar.
Krizi çözme planları ise, krizi başarıya dönüştürmenin
yollarını ortaya koyar. Bu yaklaşımın başarısı, hem kriz öncesi durumu tahmin etmeye hem de sorunların çözümü için
uygun zamanda harekete geçmeye bağlıdır. Kriz denetim altına alındıktan sonra, örgütün değişen koşullara göre yeniden
yapılanması ve norma duruma geçmesi gerekir. Daha sonra,
kriz döneminde alınan kararlar, yaşanan gelişmeler ve alınan
dersler değerlendirilmeli ve bir sonraki olası kriz için kayıtlar
tutulmalıdır.
Kısaca, kriz yönetimi; olası krizin sinyallerini yakalayarak değerlendirmek ve örgütün bu durumu en iyi şekilde atlatabilmesi için gerekli önlemlerin alınması ve uygulanması
sürecidir.
Tıbbi kriz yönetiminin olmazsa olmazlarından birisi çalışır durumda bir haberleşme sistemidir. Uygun ve garantili
olanı, normal haberleşme sistemine ek olarak biri komuta sistemi diğeri operatif amaçla kullanılacak iki farklı kanallı bir
haberleşme sisteminin kurulmasıdır.
Krizle başa çıkmak özel bir ekibi gerektirir. Her işletme,
olası bir krizden önce böyle bir ekip oluşturmalıdır. Hastanelerde çok sayıda gruplar, farklı alanlarda uzmanlaşmış kişiler
hizmet verir. Bu gruplar arasında rutin hizmet dönemlerinde görev çakışmaları görülebilir. Algın hastalık, kurtarma,
ilkyardım, taşınma, gibi kriz dönemlerinde ise hızlı, verimli
ve sorunsuz bir çalışmayı sürdürebilmek için ekip içindeki
görevliler, bunların yetkileri ve sorumlulukları net olarak tanımlanmış olmalıdır. Aksi durumda, kaynakların sağlanmasında ve kullanımında, iletişimde, bilgi toplamada sorunlar
yaşanır. Yönetimin başında krizden önce belirlenmiş bir “kriz
komutanı” olmak zorundadır. Bu kişi genellikle örgütün en
üst yöneticisidir; görevi son derece tekniktir ve ülkemizde
çoğu zaman olduğu gibi kriz masasını yöneten kişin il valisi
olduğu anlaşılmamalıdır.
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Kriz ekibinde dört alanda çalışmak üzere uzmanların yer
alması gerekir:
•
Hareket: Kilit yöneticilerin de yer aldığı bir yönlendirme komitesi;
•
İletişim: Basına, personele ve gereken diğer
kişilere doğru bilgileri iletebilecek, tanıtım ve reklam
işlerini planlatabilecek ve kamuoyunu yönlendirebilme
tekniklerini bilen bir halkla ilişkiler çalışanı ve bir kriz
sözcüsü;
•
Bütçe: Parasal kaynakları yönetebilecek, potansiyel
tehlikeleri ve olanakları değerlendirebilecek bir uzman;
•
Teknik: Krizdeki teknik konuları uygulayabilecek
değişik meslek üyeleri. Kriz döneminde örgütün yasal
durumunu düzenleyecek bir hukuk danışmanına gerek
duyulabilir. Teknik kişiler arasında insan kaynakları yöneticisini, üretim yöneticisini, pazarlama yöneticisini de
belirtmek gerekir.

Kriz döneminde hastane düzeni
Kriz dönemlerinde hastaneler normal zamanlardaki kapasitelerinin üzerinde hasta kabul etmek, çok sayıdaki hastayı
yatırarak tedavi etmek, cerrahi müdahale yapmak durumunda
kalabilir. Normal çalışma günlerinde bile bu yoğunlukta çalışmak hastanelerde hizmetleri tıkar. O nedenle, kriz dönemlerinde karşılaşılacak yoğunluğa hazırlıklı olmak ve kriz sırasında bu hizmetleri aksatmadan sürdürebilmek gerekir. Bu
amaçla şu konularda düzenlemeler yapmak gerekir:
1. Alarm: Kriz alarmı, daha önceden planlandığı gibi
sivil ya da askeri otoriteler tarafından ilan edilmiş olmalıdır.
Alarm, hastaneye ulaşan ilk yaralı ya da ambulans sürücüsü
tarafından da verilmiş olabilir. Böyle bir durumda, krize yol
açan olayın teyit edilmesi ve ondan sonra kriz uygulamasına
geçilmesi uygun olur.
2. Kriz ekibi: Yukarıda açıklandığı biçimde, üye sayısı 5-6 ‘yı geçmeyen ve içinde başhekimin de bulunduğu kriz
ekibi oluşturulmalıdır. Kriz ekibi, hasta kabul, acil servis, yoğun bakım, yataklı birimler, lojistik ve haberleşme birimleriyle sürekli iletişim içinde olmalıdır.
3. Fiziksel düzenlemeler: Yoğunluğun artmasına bağ-

lı olarak hastanenin fiziksel yapısında da bazı değişiklikler
yapmak gerekebilir.
4. Ambulans giriş-çıkış bölgeleri: Acil servis ve hastane girişindeki yoğunluğu ve trafik karmaşasını engelleyebilmek için bir alan oluşturmalıdır.
5. Yaralıları kabul alanı: Başvuran hastaların triyajlarının (aciliyetlerine göre ayırımlarının yapılabileceği) büyük, sıcak, aydınlık ve donanımlı bir alanın oluşturulması
hasta akışındaki düzeni sağlayacaktır.
6. Aileler ve basın için kabul alanı: Kriz dönemlerinde yaralıların aileleri ve basın mensupları bilgi edinme açlığı
içinde olurlar. Bu kişilerin kabul edileceği, iletişim kurulabileceği, brifing toplantıları yapılabilecek alanları ve görevlileri
belirlemek gerekir.
7. İşlevsel değişiklikler: Krizin türüne, boyutuna ve
süresine bağlı olarak hastanenin iç alanında ve hizmetlerin
yürütülmesinde değişiklikler yapılması gerekebilir. Örneğin,
dahili birimler cerrahi birimlere dönüştürülebilir, yoğun
bakım genişletilebilir, nöbet sıklıkları yeniden planlanır,
personelin hastanede gecelemeleri için düzenlemeler
yapılabilir. Özellikle kriz dönemlerinde önemleri daha da
artan acil servislerin düzenli çalışmalarının sağlanmalı ve
gerekirse kapasitelerinin genişletilmelidir.
Kaynaklar

• Bulduklu Y, Karaçor S. Sağlık Hizmetlerinde Kriz İletişimi ve
Yeni Medya, Atatürk İletişim Dergisi Sayı 14 / 2017 Sağlık İletişimi
Özel Sayı
• Eroğlu E. Pandemi Krizinde Liderlik ve İletişim Stratejileri
-Çiçek M – Ed- Evde Kal COVID-19 Günlerinde Sağlık ve İletişim
Stratejileri, Maltepe Üniversitesi Yayını, İstanbul, 2020
• Filiz E. Türk Kamu Yönetiminde Kriz Yönetimi, Alfa Aktüel, İstanbul, 2007.
• Soytekin Y. Sağlık Kuruluşlarında Kriz Yönetimi, www.qru-basicskills.aku.tr/dokumanlar/saglik kurumlarinda kriz yonetimiippt
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Toplantı Yönetimi
Halk sağlığı uzmanlığının “kurmay hekimlik” olduğu ve
halk sağlığı uygulamalarının çoğunun yönetim kademesinde
yürütüldüğü bilinmektedir. Halk sağlığı uzmanı bilgi toplar,
analiz yapar, danışır, tartışır, değerlendirir, karar verir, planlama yapar, planın uygulanmasını sağlar, uygulamayı denetler,
değerlendirir. Bu görevleri yaparken halk sağlığı uzmanı kaçınılmaz şekikde ekip arkadaşlarıyla, ilgili uzmanlarla, planı uygulayacak kişilerle, üst düzey karar vericilerle ve halk
temsilcileri ile toplantılar düzenler ve yönetir. O halde, halk
sağlığı uzmanı toplatı düzenleme ve yönetme konusunda bilgili ve deneyimli olmalıdır.

Toplantı Türleri
Toplantı, birden çok kişinin, bir gündem üzerinde görüşmek amacıyla bir araya gelmesidir. Toplantıların dört temel
işlevi vardır: (a) Haber verme, (b) Bilgi alışverişi yada sorunları saptama, (c) Karar alma ve sorun çözme (d) Katılmalı
yönetim (astları karara katma). Toplantının amacına göre türleri de farklıdır.

Kurum içi toplantılar
Bilgilendirme (brifing): Kuruluşun çalışmaları, karşılaşılan sorunları, gelecekle ilgili hedefleri ile ilgili olarak
astların üstlerini ya da üstlerin astlarını bilgilendirdiği toplantılardır.
Emir Toplantısı: Yöneticiler tarafından astlarına görev
vermek ya da gelecekle ilgili nelerin ve hangi kurallara göre
yapılacağını bildirmek üzere yapılan toplantılardır. Bu tip
toplantılar otoriter bir nitelik taşır.
Eğitim Amaçlı Toplantı: Çalışanlara belli bir konuda
bilgi aktarmak üzere yapılan ders niteliğindeki formal toplantılardır. Sunumu yapan konuşmacı(lar) genellikle uzmandır.
İzleyiciler soru sorabilir; süresi konuya bağlı olarak değişir.
Danışma (İstişare) Toplantısı: Yöneticinin astları ile
karşılıklı bilgi alışverişinde bulunmak için yapılır; karar almayı hedeflemez.

Disiplin Toplantıları: Çalışma ilkelerinin belirlenmesi,
ilkelerin uygulamadaki etkililiğini gözden geçirilmesi, çalışanlara (ya da öğrencilere) kurallara uymadıkları takdirde
verilebilecek yaptırımların açıklanması amacıyla yapılan toplantılardır.
Koordinasyon Toplantısı: Bu tip toplantılar kuruluş
bünyesindeki birimler arasında ortak bir yürütülen etkinliklerle ilgili, uyum ve işbirliğini sağlamak ve ortak kararlar almak amacıyla yapılır.
Kurul Toplantısı: Kurul terimi hizmet verilen kuruluşa
göre değişir. Bir şirket, sivil toplum kuruluşu ya da bir mütevelli grup tarafından yönetilen kuruluşlarda bu toplantıya
katılanlar genellikle “yönetim kurulu” üyeleridir. Başka kuruluşlarda toplantıya birim sorumluları (müdür, şef, amir)
katılır. Bu tür toplantılar ortak bir konuda karar verebilmek
için yapılır. Kurullarda kararların nasıl alınacağı önceden belirlenmiş kurallara (tüzük, yönerge vb) göredir.
Kurultay (Konvansiyon, Genel Kurul): Kuruluşun (işletmenin) çalışmalarının değerlendirildiği ve genellikle yılda
bir yapılan toplantılardır. Genel oturum ya da ek küçük grup
toplantıları şeklinde yapılır; performans ve çalışma raporları
sunulur, tartışılır, işletmenin stratejisi tartışılır, yeni hedefler
belirlenir ya da kararlaştırılır.
Çalışma Grupları (Ekip Toplantıları): Belli bir sorun
hakkında bilgi ve beceriler edinmek, bilgi alışverişinde bulunmak amacıyla yapılan ve katılımcıların birbirini eğittiği az
sayıdaki kişinin katıldığı toplantılardır.
Heyet Toplantısı: Aynı statü ya da profesyonel bilgi ve
beceriye sahip kişilerin yer aldığı toplantılardır. Katılanların
her biri kendi dalında mesleksel olarak bir yeterlik ve saygınlığa sahiptir. Bu kişiler, bir sorunun çözülmesi ile ilgili yapılabilecek şeyleri ve alınan kararların etkilerini tartışır. Bu gibi
toplantılarda kararlar, genellikle herkesin oyuna başvurularak
alınır. Katılanlardan biri görüş ayrılığına düşerse, gerekçesini
açıklamak ve başka bir seçenek önermek durumundadır. Alınan karaların sorumluluğu bütün katılanlara aittir.
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Kurumlar arası toplantılar
Bu tür toplantılar çeşitli konularda geniş bir kitleye ulaşmanın yollarından biridir; kurumların kendi içinde ya da diğer kurumlar ile bilgi alışverişini sağlar; bilim ve teknolojideki gelişmelerin aktarılması için iyi bir ortam sağlar.
Kongre: Ulusal ya da uluslar arası düzeyde, düzenli
aralıklarla yapılan ve en az 300 kişinin katıldığı büyük çaplı
toplantılardır.
Konferans: Konferans denildiğinde genellikle anlaşılan, uzman bir kişinin mesleki ya da teknik bir konuda dinleyicilere bilgi vermek amacıyla yaptığı uzun, bilgilendirici
konuşma anlaşılır. Ancak, uluslar arası düzeyde konferans
denildiğinde, ilgili bütün tarafların katıldığı en geniş katılımlı
toplantılar anlaşılır. Genellikle, konferanslar sonunda bir bildirge yayınlanır. Temel Sağlık Hizmetleri Konferansı, Nünya
Nüfus Konferansı, Dünya Çevre Konferansı bu toplantılara
örnektir.
Seminer: Bir bilim alanındaki gelişmeleri, o alanda belli
bir bilgi düzeyine sahip kişilere açıklamak amacıyla yapılan
ortalama 20 - 50 kişinin katıldığı ve 30 dakika kadar süren
toplantıdır. Daha çok akademik alanlarda kullanılır.
Panel: Yaygın olarak kabul gören tanıma göre, bir yönetici ile sayısı 6’ya kadar çıkabilen konuşmacının, sırayla
ve genellikle 15-20 dakika içinde yaptığı konuşmalar (mini
konferanslar) şeklindeki toplantılardır. Her konuşmacı, panel
konusunun değişik yönünü ele alıp açıklamalar yapar. Panel
yöneticisi dinleyicilerin katılımcılara sorular yöneltmesini ve
konuşmacıların yanıtlar vermesini yönetir. Öte yandan, panel
ya da “panel tartışması” (panel discussion) denildiğinde asıl
anlaşılması gereken, panel yöneticisinin konuşmacılara sorular yönelterek panalistlerin (konuşmacıların) kendi görüşlerini gerekçeler göstererek savunmalarını sağlamasıdır. Böylece, dinleyicilerin, farklı görüşleri duyup değerlendirerek
kendi görüşlerini oluşturması sağlanır. Böyle bir toplantıda
en zor görev panel yöneticisine aittir; panel öncesinde yoğun
bir hazırlık yapması, panele katılacak kişileri titizlikle seçmesi, sorulacak soruları belirlemesi ve toplantının planlamasını
yapması gerekir.

Sempozyum: Belirlenmiş bir konuda, bilim insanı ve
araştırmacıların katıldığı, birden fazla panelin yer aldığı tartışmalı toplantılardır. Genllikle 1-2 gün sürer.
Çalıştay (Workshop): Kişilerin ortak bir konu hakkında bilgilenmelerini, düşünmelerini ve o konuda çalışmalar
yapmaya yönlendirilmesini sağlayan uygulamalı bilimsel
bir öğreti tekniğidir. Daha çok yüksek düzeydeki akademik
ortamlarda uygulanır. Bir çalıştayda genellile az sayıda kişinin katıldığı alt gruplar oluşturulur; bu gruplarda daha önce
belirlenmiş bilimsel sorulara yanıtlar verilmeye çalışılır. Alt
grup toplantılarının süresi daha önce belirlenmiştir ve sıklıkla netin fırtınası (brain storming) tekniği kullanılır. Bu toplantılarda varılan sonuçlar, daha sonta çalıştaya katılanların
tümünün bulunduğu genel bir oturumda sunulur ve tartışılır.
Böylece, daha geniş bir grubun görüşler hakkındaki eleştirileri ve olumlu bulduğu hususlar dile getrilmiş olur.
Kolokyum: Sözlük anlamı, “bilimsel, siyasal, ekonomik
ya da diplomatik sorunların ele alındığı, tartışıldığı bilimsel
toplantı”şeklindedir. Bu tür toplantılara genellikle 50 kişi katılır.
Forum: Sözlük anlamı, “bir konuda düzenlenmiş olan,
konuşmacıların yanı sıra dinleyicilerin de söz alabildiği toplantı” şeklindedir.
Görüntülü Toplantı (Videokonferans): Birden fazla noktada bulunan kişilerin telefon, bilgisayar, internet vb
teknolojik yöntemlerle sesli ve görüntülü olarak birbirleri ile
canlı şekilde haberleşerek görüş alışverişinde bulundukları
toplantılardır. Böylece, farklı yerlerdeki kişilerin bir araya
gelerek görüşmek zahmete katlanmak yerine, kişiler daha
az zahmetle aynı sonuca erişebilirler. Videokonferanslar eğitim, bilgilenme, tartışma, karar verme amaçlı kullanılabilir.
Görüntülü videokonferanslarda ortak çizimler bile karşılıklı
olarak gündeme getirilebilir.

Toplantıya Hazırlık
Toplantı hazırlık süreci planlama, bölge ve yer seçimi,
olanakların seçimi aşamalarından oluşur.
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Toplantının planlanması: Toplantıyı planyan kişi
öncelikle toplantının hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için
hangi etkinliklerin yapılması gerektiğini, süresini ve şeklini
kararlaştırmak zorundadır. Toplantı bilgilenmek, bilgilendirmek, tartışmak, teşvik vermek, eğitmek gibi amaçlar için
yapılabilir. Toplantının zamanına ve süresine karar vermek
önemli bir konudur. Toplantının süresi uzadıkça, kesinliği
azalır ve beklenmeyen olayların görülme olasılığı artar. Toplantının şekli denilince, toplantının türüne, içeriğine, toplantı
sırasındaki etkinliklere, sosyal olaylara karar vermek anlaşılır.
Toplantı yerinin seçimi: Eğer toplantı kurumun çalışanlarını ilgilendiren bir bilgilendirme, emir ve görevlendirme,
kısa günlük brifingler şeklinde olacaksa, en uygunu kurum
içindeki bir salonda, toplanto odasında ya da amirin makamında yapılmasıdr. Eğer toplantı, daha geniş katılımlı, kurum
dışı katılımcıların da bulunacağı ve birkaç gün sürecek bir
toplantı ise daha geniş bir mekan ve olanakları yeterli bir yerin seçimi uygun olacaktır.
Seçilecek yerin genel bakımı ve fiziki durumu, mimarisi, temizliği ve hijyen koşulları, ulaşım kolaylığı, gürültüden uzak oluşu, olanakları dikkate alınmalıdır. Bu hususlar
toplantıyı düzenleyen kurumun ciddiyeti, olaylara yaklaşımı,
toplantıdan beklentileri, katılımcılara verdiği değer hakkında
katılımcılara fikir verir ve onları etkiler.
Toplantı yerinin seçiminde özellikle teknolojik olanaklar
(seslendirme, bilgisayar, internet, projeksiyon cihazı vb), toplantı odalarının konumu (büyüklüğü, havalandırma, aydınlatma, masa düzenivb), özel hizmet kadrosu (teknik eleman,
hostesler, hizmetliler vb) ve sosyal etkinlikler (ikram, yemek,
konaklama vb) için uygun olup olmadığı dikkate alınmalıdır.
Toplantı yerinin olanakları uygun değilse toplantıdan beklenen verim düşebilir:
Katılımcıları toplantı öncesi bilgilendirme: Toplantıya katılacak kişilerin gündem, toplantının amacu ve yöntemi
hakkında makul bir süre öncesinde bilgilendirilmeleri onların
hazırlık yapmalarına fırsat tanıyacak ve toplantının verimini
arttıracaktır.

Salonlarındaki Oturma Düzenleri: Toplantının oturma
düzeni toplantının amacı, yöntemi, katılacak kişi sayısı gibi
faktörler dikkate alınarak belirlenir:
Banket Düzeni: Özellikle grup çalışmaları şeklinde yapılacak seminerler için tercih edilebilir. Bu düzenin en önemli
avantajı grup üyelerinin birbirleriyle göz teması kurabilmeleri ve grup tartışmalarında kolaylık sağlamasıdır. Ayrıca,
birleştirilmiş masalarla oluşan geniş yüzey, çalışmaları kolaylatırır.
U Düzeni: Bir günü aşmayan ve 10–15 kişilik küçük
gruplar için tercih edilen bir düzendir. Konuşmacı ve katılımcılar göz teması kurabilirler. Beceri ağırlıklı seminerler için
uygun bir düzendir. Grup kalabalık olursa, “U” düzenindeki
uzun açılarda oturanlar başlarını sürekli yan tutmak zorunda
kalır ve başlarıyla diğer kişilerin görüş alanlarını engelleyebilir.
Sınıf Düzeni: 25-30 kişilik gruplarda tercih edilen bir
düzendir. Sınıf düzeninde kişiler birbirlerinin arkasında çapraz şekilde otururlarsa sahneyi daha iyi görebilirler. Bu düzende katılımcılar sunucuya daha iyi odaklanır.
Konferans / Tiyatro Düzeni : 35 kişiyi aşan gruplarda
tercih edilen bir düzendir. Masa olmadığı için daha geniş bir
alan elde edilmiş olur, böylece katılımcı sayısı rahatlıkla 70
kişiye hatta dada fazlaya çıkartılabilir.

Toplantı
Katılımcıları karşılama: Özellikle kurum dışı
katılımcıların yer aldığı toplantılarda kişilerin karşılanması,
kayıtlarının yapılması, yaka isimliklerinin takılması, toplantının gündemi ve diğer dökümanın verilmesi önemlidir. Yabancı dil kullanılacaksa, gerektiğinde çeviri ile ilgili ekipmanın
dağıtılması gerekir. Bir karşılama ile başlayan toplantılar,
gelenlerin düzenli ve ciddi bir toplantıya katılacaklarını anlamalarını sağlar.
Toplantıyı açma: Toplantıyı açmak, genlikle düzenleyici kurumun yöneticine düşer. Açılışın bir seremoniye dönüştürülmemesine ve gereğinden fazla uzatılmaması uygun
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olur. Aksi durumda, toplantı amacından uzaklaşır ve zaman
kaybına yol açar. Toplantılara gündem okunarak başlanmalıdır; özellikle toplantının amacının, hedeflerinin, gündeminin,
yönteminin ve katılımcılardan beklenen rolün açıklıkla tanımlanması uygun olur. Katılımcıların toplantıya ilgilerinin
çekilmesi, konuya odaklanmalarının sağlanması amaçlanmalıdır.

anlaşılamayan hususları ortaya koymalı, katılımcıların bu
aşamadaki görüşlerini netleştirmesi, uzlaşma sağlanıp sağlanamadığından emin olması, gerekirse hakenlik yapması
gerekir. Belli bir noktaya geldikten sonra toplantının uzatılması tartışmaların geri dönmesine verılmış olan uzlaşmanın
bozulmasına neden olabilir. Toplantı amacına vardıktan sonra
gereksiz yere uzatılmamalıdır.

Zamanı iyi değerlendirme: Toplantının zamanında
başlamasına, zamana uyabilmek için uygun yerlere saat konulmasına, uzun toplantılarda kısa aralar verilmesine, konuşmaların ve tartışmaların belli süreyle sınırlandırılmasına ve
toplantının zamanında bitirilmesine özen gösterilmelidir.

Yapılacakları özetleme: Toplantı sonunda herkes, bundan sonra neler olacağından, kendisin ne yapacağından, emin
olması beklenir. Bu nedenle, toplantı sonunda kimsenin aklında soru işareti kalmaması için üzerinde uzlaşılan kararların
özetlenmesi uygun olur. Alınan kararlar yazılmalı ve daha
sonra toplantıya katılan kişilere duyurulmalıdır,

Tartışmayı yönlendirme: Konuşmaların yönlendirilmeli ve tartışmanın amacından sapmasının engellenmesi
gerekir. Toplantı konuları belirli bir sıra ile ele alınmalı ve
tartışılmalıdır, Herkese konuşma imkanı verilmelidir. Tartışmayı yöneten kişi, tartışmaların gündeme bağlı kalmasına
çalışmalıdır. Toplantılar, katılımcıların bilgilerini sergilemek
ya da başka amaçlar için kullanılacak bir gösteri ortamına
dönüşmemelidir. Toplantıda sert tavırların engellenmesi, kişisel saldırıların kesinlikle kabul edilemeyeceğinin net olarak
belirtilmesi gerekir. Görüş farklılıkları tartışma boyutunu
almışsa bir sonraki gündem maddeisne geçmek doğru yollardan birisidir.

Toplantının verimi: Bir toplantıdan en yüksek verimi
elde etmek, yöneticinin ve toplantıya katılanların görevlerini tam olarak yerine getirmesine bağlıdır. Bu kişiler üzerlerine düşeni gerektiği gibi yerine getirmezse, toplantı zaman
kaybından başka bir işe yaramayacaktır. Toplantının verimli
geçmesi için için katılımcıların ve toplantı yöneticisinin şu
görevleri en iyi şekilde yerine getirmesi gerekir:

Kurum içinde yapılan, özellikle karar alınmasına yönelik
toplantılarda, gündemin en önemli konularını önceye almak,
daha az önemli konuları sonraya bırakmak uugun olur. Aksi
durumda, önemili konular gereğinden fazla uzatılabilir, asıl
görüşülmesi gereken konulara yeterli zaman kalmayabilir.
Böyle bir durumda, önemli olan konu için yeterli süre tartışma yapılamaz ve yanlış kararlar alma tehlikesi ortaya çıkar.
Toplantıyı anlaşmaya bağlama: Toplantıda önce sorun
teşhis edilmeli, sonra çözüm yolları aranmalıdır; sorunların
alternatif çözüm yolları aranmalıdır; bu amaçla beyin fırtınası tekniğine başvurulabilir. Aslında sorun çözümü için
konsensüse önem verilmelidir, ancak, görüşülen konu hakkında yeterli bir ilerleme kaydedildikten sonra, tartışmaları
daha fazla uzatmadan bir sonuca bağlanması gerekir. Bunu
sağlamak için toplantıyı yöneten kişi üzerinde anlaşılan ve
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Yöneticiye düşen görevler:
a. Toplantı öncesinde iyi bir hazırlık yapmak; toplantıya katılmak üzere uygun kişileri sçmek, toplantının süresini planlamak, hangi konuların görüşüleceği netleştirmek, gerekli araç ve materyali sağlamak;
b. Toplantı sırasında gürüşmelerin gündem çerçevesinde
sürdürülmesini sağlamak, konuşmacıların görüşlerini rahatça açıklamalarına fırsat vermek, nazik, demokratik ve
dürüst tavır sergilemek;
c. Toplantı sonrasında, verilen görevlerin yerine getirilip
getirilmediğini izlemek ve hedeflere ulaşılma derecesini
belirlemek.
Katılımcılara düşen görevler:
a. Bir önceki toplantının tutanaklarını okumak,
b. Gündemde olmasını istediği konuları toplantıyı düzenleyicilere bildirmek,
c. Gündeme ilişkin hazırlık yapmak,
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d. Toplantıya zamanında katılmak,
e. Kendisini toplantıya odaklayabilmesi için telefonla
ya da başka yollarla aranmamasını sağlamak,
f. Toplantıya katılamayacaksa, yerine katılacak kişiyi
bildirmek o kişiyi bilgilendirmek,
g. Toplantı sırasında söz almadan konuşmamak,
h. Karşılıklı konuşmamak, başkana hitaben konuşmak,
i. Kısa ve öz konuşmak, konuya bağlı kalmak, konudandan konuya geçmemek,
j. Tartışmalara aktif katılmak,
k. Görüş ve itirazlarını gerekçeleriyle sunmak,
l. Nezaket kurallarından ayrılmamak,
m. Konuşmaları iyi dinlemek ve not almak,
n. Kabul edilmeyecek, gerçekçi olmayan önerilerde
bulunmamak.
Yukarıda sıralanan görevler toplantıya katılan makul ve
olumlu kişiler için geçerlidir. Oysa, katılanlar fatklı özelliklere sahiptir ve bazıları toplantının gidişini ve sonucunu okumsuz dahi etkileyebilir. Toplantıya katılan kişiler üç tip altında
gruplanabilir:
a. Toplantıyı engelleyen tipler: Bu kişiler arasında saldırgan tip, başkalarının görüşlerini sürekli olarak reddeden engelleyici tip, bencil davranan ihtiraslı tip, konuyu
sürekli değiştiren ve dağıtan tip, aceleci tip, soru ve eleştirileriyle başkalarını tuzağa düşürmeye çalışan tuzakçı
tip, her şeyden yakınan yakınmacı tip, hiçbir öneriyi
kabul etmeyen savunucu tip, sık sık söz alan ve baskıcı
konuşan despot tip, fıkra anlatan, espriler yapan, grubu
eğlendiren oyuncu tip ve toplantılarda uyuklayan uykucu
tipler yer almaktadır.
b. Toplantıyı destekleyen tipler: Bu kişiler arasında
sorunlara olumlu yaklaşan ve yeni fikirler geliştiren girişimci tip, diğer katılımcıların görüşlerini destekleyen
destekleyici tip, deneyimlerinden söz ederek görüşmelere katkı yapan deneyimli tip, en son söz alarak toplantıyı
ve konuşmaları toparlayan özetleyici tip yer almaktadır.
c. Toplantıyı kaynaştıran tipler: Bu kişiler gerilimi

azaltmak için şakalar yapan rahatlatıcı tip, karara varılması için görüş ve fikirlerinden vazgeçebilen uzlaşmacı
tip, başkalarını övüp destekleyerek moral verici tip, karşıt görüşlü insanları kaynaştıran arabulucu tiplerdir.

Toplantının Verimini Olumsuz Etkileyen
Nedenler
Bir toplantının verimsiz olmasının çeşitli nedenleri vardır. Bu nedenler bilinirse toplantı öncesinde ve toplantı sırasında alınacak önlemlerle toplantının verimli hale gelmesi
sağlanabilir:
Hazırlık dönemindeki sorunlar: Bazen toplantılar, başlamadan çıkmaza girebilir. Bunun bir nedeni toplantıyı planlayan kişilerin yetersizliğidir. Yani, toplantıyı planlayanların
toplantının gerekliliği ve amacı konusunda ikna olmamaları,
konunun uzmanı olmamaları, uygun bir gündem belirleyememeleri, toplantının yapılacağı ortam ve koşulları yetersiz
planlamaları gibi hususlar toplantının başlamadan verimsiz
olacağının göstergeleridir.
Katılımcılarla ilgili sorunlar: Toplantıya davet edilenler toplantıya karşı bir tutum takınırlarsa, o toplantının düzenlenmesine değip değmeyeceği tartışılır olur. Toplantıya ilgisiz katılımcılar toplantı için hazırlık yapmazlar, katılmaktan
kaçınabilirler, kemdi yerlerine başka bir kişiyi göndermez ya
da uygun olmayan bir kişiyi gönderebilirler.
Zor koşullar: Toplantı mekânının gerekli konfora, yeknik alt yapıya ve araç-gerece sahip olması beklenir. Bu koşullardan yoksunsa yeterli katılım sağlanamayabilir. Toplantıya
uzun süre ara vermeden devam etmek de zorluk çıkarmaktadır; katılımcılar toplantıyı erken terk edebilir. Teknik koşullaraın yetersizliği toplantının verimini doğrudan etkileyen
nedenlerdendir.
Yetersiz yönetim: Toplantının yönetiminde daha önce
belirtilen hususlara uyulmazsa, toplantı amacından sapar ya
da zaman kaybından öteye gidemez. Toplantıyı yöneten kişi
toplantının gündemine, amacına ve yöntemine hakim bir kişi
olmalıdır; sonuç almaya yönelik davranmalıdır; katılımcılara
rehberlik etmelidir; değişik görüşlerin tartışılmasına zemin
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hazırlamalıdır; katılımcılara karşı demokratik davlanmakıdır,
ancak tartışmaların çığrından çıkmasına da izin vermemelidir. Bunların yapılamadığı yönetim şekli yetersizdir ve toplantının verimini olumsuz etkiler.
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Sokak Çocukları
Sokaktaki Çocuk / Sokağın Çocuğu
Sokak çocuğu, sokağı mesken edinen, yani geceleri ya
da en azından bazı geceler evine dönmeyen, aile koruması
ve desteğinden bütünüyle ya da büyük ölçüde mahrum olan
çocuklar olarak tanımlanır. UNICEF‟in 1980 yılında yaptığı
tanıma göre ise “sokak çocukları, gerçek evleri, ailelerinin
yanı olmaktan çok sokak olan (boş konutlar, boş araziler vs.),
sorumlu yetişkinlerden herhangi bir koruma, denetleme ve
yönlendirme almayan çocuklardır.” UNICEF, daha sonra, bu
gruptaki çocukları “sokaktaki çocuklar” ve “sokağın çocukları” olarak ikiye ayırmıştır.
“Sokaktaki çocuklar”, evlerine ve ailelerine bağlı olan ve
çoğu akşamları evlerine dönen, fakat ailesinden giderek daha
az destek alan, ailenin geçim sorumluluğunu sokaklarda, pazarlarda çalışarak paylaşmak zorunda kalan çocuklardır.
“Sokağın çocukları” ise, günlük geçimlerini ailelerinden hiçbir destek almadan, yaşamlarına yalnız başlarına ve
sokaklarda devam eden çocuklardır; evleriyle olan bağları
kopuktur; genelde terk edilmiş, güvensizlik, istenmeme ve
şiddete maruz kalma duygusu içindedirler.
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’nun (SHÇEK) tanımına göre “sokak çocuğu, bir yetişkinin korumasından, yol göstericiliğinden yoksun olan, sokağı gerçek evi
haline getirmiş olan çocuktur”. 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu‟nun 3. maddesinde
sokak çocukları beden, ruh ve ahlak gelişmeleri veya şahsi
güvenlikleri tehlikede olduğu nedeniyle korunmaya muhtaç
çocuklar kapsamında ele alınmaktadır. Yani sokak çocukları,
dır;

tir;

1. Ana veya babasız ya da hem anasız hem de babasız2. Ana veya babası veya her ikisi de belli değildir;
3. Ana ve babası veya her ikisi tarafından terk edilmiş-

4. Ana veya babası tarafından ihmal edilip, fuhuş dilencilik, alkollü içecek veya uyuşturucu maddeleri kullanma

gibi sosyal tehlikelere ve kötü alışkanlıklara karşı savunmasız bırakılmış ve başıboşluğa sürüklenmiştir.
Sokak çocuklarının sayısını tahmin etmek çok güçtür.
UNICEF’e göre aileleri ile bağlarını koparıp sokaklarda yaşayan çocukların oranı yüzde 5-10 dolayındadır. Buna göre
dünyada en az 150 milyon çocuğun sokaklarda yaşadığını
tahmin etmektedir. Bu çocukların çoğu, Afrika, Güney Amerika, Doğu Avrupa ve Güneydoğu Asya ülkelerindedir. Sokak
çocuklarının yaşları 3 – 18 yaşları arasındadır ve yüzde 40
kadarı tamamen evsizdir.
Ülkemizde sokak çocuklarının kesin sayılarını ortaya
koyacak kayıtlar ya da çalışmalar yoktur. Ancak, Türkiye
genelinde 40.000’den fazla çocuğun sokaklarda yaşadığına
ilişkin hükümet açıklamalar bulunmaktadır. Ayrıca, 635.000
çocuğun sokağa düşme tehlikesi olduğu bildirilmektedir.

Sokak Çocuklarının Özellikleri
Sokak çocukları yaşamlarını devam ettirebilmek için,
diğer çocuklardan farklı davranışlar gösterir; bunlar genellikle marjinal davranışlardır.
1. Sokak socuklarının büyük bir çoğunluğu erkektir; kızların çoğu fuhuş sektörüne yönelmiştir.
2. Eğitim düzeyleri düşüktür.
3. Tehlikelerden korunmak için çeteleşirler; bu güç birliği içinde çeteler kendilerine özgü kurallarıyla yaşarlar.
4. Sokak çocukları arasında genelde hemşehricilik dayanışması vardır.
5. Bulundukları sefil ortam nedeniyle yoğun sağlık sorunları yaşarlar,
6. Kaza riskleri yüksektir.
7. Suça eğilimlidirler.
8. İntihara eğilim yüksektir,
9. Kendilerine korkutucu imajı vererek dışarıdan gelebilecek tehlikelerden korunmaya çalışırlar.
10. Madde (özellikle uçucu madde, tiner) ve alkol kullanımı yaygındır.
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• Arkadaş gruplarının etkisi,
• Sokakta özgür davranabilme olanağı,
• Toplumun spkak çocuklarına karşı merhamet duygusu

Çocuğu Sokağa İten Nedenler
Sokak çocukları, aslında aile yapısının ve sosyal ilişkilerdeki çarpıklıkların ve olumsuz ekonomik koşulların bir
sonucudur. Çocukları sokakta yaşamaya iten nedenler genel
sosyo ekonomik ve aile içi eymenler olarak iki grupta ele
alınmaktadır.
A. Aile İçi Etmenler
• Parçalanmış aile, çocuğun anne ve babanın yakın denetiminden uzak kalması
• Üvey anne-babanın çocuğu sahiplenmemesi ve ilişkilerin soğuklaşması,
• Anne – baba ve diğer aile bireyleri arasındaki geçimsizlik ve huzursuz aile ortamı,
• Aile içi şiddet ve çocuğun aile bireylerine karşı geliştirdiği nefret duygusu,
• Kalabalık aile nedeniyle çocuğa karşı ilgisizlik,
• Aile gelirinin yetersizliği nedeniye çocuğun ek kazanç sağlamasına olan gereksinme,
• Aile tarafından zorla çalıştırılma (dilencilik vb)
• Çocuk ihmali ve istismarı
• Cinsel istismar

Sokak Çocuklarının Karşılaştığı Riskler
“Sokağın çocukları” ve “sokaktaki çocuklar” ciddi fiziksel ve sosyal risklerle karşı karşıyadır. Yoksulluk içindeki
çocuklar beslenme, sağlıklı su ve sanitasyon olanaklarından
yoksundur; temel sağlık, konut ve eğitim hizmetlerine erişememektedir; çocuk haklarından yararlanamamaktadırlar.

B. Genel Sosyo Ekonomik Koşullar
• Göç ve göçle bağlantılı uyum sorunları,
• Çarpık kentleşme ve gecekondulaşma
• Yoksulluk, işsizlik, ekonomik yoksunluk gibi ekonomik etmenler,
• Hızlı nüfus artışına bağlı ailelerde ve toplumda ortaya çıkan sorunlar,
• Eğitimsizlik
• Macera düşkünlüğü ve özenti
• Büyükkentlerin çekiciliği ve “renkli” yaşamı
• Düşük zeka düzeyi
• Denetlenmeyen oyun salonlarının çekiciliği,
• Medyanın olumsuz etkisi,
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Fiziki Riskler
• Her türlü hava koşulunda, uzun süre ayakta kalarak,
temizlik ve sağlık yönünden tehlike oluşturan işlerde
(ayakkabı boyacılığı, pazarcılık vb.) çalışma
• Hijyenik olmayan koşullar nedeniyle bit, pire gibi
vektörlere maruziyet,
• Sağlık hizmetlerinden yararlanama,
• Eğitimden yoksun kalma,
• Sağlıklı beslenme olanaklarının olmayışı,
• Bedensel gelişimin sağlıklı olmasını engelleyen koşullar,
• Ağır iklim koşulları, aşırı sıcaklık, nem, soğuk ve
tipiden kaynaklanan sağlık sorunları (solunum yolu enfeksiyonları gibi),
• Düşme, çarpma gibi kazarla maruziyet,
• Uyuşturucu, uçucu madde, alkol ve suça itilmeye karşı korunmasız olma,
• Eğitimden yoksunluk sonucu bir meslek sahibi olamama, sürekli bir işe sahip olma olanağından yoksun
kalma,
• Kendi yaşının gerektirdiği oyun oynama, spor ve eğlenme olanaklarına sahip olamama,
• Şiddetle karşı karşıya yaşama
• Sosyal güvenlikten yoksun kalma.
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Sosyal Riskler:
• Ruhsal gelişmelerini olumsuz etkileyen koşullar
• Topluma uyum konusundaki olumsuz koşullar, kimlik çatışması,
• İhmal ve istismara açık ortamlarda bulunma,
• Fiziksel ve cinsel istismara açık ortamlarda bulunma,
• Sokağın özgür ortamı içinde sorumsuz, saldırgan ve
başına buyruk kişilik gelişmesi,
• Çeteleşmeye ve suça eğilim ortamı,
• Riskli alışkanlıklar kazanma,
• Damgalanma, yaftalanma, toplum dışına itilme

Çözüm Yolları ve Rehabilitasyon
Sokak çocukları konusunda yapılabilecekler çok yönlü
yaklaşımları ve birçok sektörün el birliği içinde çalışmalarını
gerektirir. Bu çalışmalarda asıl hedef sokak çocuklarının yeniden topluma kazandırılması, yani rehabilite edilmeleridir.
Rehabilitasyon, fiziksel ve psikolojik sorunlarını tedavi
ederek kişinin başkalarına muhtaç olmadan, kendi kendine
yeter duruma getilmesi, hayata yeniden dönmesi anlamına gelir. Rehabilitasyon, tıbbi, sosyal ve mesleki çabaları
içermektedir. Tıbbi rehabilitasyon, kişinin bağımlılığından
kurtulması, var olan hastalıklarının tedavisi gibi işlerdir. Sokak çocukları açısından önemli olan ve özellikle yapılması
gereken sosyal rehabilitasyondur.

ları kurabilmesine çalışmak,
• Çocuğun kendine olumlu örnek olacak yetişkinler ve
kendilerinden büyük çocuklarla beraber olmasının sağlanması,
Zihinsel olarak yapılacaklar,
• Okula devamlarını sağlayarak, en azından okuma yazma öğrenmelerini ve temel hesap işlemlerini yapacak duruma gelmeleri,
• Gelir getirici bir işte çalışabilmeleri ve onurlu şekilde
yaşamlarını sürdürmeleri için beceri ve meslek eğitimleri,
• Gerçekleri algılamasını sağlayacak eleştirel düşünme
yeteneğinin kazandırılması.
Sosyal rehabilitasyon kapsamındaki en önemli, ancak bir
o kadar zor işlerden birisi hemen hiç biri okuma yazma dahi
bilmeyen sokak çocuklarına okuryazarlık ve hesap işlerini
öğretmektir. Bu çocukların çoğunun normal okullara devam
etme şansları olmadığı için farklı eğitim modellerine başvurmak gerekmektedir. Bu yollardan birisi, sokak çocuklarını
kendi içlerinde gruplayarak özel sınıflarda eğitmektir. Böylece çocuklara önce temel bilgiler verilir, daha sonra dışarıdan
diploma alabilecek düzeye gelmeleri sağlanır. Öte yandan,
yaşı küçük olan sokak çocuklarının kendi akranları ile bir
arada eğitim alacakları normal okullara devam etmelerini
sağlamakta yarar vardır. Böyle yapılırsa, bu çocukların okula
uyum sağlamaları daha kolay olacaktır.

Duygusal olarak yapılacaklar,

Bir diğer yaklaşım, çocukların geceleri gönüllü akademisyenler ve öğretmenler tarafından bir okul ortamında
eğitim görmeleridir. Sokak çocuklarına yönelik olarak eğitimlerde klasik öğretme yöntemlerinden farklı yaklaşımlar
gerekecektir. Bu eğitimlerde çocukların eğitim sürecine katılmaları, tartışmalarda yer almaları, verilen örneklerin onların
iyi bildiği sokak ortamları ile ilgili olmasına dikkat edilmesi
öğrenmeyi kolaylaştırabilir. Matematik eğitiminde para sayma gibi basit işlemlerinden başlanabilir.

• Çocuğun, kişilik ve kendine saygı duygularını geliştirmeye teşvik edecek diğer kişilerle saygı ve sevgi bağ-

Sosyal rehabilitasyon çalışmaları içinde kendi yeteneklerini ortaya çıkarabilecek etkinlikler yaptırılmalıdır. Bunlar,

Sokak çocuklarının sosyal rehabilitasyonu
Sosyal rehabilitasyon, çocuğun aile ve toplumda yerini
alabilmesi için gösterilen çalışmalardır. Bu çalışmalar, çocuğun yaşama bağlanması, onları motive edecek uğraşılara
yönelmesi ve eğitim-öğretimleri için yapılacak etkinlikledir.
Sosyal rehabilitasyon ile çocukların duygusal ve zihinsel
olarak yaşama yeniden uyumları sağlanacaktır.
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oyun odalarında etkinlikler, sportif etkinlikler, hayvan ve bitki yetiştirme gibi etkinlikler olabilir.
Ülkemizde sokak çocuklarının sosyal rehabilitasyonu ilgilenen birçok kamu ve sivil toplum kuruluşu vardır.
Sokak Çocukları Koordinasyon Merkezi: SHÇEK
bünyesindeki bu merkez içerisinde sokak ofisi, barınak ve
mobil ekipler bulunur. Merkezin görevi bu birimler arasındaki işbirliği ve eşgüdümü sağlamaktır. İşlevleri şunlardır:
• Çocukları kayıt altına alacak ve bireysel dosyalar oluşturmak;
• Veri toplamak ve değerlendirmek;
• Çocukların aileleri ile görüşmek;
• Uygunluğu tespit edilen çocukları ailelerine teslim etmek;
• Gerekirse ailelere SHÇEK Genel Müdürlüğünden ya da
Valiliklerin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarından yardımlar sağlamak;
• Bünyesindeki mobil ekipleri, sokak ofislerini ve barınakları organize etmek.
Mobil Ekip: Sosyal hizmet elemanları, önder çocuk ve
kolluk güçlerinden oluşur. Koordinasyon Merkezine bağlı
olarak, sokaktaki çocukların tespit edilmesi ve uygun kuruluşa yerleştirilmesini sağlayan birimdir. İşlevleri şunlardır:
• Sokak çalışmaları yaparak “ sokakta yaşayan ve çalışan
” çocukları saptayıp çocuğu, uygun bir merkeze teslim
etmek;
• Bir merkeze gitmeyi reddeden çocukları, isteğine bakılmaksızın, yalnızca korunması amacıyla, uygun bir merkeze teslim etmek;
• Bütün sokak çocuklarına ilişkin bilgileri, Koordinasyon
Merkezine iletmek;
• Merkez hizmetlerini reddeden çocuğu, Barınak’a teslim
etmek.
Sokak Ofisleri: Şehir merkezlerinin kolayca ulaşılabilecek tren garı, otöbüs terminali gibi sokak çocuklarının yoğun
olarak bulunduğu bölgelerinde kurulan; çocukların durumları

ile vatandaşlar tarafından yönlendirilen, prefabrik ya da konteynır şeklindeki birimlerdir. İşlevleri şunlardır:
• Sokak çocukları ile güven ilişkisi kurularak, diğer hizmetlerden yaralanmaları konusunda ikna çalışmaları
yapmak;
• Halk tarafından, sokak çocuklarının varlığı hakkındaki
ihbarları kabul edip kayıt altına almak ve mobil ekiplere
iletmek;
• Çocukla görüşüp, uygun birime havale etmek.
Barınak: Madde bağımlısı olan, fakat bir kuruluşta barınmayı istemeyen çocuklarla tedaviyi almak isteyen çocukları buluşturup onları yönlendiren ve ikna etmeye çalışan birilerdir. İşlevleri şunlardır:
• Barınakta kalan çocuklara, reddettikleri, tıbbi ve sosyal rehabilitasyon hakkında bilgi vermek, çocukları bu
hizmetleri alma konusunda ikna etmek;
• Çocukları belirlenmiş bir süre barınakta kalmalarını
sağlamak;
• Barınan çocuklara, beslenme (akşam yemeği ve kahvaltı), acil sağlık hizmetleri (koordinasyon merkezinde
bulunan hekim ve hemşire tarafından) sunmak;
• Sürekli kalmasa bile, özellikle kış aylarında barınmalatrını sağlamak.
İlk Adım İstasyonu: Kalıcı olarak bulunacağı birime
gitmeden önce sokak çocuklarının ortalam bir ay kadar kalacakları yerlerdir. Kız çocukları için ayrı istasyonlar kurulabilir. İşlevleri şunlardır:
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• Mobil ekiplerce teslim edilen, kendisi gelen, madde
kullanmayan ya da kullanıp bu alışkanlığından kurtulma
kararı veren çocuk ve gençlerin barınmalarını sağlamak;
• Hijyen, beslenme, sağlık, giyim ve benzeri temel ihtiyaçlarını karşılamak;
• Sisteme uyumlarını sağlamak için gerekli çalışmaları
yapmak;
• Çocuğa, psikiyatrik destek sağlama; varsa aileleri iletişimlerini sağlamak;
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• Madde bağımlısı olan çocukları, tedaviye hazır hale
getirip, tıbbi rehabilitasyon merkezine teslim etmek.

• 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu,
• 6284 sayılı Ailenin Korunması Ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun
• SHÇEK Özürlülerin Bakımı, Rehabilitasyonu ve Aile
Danışmanlığı Hizmetlerine Dair Yönetmelik
• SHÇEK Çocuk Evleri Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik
• SHÇEK Aile Danışma Merkezleri Yönetmeliği
• Çocuk Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin
Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
• Çocuk ve Gençlik Merkezleri Yönetmeliği
• SHÇEK Çocuk Yuvaları Yönetmeliği
• ÇKK Göre Verilen Koruyucu ve Destekleyici Tedbir
Kararlarının Uygulanması Hakkında Yönetmelik
• Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair
Yönetmelik
• Ana-Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezleri
Yönetmelik
• SHÇEK Koruyucu Aile Yönetmeliği

Sosyal Rehabilitasyon Merkezi: Bu merkez, ilk adım
istasyonunda bir süre kalıp sisteme uyumu sağlanan ya da tıbbi rehabilitasyon kuruluşlarında tedavileri tamamlanan sokak
çocuklarının yönlendirileceği merkezdir. İşlevleri şunlardır:
• Çocuklara kişisel ve toplumsal sorumluluk bilinci kazandırmak;
• Kurallara uyma alışkanlığı kazandırmak;
• Çocuğu, meslek mesleki eğitime ya da örgün eğitime
hazırlamak;
• Sosyal rehabilitasyonu tamamlanan çocukları;
SHÇEK kuruluşlarına, yatılı ilköğretim bölge okullarına
(YİBO) ve pansiyonlu ilköğretim okullarına (PİO) ya da
Gençlik Evlerine yönlendirmek.
Gençlik Evleri: Hizmetten yararlandıkları süre içinde
yaşları 18 üstüne çıkan ve ailelerine dönüş olanağı bulunmayan, meslek ve iş edinmiş gençlerin, en az 3 en fazla 5 kişilik
odalarda belirli bir süre için kira bedeli SHÇEK tarafından
ödenmek, ancak diğer masraflarını kendileri karşılamak kaydıyla kaldıkları yerlerdir.

Yasal Düzenlemeler
Çocukların, özellikle sokak çocuklarının ve gençlerin
hakları ile ilgili mevzuatın başlıcaları şunlardır:
• Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi,
• Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Bildirisi,
• Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa
Sözleşmesi,
• Şiddete Karşı Entegre Stratejisi Avrupa Konseyi
Kılavuzları,
• TC Anayasası,
• 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu,
• 743 sayılı Türk Medeni Kanunu,
• 5337 sayılı Türk Ceza Kanunu,
• 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu,

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi : Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesine 18 yaş altındakileri çocuk olarak tanımlamaktadır. Çocuğun; özel yaşamına,
aile, konut ve iletişimine müdahale edilemez; onur ve saygınlığına saldırılamaz. Her çocuğun bulunduğu ülkenin yasaları
ile korunma, en iyi sağlık düzeyine kavuşma, tıbbi bakım ve
rehabilitasyon hizmetlerini veren kuruluşlardan yararlanma,
sosyal sigorta dahil, sosyal güvenlikten yararlanma hakları
vardır. Hiçbir çocuk, işkence ya da kötü muamele ve cezaya
tabi tutulamaz; yasadışı ya da keyfi biçimde özgürlüğünden
yoksun bırakılamaz. Dünyadaki bütün çocuklar BM Çocuk
Hakları Sözleşmesindeki haklardan din, dil, ırk, renk, cinsiyet, milliyet, mülkiyet, siyasi, sosyal sınıf ayrımı gözetilmeksizin yararlanır.
Çocuk Haklarına İlişkin Avrupa Sözleşmesi: Bu sözleşme çocuklarların adli mercilerdeki hakları ile ilgilidir. Söz
konusu davalar, çocukların ikameti ve velayet sorumluluklarına ilişkin davalardır. Türkiye Cumhuriyeti bu sözleşmeyi
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kabul etmiştir ve buradaki kuarllara uymak durumundadır,
sözleşmenin adli bir makam önündeki aile hukuku davalarında uyacağını beyan etmiştir. Sözleşmenin asıl amacı, ülkedeki çocuk haklarını geliştirmek, çocuk haklarını Avrupa Konseyi‟nin bütün politikalarına göre düzenlemek, çocuklara
yönelik şiddetin ve cinsel tacizlerin ortadan kaldırılması için
eylem planları hazırlanmasını sağlamak, çocukları insanlık
dışı ve aşağılayıcı muameleye karşı güvence altına almaktır.
Anayasa: TC Anayasında (1982) ailenin korunması ve
çocuk haklarına ilişkin düzenleme 41. Maddede şöyle ifade
edilmektedir: “Devlet, her türlü istismara ve şiddete karşı çocukları koruyucu tedbirleri alır.” Anayasanın 61. maddesi ise
Devletin korunmaya muhtaç çocukların topluma kazandırılması için her türlü tedbiri alacağıa amirdir.
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Spor ve Sağlık
Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim
Atatürk
Sporun bilinçli bir şekilde yapılırsa insanların fiziksel,
ruhsal ve sosyal gelişmelerine, yani sağlıklı olmalarına olumlu katkı yaptığı bilinen bir gerçektir. Dolayısıyla, spor sağlık
için yapılır. Nitekim, Dünya Sağlık Örgütü “sağlıklı yaşam”
yaklaşımının üç koşulu arasında tütünsüz yaşam ve uygun
beslenme yanı sıra aktif yaşamı da önermektedir. Ancak, günümüzde spor, sağlığa olan katkılarının ötesinde rekabetçi,
seyir ögelerinin ön plana çıktığı, kültürel ve ekonomik bir
sektör olarak görülmektedir.
Sağlık açısından spor denildiğinde “hareketli yaşam” anlaşılmalıdır. Önemli olan, her yaştaki insanın çocukluk dönemlerinden başlayarak yaşam boyu ve günlük bir alışkanlık
biçiminde spor yapmalarının sağlanmasıdır. Sporu bir meslek
olarak yapanların kendi sağlıklarını korumaları, performanslarını arttırmak için neler yapmaları gerektiği, sakatlanma
riskleri, spora bağlı gelişen sağlık sorunlarının tedavisi gibi
konular daha çok klinik branşların konusur. Halk sağlığı açısından önemli olan toplumda spor yapanların çoğalması ve
aktif yaşamın bir yaşam biçimi haline gelmesidir.
Bu açıdan bakıldığında, sağlığı olumsuz etkileyebilecek,
sakatlanma ve ölüm riski yüksek spor dalları ve biçimleri uygun görülemez. Örneğin, boks dünya genelinde yaygın olarak yapılan bir spor dalıdır, fakat bu sporu yapanlarda beyin
başta olmak üzere çeşitli organ zedelenmelerine yol açması,
sakatlıklara ve hatta ölüme varan sonuçları olması nedeniyle önerilecek bir spor biçimi olamaz. Unutmamak gerekir ki,
boksta amaç olan “nakavt” tıpta “kommosyo serebri”, yani
beyin sarsıntısı olarak tanımlanan bir klinik tablodur ve bu
amaç için boks yapmak spor olarak değerlendirilemez. Aynı
şekilde, tüpsüz derin deniz dalışları, paraşüt atlayışları, bungee jumping, ağırlık kaldırma, maraton koşusu gibi yaşamı
tehlikeye sokan, insanın fizyolojik sınırlarını zorlayan sporlar
da aktif yaşam biçimi anlayışının dışına çıkmaktadır. Eğer,
spor kişinin sağlığını geliştirmek için yapılacaksa, bunun tam
tersi etki yapabilecek uygulamalar bir hekimin ve diğer sağ-

lık görevlilerinin kişilere önereceği sporlar olmamalıdır.
Sağlık için yapılacak sporlarda rekor denemelerinden de
söz edilmemelidir. Daha ağırı kaldırmak, daha derine dalmak, daha uzun süre nefes almadan kalmak, çok daha hızlı
koşmaya çalışmak, daha yüksekten atlamak gibi rekor denemeleri, kişinin kendi fizyolojik kapasitesinin sınırlarını zorlamak demektir. Sınırların zorlanması, sağlığın zarar görmesine yol açabilir. Bu açıdan bakıldığında, rekor denemelerini de
“sağklık için spor” kavramının dışında tutmak yanlış olmaz.
Ancak, bu tür sporlar ulusal ve uluslar arası yarışmalara vesile olduklarından, sosyal, kültürel, diplomatik, ekonomik ve
eğlence yönleri ile çok yararlı oldukları da kuşkusuzdur.

Aktif Yaşamın Sağlığa Etkisi
Fiziksel aktivite, günlük yaşam içinde enerji harcamak
için yapılan kas ve eklem hareketleridir. Bu kapsamda spor
aktivitelerinin yanısıra egzersiz ve oyun gibi gün içinde yapılan aktiviteler de fiziksel aktivite olarak kabul edilir.
Düzenli fiziksel aktivite, her yaşta sağlığa yararlıdır; fiziksel gelişmeye, sosyalleşmeye, hastalıklardan korunmaya,
kötü alışkanlıklardan uzak durmaya, yaşam kalitesinin artırılmasına önemli katkısı vardır. Fiziksel aktivitenin sağlığımız
üzerine etkileri iki başlık altında incelenebilir:
1. Beden sağlığına etkileri
Fiziksel aktivitenin başta kas iskelet sistemi olmak üzere
birçok sistem ve organ üzerinde olumlu etkisi vardır.
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Kas iskelet sistemi üzerine etkileri
•
•
•
•

Kas gücünün korunması ve arttırılması,
Kas tonusunun korunması ve düzenlenmesi,
Aksi grup kaslar arasındaki dengenin sağlanması,
Eklem hareketliliğinin korunması ve arttırılması,
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• Kas ve eklemlerin esnekliğinin korunması ve arttırılması,
• Kas- iskelet sistemini güçlenir, düşmeler ve düşmelere bağlı kırık riski azalır,
• Kondisyon (hareket alışkanlığı) ve dayanıklığın (fiziksel aktivite toleransının) artması,
• Reflekslerin ve reaksiyon zamanının gelişmesi,
• Vücut postürün korunması,
• Denge ve düzeltme reaksiyonlarının gelişmesi,
• Yorgunluğun azaltılması,
• Kemik mineral yoğunluğunun korunması ve osteoporozun önlenmesi,
• Kas tarafından kullanılan enerji ve oksijen miktarının
artması,
• Olası yaralanma ve sakatlıklara karşı bedensel korunma geliştirmesi,
Diğer vücut sistemleri üzerine etkileri
• Nabız sayısı azalır,
• Bir atımda pompalanan kan miktarında artış olur,
• Kalp ritmi düzenlenir,
• Kan basıncı düşer,
• Damarların elastikiyeti artar,
• Yüksek kan kolesterol ve trigliserit düzeyini etkileyerek damar hastalıkları riski azalır,
• Kalp kasına olan kan akışı artar ve koroner infarktüs
riski azalır,
• Akciğerlerin havalanması (solunum kapasitesi) artar,
• Sigaradan uzak durmaya neden olur,
• İnsülin aktivitesinin kontrolü sağlanır ve kan şekerinin kontrolüne yardımcı olur,
• Vücudun su, tuz,mineral kullanımının dengelenmesine yardımcı olur,
• Metabolizmayı hızlandırır ve şişmanlamayı önler,
• Menopozu geciktirir, olumsuz etkilerinin hafifletilmesine yardımcı olur,
• Beyine olan kan akışının artışına bağlı olarak erken

demans riskini azaltır,
• Beyin damar hastalıkları riskini azaltır,
• Sağlıklı cinsel aktiviteye olumlu etkileri vardır
• Enfeksiyonlara direnç artar
• Kanser gelişim riskini azaltır.
2. Ruhsal sağlık üzerine etkileri
• Bireyin kendini iyi hissetmesini sağlar,
• Vücüdu daha sağlıklı ve düzgün olan bireyler kendileri ile barışık ve özgüvenli olur,
• Bağımsız ve aktif yaşlı bireyler yaratır,
• Bireyler arası iletişim artar,
• Olumlu düşünebilme ve stresle başa çıkabilme yeteneğini gelişir,
• Depresyon, anksiyete ile başa çıkma gücünü arttırır.
• Sosyal uyum ve kabul görme oranını arttırır.
• Yaşlıların atıl kalma, işe yaramama duygularından
kurtulmalarına yardımcı olur.
Bireyin geleceği için yapabileceği en iyi yatırım düzenli
fiziksel aktivite alışkanlığıdır.

Yaşa Uygun Aktiviteler
Fiziksel aktivite, günlük yaşam içerisinde kas ve eklemleri kullanarak enerji tükettiren, kalp ve solunum hızını arttıran ve farklı şiddetlerde yorgunlukla sonuçlanan aktiviteler
olarak tanımlanır. Bu aktiviteler arasında yürümek, koşmak,
sıçramak, yüzmek, bisiklete binmek, çömelmek – kalkmak,
kol ve bacak hareketleri, baş ve gövde hareketleri gibi spor
dalları sayılabileceği gibi dans, oyun ve gün içersindeki aktiviteler de sayılabilir.
Bireyler fiziksel aktivite seçerken kendilerine ait koşulları değerlendirmelidirler. Ancak seçilen aktivitenin düzenli ve
devamlı olması gerektiği unutulmamalıdır.
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Aktivite seçiminde şu faktörler dikkate alınmalıdır:
• Yaş,
• Fiziksel çevre,
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• Fiziksel uygunluk,
• Vücut ağırlığı,
• Her ortam ve zamanda uygulanabilir, pratik olması,
• İsteklilik, gönüllülük,
• Ulaşılabilirlik,
• Eğlenceli olması,
• Bireysel gereksinimlere göre planlanmış olması,
• Devamlılığa uygun olması ve
•Ekonomik durum,

basketbol, futbol gibi sporları içeren kompleks motor beceriler kazandıran sporlarla yönlendirilebilirler.

Ergenlik döneminde fiziksel aktivite
Ergenlik, hızlı fiziksel büyüme ve hızlı iskelet gelişimi
ile de karakterizedir. Kemik dansitesinde 20 yaşından sonra artış olmadığı gösterilmiştir. Bu dönemde kemik dansitesi
ne kadar yüksekse yaşamın ileri dönemlerindeki osteoporoz
riski de o kadar az olur. O nedenle ergenlerin her gün fiziksel
olarak aktif olmaları önemlidir. Günde en az 60 dakika orta
ve yüksek şiddetli fiziksel aktivite yapmaları iyi olur. Kemik
ve kasların güçlendirilmesini sağlayan yüksek şiddetli fiziksel aktiviteler haftada en az 3 gün yapılmalıdır.

Kişi kendisine uygun, eğlenceli ve sürekli yapabileceği bir
aktiviteyi seçmelidir.
Seçilen fiziksel aktivite, bireyin genel sağlık durumuna
uygun değilse bazı olumsuz etkileri de olabilir. Örneğin, kırık, çıkık, kas yırtıkları olabilir,kişi risk altındaysa kalp ve
damar sorunları ortaya çıkabilir. Kanser hastalarının, doğumu
yaklaşan gebelerin, denge bozukluğu olan kişilerin bir hekime danışmadan fiziksel aktiviteye karar vermemelidir.
Uygun bir fiziksel aktivite seçilmiş olsa bile uygulama sırasında bazı yanlışlıklar yapılırsa da kişinin sağlığına
olumsuz etkileri olabilir. Örneğin, yüksek şiddette aktivite
yapmak, gereğinden uzun süre aktivite yapmak, aktiviteyi
zorlanarak yapmak, göğüs ağrısı vb yakınması olduğu halde
aktiviteye devam etmek, aşırı sıcak, aşırı soğuk, kaygan zemin gibi uygunsuz çevresel koşullarda aktivite yapmak kişiye
yarardan çok zarar verebilir.

Yetişkinlerde fiziksel aktivite
Yetişkinler çalışma temposu içinde spor yapmaya zaman
bulamadıklarından yakınırlar. O nedenle gün içindeki zorunlu
hareketler egzersize dönüştürülebilir; özel araç yerine toplu
taşıtları tercih etmek, gidilecek yere varmadan bir kaç durak
önce inip yola hızlı bir şekilde yürüyerek devam etmek, asansöre binmek yerine merdivenleri kullanmak, hızlı yürüyüşle
alışveriş yapmak, hafif formda egzersiz yerine geçebilir.

Aktivitenin şiddeti ve uyulması gereken
kurallar
Aktivite yaparken bazı kurallara uymak sağlık açısından
önemlidir:

Sağlıklı çocuklarda yaş gruplarına göre
aktiviteler
Çocukların sevdikleri bir aktiviteyi düzenli olarak
yapmaları en uygunudur. Çocuk, eğlendiren ve güvenli
yapılan her türli aktiviteye katılabilir. Çocuğun yaş, vücut
yapısı ve fiziksel gelişimi için doğru olan sporu seçmek
önemlidir. Örneğin, 2-5 yaş grubundaki çocuklar fırlatma,
yakalama, koşma, sıçrama gibi hareketler yapabilirler. 6-9
yaş grubundaki çocuklar bir objeyi belli mesafeye fırlatma,
bir topa vurmak, sporun temel hareketlerine geçiş gibi aktivitelerle ilgilenebilirler. 10-12 yaş grubundaki çocuklar ise
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• Daha önce hiç egzersiz yapmamış olanlar gün aşırı 10
dakika gibi sürelerle başlamalı ve bunu zaman içinde en
az 30 dakika olacak şekilde arttırmalıdırlar,
• Egzersiz öncesinde yumuşak ve yavaş hareketlerle
gererek kaslar ısıtılmalıdır.
• Ani hareketler ve aşırı yüklenme spor yaralanmalarına neden olabilir.
• Kronik bir hastalığı olanlar, egzersiz programlarına
başlamadan önce hekime danışmalıdırlar.
• Egzersizle birlikte gelen şiddetli göğüs ağrısı ve nefes
darlığının ciddi bir koroner hastalığa işaret edebilir; bu
durumda ekzersize mutlaka son verip bir hekime başvurulmalıdır,
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• Açık havada yapılacak ekzersizler için hava kirliliğinin yoğun olmadığı ortamlar seçilmelidir,
• Spor yapmakta olan kişi aynı zamanda kolaylıkla konuşabilir; konuşmada zorluk oluyor ve kişi nefes nefese kalıyorsa aktivite seviyesi şiddetli demektir; şiddeti
azaltmalıdır,
• Egzersiz yapanlar öncelikle “maksimum kalp hızlarını” (çok yoğun egzersis süresinc kalbin en hızlı attımı)
belirlemelidir. Bunun için 220’den kişinin yaşı çıkartılır; orta şiddetteki aktivitelerde hedef kalp hızı maksimum kalp hızının %50-70’i arasında olmalıdır; Şiddetli
aktivitelerde hedef kalp hızı maksimum kalp hızının
%70-85’i arasında olabilir,
• Egzersize başlarken hedef kalp hızının %60 seviyesinde olmasını amaçlanmalıdır,
Orta şiddette fiziksel aktiviteler :
•
•
•
•
•
•
•

Tempolu yürüyüş (saatte yaklaşık 5 km)
Bahçe işleri
Ev işleri (süpürme,silme)
Bisiklet (saatte 16 km den az)
Hafif ritimde halk oyunları
Salon Dansları
Tenis (çift)

Şiddetli fiziksel aktiviteler
•
•
•
•
•
•
•

Koşu/joging (saatte 8 km)
Bisiklet (saatte 16 km den fazla)
Yüzme
Aerobik egzersizler
Çok hızlı yürüme (saatte 7 km hız ile)
Ağırlık kaldırma
Basketbol

Spor Hekimliği
Spor hekimliği, egzersiz ve fiziksel aktiviteye bağlı olarak
ortaya çıkan yaralanmalar ve rahatsızlıkların tanısı, tedavisi,
önlenmesi ve rahabilitasyonu ile uğraşan, multidisipliner (egzersiz fizyolojisi ve biyokimyası, spor travmatolojisi, sportif
rehabilitasyon ve iç hastalıkları) bir tıp dalıdır. Sporcuların
ve rekreaktif amaçlı spor yapanların düzenli muayenelerini
yapma, performanslarını izleme, spor yaralanmalarını önleme, antrenmanların yararını arttırma, yaralanan sporcuları en
kısa sürede eski performans düzeylerine getirme gibi işler de
spor hekimliğinin konularıdır. Ayrıca obezite, koroner kalp
hastalıkları, osteoporoz, diyabet ve astım gibi kronik hastalığın önlemesine ve tedavisine yönelik egzersiz uygulamaları
da Spor Hekimliğinin konularındandır.
Ülkemizde Tababet Uzmanlık Tüzüğü’ne göre spor
hekimliği dalında uzmanlık almış hekimler tarafından
uygulanır. Bazı ülkelerde bir yan dal uzmanlığıdır.
Türkiye’de spora bilimsel yaklaşım 1908’ de Sivil Okullar Beden Eğitimi genel müfetişi olan Selim Sırrı Tarcan ile
başlamıştır. 1938 ‘de 3530 sayılı yasa ile Beden Terbiyesi
Genel Müdürlüğüne bağlı olarak Sağlık Dairesi Başkanlığı
kurulmuş, 1947, 1948 ve 1949 yıllarında spor hekimliğine
ilişkin kurslar düzenlenmiştir. 1950’ de Ankara’ da toplanan
spor şurasında spor hekimliği konusunda yapılması gerekenler tartışılmış öneriler belirlenmiştir. 1965’te Ankara, İstanbul ve İzmir’deki Spor Hekimleri Dernekleri bir Federasyon
çatısı altında birleşmişlerdir. 1973 yılında Tababet Uzmanlık
Tüzüğüne eklenen madde uyarınca Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi spor hekimliği uzmanlık eğitimine başlamış ve Spor
Hekimliği Enstitüsü kurulmuştur. 1989 yılında Spor Hekimliği üniversitelerarası kurulca bir doçentlik dalı olarak kabul
edilmiştir.

Sporcu Beslenmesi
İyi beslenen bir sporcu, kötü beslenen bir sporcuya göre
bazı üstünlüklere sahiptir:
• Performansı yüksektir,
• Antrenmanın etkisi en üst düzeyde olur,
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•
•
•
•
•

Konsantrasyonu iyi ve dikkatlidir,
Daha az hastalanır ya da sakatlanırlar,
Sakatlıkta toparlanma süresi kısadır,
Büyümesi ve gelişmesi beklenen düzeydedir.
Vücut ağırlığı ve vücut yağ oranı önerilen düzeydedir.

aktivetinin türü dikkate alınarak yapılan hesaplamalara göre
65 kg ağırlığındaki bir erkek sporcu için farklı egzersiz türlerinde harcanan enerji miktarları tablo 6’da görülmektedir.
Tablo 7: Farklı Egzersiz Türlerinin Enerji Harcaması Üzerine Etkileri (65 kg ağırlığındaki erkek)
Egzersiz türü

Sporcu beslenmesinde en önemli hedefler; sporcunun
genel sağlığını korumak ve performansını artırmaktır.

Enerji (kkal / saat)

Aerobik (yüksek şiddette)

520

Aerobik (düşük şiddette)

400

Sporcuların enerji ve besin öğelerine olan gereksinmesi
yaş, cinsiyet ve spor dallarıne farklılık gösterir. Bununla birlikte, temel beslenme kuralları bütün sporcular için benzerdir.
Sporcu kendisi için gereken enerji ve besin öğeleri ile yeterli
sıvıyı tüketmelidir. Genel olarak sporcuların karbonhidrattan
zengin diyetle beslenmesi önerilir, ancak, protein, vitamin ve
mineralleri de yeteri kadar tüketmelidirler; aldıkları sıvı miktarı da fazla olmalıdır; yağı spor yapmayan bireylerden daha
az tüketmelidirler.

Badminton

370

Boks

865

Bisiklet (16 km/saat)

385

Bisiklet (9 km/saat)

250

Judo

760

Koşu (16 km/saat)

1000

Koşu (10 km/saat)

750

Yürüyüş (5 km / saat)

300

Vücut egzersiz sırasında, dinlenme durumuna göre daha
fazla enerji harcar. Çünkü, egzersiz sırasında, kaslar daha
güçlü kasılır, kalp atımı hızlanır, kalp vücuda kanı daha hızlı
pompalar, akciğerler daha hızlı çalışır. Önemli olan, gereksinim duyulan yüksek enerjiyi sağlayacak, fakat aynı zamanda
kişinin yeterli ve dengeli beslenmesini sağlayacak gıdalarla
beslenmektir.

Squash

615

Yüzme (hızlı)

630

Tenis (tekli)

415

Besinler farklı miktarlarda karbonhidrat, protein ve yağ
içerdikleri için, vücutta yıkıldığında farklı miktarlarda enerji
sağlar. Enerji veren besin öğelerinin 1 gramlarının sağladıkları enerji miktarları şöyledir:
Karbonhidrat : 4 kkal
Protein
: 4 kkal
Yağ		
: 9 kkal
Sporcuların enerji gereksinimi kişisel özellikleri ve yaptıkları spora bağlı olarak günlük 2000 kkal. ile 5000 kkal.
arasında değişir. Bu miktar, çok yoğun antrenman yapan
(günde 4-5 saat) ve yarışlara hazırlanan dayanıklılık sporcularında daha yüksektir. Sporcuların bazal metabolizmaları ve

Ağırlık antrenmanı

270-450

Türkiye’de Aktif Yaşam Politikaları
Fiziksel aktivitenin arttırılması yalnızca bireysel değil
toplumsal bir konudur ve toplum tabanlı, çok sektörlü, multidisipliner ve kültürel yaklaşım gerektirmektedir. Bu sektörler arasında özellikle Sağlık, Milli Eğitim, Gençlik ve Spor
Bakanlıkları ile belediyelere önemli sorumluluklar düşer.
Ayrıca, başta spor kulüpleri plmak üzere sivil toplum kuruluşlarının ve özel sektörün de bu konuda rollerinin olduğu
unutulmamalıdır.
Devletin sporu topluma yayma konusundaki sorumluğu
TC Anayasasının 59 uncu maddelerinde açık biçimde belirtilmiştir.
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bu tesislerin işletilmesi ile ilgili kuralları belirlemek, sporcu
yetiştirilmesi için gerekli alt yapıyı oluşturmaktır. Bu görev,
kuşkusuz toplumda fiziksel aktivitenin günlük yaşamın bir
parçası olması için önemlidir.

TC ANAYASASI (1982)
MADDE 59. – Devlet, her yaştaki Türk vatandaşlarının beden ve ruh sağlığını geliştirecek tedbirleri alır, sporun kitlelere yayılmasını teşvik eder.
Devlet başarılı sporcuyu korur.
Sağlık Bakanlığının rolü: Dünya Sağlık Örgütü, bulaşıcı olmayan hastalıkların önlenmesi çerçevesinde bütün
üye ülkelere tuz tüketiminin azaltılmasını, gıdalardaki trans
yağların çoklu doymamış yağla değiştirilmesini, beslenme
ve fiziksel aktivite konularında toplumda farkındalık yaratılmasını önermişti. Ülkemiz de bu çağrıya uyarak “Türkiye
Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı” adı altında
geniş tabanlı ve çok sektörlü bir yaklaşımı benimseyen bir
program başlatmış ve program ile ilgili Başbakanlık Genelgesi 29.09.2010 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
Program aktivitelerinin %30’u fiziksel aktivite ile ilgilidir.
Sağlık Bakanlığı, hareketli yaşamı teşvik ederek yürümenin, bisiklet sürmenin, spor yapmanın yararını ve önemini
vurgulayan ve ulaştırma, eğitim, spor ve şehir planlaması gibi
sektörlerle işbirliği içinde yürütülen programlar başlattı; bu
tür programların yagınlaşması için çaba içine girdi. Bu çalışmaları için eylem planları hazırladı. Bakanlık tarafından
hazırlanan 2013-2017 yılı Stratejik Planında, Bakanlığın,
toplumu sağlıklı beslenme, obezite ve fiziksel aktivite konularında bilgilendirmek ve bilinçlendirmek, sağlıklı beslenme
ve düzenli fiziksel aktivite alışkanlığı kazandırmak için destekleyici çevrelerle programlar oluşturmayı hedeflediği açıkça belirtildi.
Gençlik ve Spor Bakanlığının rolü: 2011 yılında yayınlanan 638 sayılı Gençlik ve Spor Bakanlığının Teşkilat
ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede söz
konusu Bakanlık ülkedeki spor etkinliklerini planlama, yürütme ve başta gençler olmak üzere toplumu spor yapmaya
teşvik etme görevi verilmiştir. Bu yasaya göre Bakanlık,
toplumun gereksinmelerini saptayacak ve sporun toplumun
her kesimi tarafından yapılmasına zemin hazırlayacaktır. İşte,
bu sorumlulukları çerçevesinde Gençlik ve Spor Bakanlığına
düşen görevler, yurdun her köşesinde spor tesisleri kurmak,

Milli Eğitim Bakanlığının rolü: Hareketli yaşam alışkanlığının küçük yaşlardan başlayan eğitimlerle kazandırılacağı kuşkusuzdur. O nedenle, Milli Eğitim Bakanlığı ve okul
yönetimlerine çok önemli görevler düşmektedir. Bu yaklaşım
doğrultusunda ülkemizde Sağlık, Milli Eğitim ve Gençlik ve
Spor Bakanlıkları işbirliği içinde gerek uygun beslenme, obezitenin kontrolü ve haraketli yaşam, gerekse spor alışkanlığının kazandırılması ve sporcu yetiştirilmesi konularında işbirliği protokolları imzalamakta ve programlar yürütmektedir.
Spor alışkanlığının kazandırılması açısından kuşkusuz, çok
önemli bir uygulama ilk ve orta öğretim kurumlarında verilen
“beden eğitimi” dersleridir. Ancak, bu dersin temel amacının
gençlere hereketli yaşam tarzını benimsetmek olduğu unutulmalı ve dersin öneminin öğrenciler ve veliler tarafından
doğru biçimde kavranması sağlanmalıdır.
Yerel Yönetimlerin rolü : 5393 sayılı Belediye Kanunun 14/a maddesi belediyelere sporun geliştirilmesi için gerekli hizmetleri yapma görevi vermektedir. Benzer bir görev
5302 sayılı Özel İdare Kanunun 6/b maddesinde ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7/d maddelerinde de yer
almaktadır. Büyükşehir Belediye Kanunu, belediyelere spor
tesisleri kurma ve işletme, amatör spor kulüplerini destekleme, amatör kulüpler arasında yarışmalar düzenleme, başarılı
sporcuları ödüllendirme ve sporu kitlelere yayma görevlerini vermektedir. 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun
168. maddesinde “Her kent ve kasaba belediyeleri o kent ve
kasabanın vüs’at ve nüfusunun adedine göre icap eden büyüklükte küçük çocukların temiz hava almasına mahsus bir
veya müteaddit bahçeler ve spor meydanları vücuda getirmeye mecburdur”denilmektedir. Kısaca, belediyeler, hareketli yaşamın ve spor alışkanlığının yaygınlaştırılamsında çok
önemli bir role sahiptir. Bu sorumlulukları çerçevesinde yalnızca merkezi bölgelerde değil, en uçtaki mahallerede spor
alanları kurup işletmek, çocuk oyun bahçeleri kurmak, kent
ulaşımında bisiklet kullanmayı teşvik amacıyla bisikletler
için ayrılmış yollar ve yürüyüş parkurları yapmak, toplu spor
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etkinlikleri ve festivaller düzenlemek, amatör spor kulülerine
malzeme ve diğer desteği sağlamak, spor okulları açıp işletmek, okullardaki spor etkinliklerine destek vermek gibi işler
sayılabilir.
Spor kulüplerinin rolü: Spor ve hareketli yaşam alışkanlığının yaygınlaştırlmasında ülkemizin her köşesinde faaliyet gösteren spofesyonel ya da amatör sporv kulüplerin de
önemli katkıları olabilir. Bu katkıların başında, çocukları ve
gençleri spora teşvik amacıyla sürekli ya da tatil günlerinde
hizmet veren “spor okulları” açmak ve işletmek sayılabilir.
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Sağlıkta Dışa Bağımlılık
Temel Sağlık Hizmetleri Bildirisi her ülkenin ilaç yönünden kendine yeter düzeyde olmasını önermektedir. Bu listeye
kuşkusuz tıbbi araç-gereci de eklemek gereklir. Birçok gelişmekte olan ülkede olduğu gibi Türkiye’nin de ne ilaç, ne
de tıbbi araç-gereç açısından kendine yeter durumda olduğu
söylenemez. Ülkemiz bu iki konuda da başka ülkelere bağımlıdır. “Şehir hastaneleri” politikasının da dışa bağımlılık olarak nitelendirilmesi de akla gelebilir. Çünkü, bu hastaneleri
işleten firmaların içinde yabancı şirketlerin payı yüksektir ve
şehir hastaneleri sağlıkta özelleştirmenin / küreselleşmenin
ve yabancı firmalara bağımlı olmanın bir örneğidir.

İlaçta Dışa Bağımlılık

Prof. Dr. Julius Wieting

Ethem Pertev

Selçuklu döneminde açılan hastanelerde eczaneler de bulunuyordu. Anadolu’da açılan ilk hastane olan Kayseri’deki
Gevher Nesibe Sultan Şifahanesinde (1206) ilaç yapılan bir
bölüm vardı. Bursa Darülşifası’nda (1400) ilaç işleri ile ilgili olarak saydalan, şerbetiyan, uşşaban gibi unvanlardan söz
edilmektedir. Fatih (1470), Süleymaniye (1555) ve Edirne
(1486) darülşifalarının droglarını sağlayan, ilaç ve macunlarını yapan kişiler için aşşab, şerbetçi, edviyeküp gibi meslek
adları kullanılıyordu.

O dönemlerde eczacıların hemen hepsi gayrimüslim idi.
Eczacı olmak isteyenler bu kişilerin yanında çırak olarak
işe başlar daha sonra kendi eczanelerini açarlardı. Çıraklık
stajı yapanların da hemen hepsi gayrimüslim olurdu. Hatta,
ilk Türk eczane sahiplerinden olan ve ilaç üretimine öncülük
eden Ethem Pertev de çıraklık yaparak staj belgesi almak için
eczane bulmakta güçlükle karşılaşmış, sonunda, zamanın tanınmış hekimlerinden olan amcasının araya girmesi ile çıraklık stajı yapabilmişti.

Batı dünyasındaki bilimsel gelişmelere karşı ilgisiz kalan Osmanlı İmparatorluğu döneminde hekimlik ve eczacılık
meslekleri uzun süre ayrılmadı, 18. yüzyılda modern anlamdaki ilk eczacı dükkânları (ispençiyar) açılıncaya kadar ilaç
hazırlama işi hekimler, cerrahlar ve kehhaller (göz hekimleri)
tarafından yürütüldü.

Batılı ülkelere tanınmış olan ticaret ayrıcalıklarının (kapitülasyonlar) Lozan Antlaşması ile kaldırılmasından sonra
ülkemizde yerli ilaç üretiminde de olumlu adımlar atılmaya
başlanmıştır. Türkiye’de ilaçlarla ilgili ilk standartlar 1928
yılında yapılmıştır. O yıl çıkartılan “1262 Sayılı İspançiyarı
ve Tibbi Müstahzarlar Kanunu” uzun süre ilaçların yapımı,
ruhsatlandırılması ve satışına ilişkin kuralları gösteren mevzuat olmuştur. İlk “ilaç kodeksi” (farmakope) ise 1930 yılında yürürlüğe girmiştir. Günümüzde Avrupa Farmakopesi
bizim de resmi ilaç kodeksimiz olmuştur.

İlaç endüstrisinin eczanelerde başladığı bilinir.
Türkiye’de de böyle olmuş, üretim daha sonra laboratuvarlara ve fabrikalara kaymıştır. Türkiye’de makineler kullanılarak yapılmış ilk müstahzar ilaç, 1907 yılında Gülhane Askeri
Laboratuvarlarına Prof. Dr. Julius Wieting Paşa tarafından
getirtilen makinelerle yapılmıştır. Sonraları Ethem Pertev
Eczanesi laboratuvarında el ile işleyen yerine, daha büyük
makinelerle ilaç yapımına başlanmıştır.

Zamanın hükümetleri 1946 yılına kadar yabancı ilaç ithalini önleyici ve yerli ilaçların yapımını özendirici politikalar
izlemişlerdi. Bununla birlikte bu dönemde ilaç üretimi için
gerekli teknolojik gelişme sağlanamadı. Sonunda, 1947 yılında yabancı ilaçların lisans ile (royalty ödenerek) yapılması
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yoluna gidildi ve böylece yeni teknolojilerin ülkemize girişi
hız kazandı. Bunun gerçekleşmesinde ve yabancı ilaç firmalarının Türkiye’de fabrika kurmalarında 1950’li yıllarda uygulanan Truman doktrini, Marshall planı ve Nato yardımların
da etkisi olmuştur. Böylece, ilaç endüstrisi hızla gelişmeye
başlamış ve ülkemizde üretilen ilaçların piyasadaki oranları
artmıştır. Hatta, 1953 yılında İbrahim Ethem firması Kıbrıs
ve Suriye’ye az da olsa ilaç ihracını başarmıştır. Öte yandan,
yabancı firmaların ülkemizde ilaç üretmelerinin kabul koşulları arasında ilaçların hiç olmazsa bir kısmının etkin maddesinin de ülke içinde üretilmesi koşulunun yer almaması eleştirilen bir husus olmuştur. Böyle bir zorunluluk bulunmadığı
için, bu firmaların hiçbiri etkili madde üretimine ve Ar-Ge
(araştırma geliştirme) çalışmalarına girişmemiştir.

şa’nın kliniğinde Darûl-Kelb Ameliyathanesi (Kuduz Tedavi Müessesesi) kurulur. Bu kurum dünyanın üçüncü kuduz
enstitüsüdür. Kuduz aşısı, bulunduktan sadece üç yıl sonra bu
kurumda üretilmiştir.

Türkiye’de ilaç sektörünün temel özelliliği yabancı
ülkelere ve firmalara bağımlı olmasıdır. Ülkemiz ilaç
konusunda net bir ithalatçı konumundadır. Sektörün en önemli
sorunu çok yüksek dış ticaret açığıdır. Türkiye ilaç ihraç
edtmektedir, fakat ithal edilen ilaca ödenen para ihracatın
yaklaşık 5 katıdır. Yani, ülkemizde tüketilen ilaçların yüzde
85 kadarı yurt dışından satın alınmaktadır. İlaç üretiminde
kullanılan hammaddeler de ağırlıklı olarak ithal edilmektedir.
Sonuç olarak ülkemizde gerçek anlamda yerli bir ilaç
sanayinden söz etmek güçtür. Kaldı ki, ülkemizde üretim
yapan firmaların da büyük çoğunluğu yabancı firmalardır.
Dünyadaki en büyük 10 ilaç üretim firmaının ülkemizde
tesisleri bulunmaktadır.

Aşıda Dışa Bağımlılık
Aşı üretimi konusundaki durum ilaç üretiminden daha
kötüdür. Ülkemizde halen hiçbir aşı üretilmemektedir;
aşıların tamamı yurt dışından ithal edilmektedir. Oysa,
Türkiye, Osmanlı İmparatorluğunun son dönemlerinden buyana aşı üreten bir ülke idi.
1886 yılında II. Abdülhamit Han Zoeros Paşa, Hüseyin
Hüsnü Bey ve Hüseyin Remzi Bey’i kuduz aşısının üretilip uygulanmasını öğrenmeleri için 800 lira bağışla birlikte
Louis Pasteur’un yanına göndermiş, böylece Osmanlı Döneminde bakteriyolojik çalışmalar başlamıştı. Yedi aylık
bir eğitimden sonra döndüklerinde 1887 yılında, Zoeros Pa-

Öndekiler: Veteriner Hüseyin Hüsnü, Zoeros Paşa,
Dr. Hüseyin Remzi (Haziran 1886)
Türkiye’nin ilk mikrobiyoloğu olan Dr. Hüseyin Remzi
Bey’e 1890’da yılında çiçek aşısı üretim yeri kurması görevi
verilir ve böylece ülkemizde ilk çiçek aşısı üretim merkezi
(telkıhhane) kurulur. Bir yıl sonra difteri serumu, daha sonra tifo, kolera, dizanteri, veba, tifüs aşıları, meningokok antiserumu ve tüberkülin üretilir. Bunu hayvanlar için şarbon
serumu, sığır vebası, koyun çiçeği aşıları üretimine başlanır.
İstanbul’un işgal altında olduğu 1920-21 yıllarında Telkihhane’de üretilen 220 bin doz çiçek aşısı Fransa, İngiltere ve
Amerika’ya ihraç edilir. Kurtuşuş Savaşının sürdüğü 1922
yılında Telkihhane müdürü Kemal Muhtar Anadolu’ya 3,5
milyon doz çiçek aşısı gönderir.
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Şekil 30: Demirkapı Telkıhhane-i Şahane - 1894

Hanım ile birlikte yanlarına aldıkları aşı, serum, kültür ve deney hayvanları ile birlikte İnebolu üzerinden Kastamonu’ya
kaçar. Savaşın sürdüğü dört yıl boyunca burada aşı ve derum
üretir. Cumhuriyet döneminde Dr. Zekai Muammer (Tunçman) 1937 yılında İhsan Şükrü Aksel ile birlikte dünyada ilk
kez yalancı kuduz (aujezisky) virüsünü izole etmeyi başardı.

Birinci Dünya Savaşı sırasında Aşıhane Anadolu’ya taşınır. Eskişehir Sıcaksular yöresinde bir handa bir süre hayvan
aşı ve serumları üretilir. Eskişehir’in işgali tehlikesi doğunca aşıhaneyi Kırşehir’e taşınır. Aynı dönemde, Şerefeddin
Mustafa, Afyon’da çiçek aşısı üretmektedir. Aynı dönemde
Erzincan’da Serum Laboratuvarı çalışmaktadır. 1916 yılında
Erzincan’ın Rus işgaline girdiği sırada bu laboratuvar önce
Halep’e, sonra Niğde’ye ve oradan Sivas’a taşınır. Sonra
sonrasında yeniden Erzincan’a getirilen bu laboratuvar 1039
yılındaki depreme kadar burada hizmet verir.
Dünyada ilk tifüs aşısı 1915 yılında Dr. Reşat Rıza (Kor)
ve Dr. Tevfik Salim Sağlam tarafından bulunmuş ve ilk
kez Sivas’ta uygulanmıştır.
1920 yılında İstanbul işgal altında iken devam eden veba
algınını kontrol edebilmek için Mustafa Hilmi Bey Gedikpaşa Hamamında boza şişeleri içinde veba aşısı üretir. Bu arada
Anadulu’da Kurtuluş Savaşı başlamıştır. Dr. Zekai Muammer
İstanbul Bakteryelojihanesinde asistan olarak çalışmaktadır.
Anadolu’ya ilaç ve aşılar dahil hiçbir şeyin gönderilmesinin
yasak olduğu 1920 yılında çalıştığı laboratuvarda gizlice veba
ve kolera kültürleri hazırlar; ayrıca Anadolu’dan talep edilen
yüzbin çiçek aşısını Sıhhiye Müdürü Abdullah Cevdet Beyin
de göz yumması ile laborauardan dışarı çıkarır; eşi Muazzez

Dr. Zekai Muammer Tunçman
1927 yılında Ankara’da verem aşısı ve semple tipi kuduz
aşısı üretimi başlar. 1928 yılında Merkez Hıfzısıhha Enstitüsü Ankara’da hizmete girer. Anadolu’nun değişik yerlerindeki aşı üretim merkezleri bu Enstitü çatısı altında birleştirilir;1931 yılında tetanos ve difteri aşıları üretilmeye başlanır;
1934 yılında Telkihhane ve İstanbul’daki Kuduz Enstitüsü de
kapatılarak Hıfzıssıhha Enstitüsü bünyesine alınır; 1937’de
kuduz serumu üretimi başlar. 1940 yılında tifo, Cox tipi tifüs,
tifo-tifüs karma, tifo-difteri karma, intradermal BCG, vebakolera karma, veba-kolera-tifüs karma, difteri-tetanos karma,
boğmaca-difteri karma, influenza tifo-difteri-tetanos karma
aşıları üretililmeye başlanır; kolera salgını sırasında Çin’e aşı
gönderilir; 1942 yılında tifüs aşısı ve akrep serumu üretimine başlanır; 1947 yılında BCG, 1948 yılında boğmaca aşısı
üretimi başlar. Bunun yanı sıra Ulusal İnfluenza Merkezi ve
BCG Laboratuvarı Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından
akredite edilir ve influenza aşısı üretimine geçilir. 1953 yılına gelindiğinde 18 farklı tip aşı (tifo, dizanteri, kolera, veba,
meningokok, stafilokok, boğmaca, brusella, nezle, BCG, difteri, tetanos, kızıl, alüminyum presipiteli karma aşılar, lekeli
humma, kuduz ve çiçek, ayrıca tüberkülün) üretilip ülkede
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kullanılmaktaydı. 1968 yılında Ankara’da kurulan Serum
Çiftliğinde tetanos, gazlı gangren ve difteri antitoksik, kuduz
antiviral, şarbon antibakteriyel, akrep antivenom serumları
üretildi. 1960-70’li yıllarda Türkiye, kendine yetecek düzeyde bakteri aşılarını üretir duruma gelmişti. 1983’te kuru BCG
aşısı üretimine başlandı. Bu yıllarda 104 kalem şı ve serum
üretilmekteydi.
1992 yılında adsorbe tetanos aşısı deneysel olarak üretilmeye başlandı; 1995 yılında aşı üretimi ile ilgili bir master
planı hazırlandı; 1999 yılında fermantör teknolojisiyle tetanos toksoidi üretimine, 2000 yılında pilot adsorbe tetanos aşısı üretimi gerçekleştirildi. 2001 yılında adjuvant geliştirme
çalışmalarına başlandı.
Bir yanda bu gelişmeler olurken, diğer yanda hızla gelişen ve değişen aşı üretim teknolojilerindeki biyoteknolojiyi
izleme ve ülkeye getirme konusunda sıkıntılar yaşanıyordu.
Bu arada, diğer ülkelerde bu alanda çok ciddi yatırımlar yapılmaktaydı. Bu ülkeler arasında Kanada, Belçika, Fransa,
Güney Kore gibi ülkelerdeki aşı üretim firmalarının her biri
bütün dünyaya yetecek kadar aşı üretiyorlardı. Böyle olunca, aşı ithali son teknolojiyle aşı üretiminden daha ucuz hale
geldi. 1980’li yıllarda yapılan hesaplamalarda bir aşı üretim
firmasının (tesisinin) verimli olabilmesi için, ulusal ihtiyacı
karşılama yanı sıra her yıl en az 250 milyon doz aşıyı ihraç
etmesi gerektiği anlaşılmıştı. Bu gerçekler dikkate alınarak
önce 1996 yılında Difteri-Boğmaca-Tetanos (DBT) ve Semple tipi kuduz aşılarının, 1997 yılında ise BCG aşısının üretimi
durduruldu.

Tıbbi Araç-Gereçte Dışa Bağımlılık
Sağlık hizmetlerinin, özellikle tedavi edici hizmetlerin
sunumunda tıbbi araç-gereç (tıbbi cihazlar) vazgeçilemez
anahtar girdi unsurlardır. Ülkemizde tıbbi araç-gereç ile ilgili
standartlar ve kurallar Avrupa Birliği (AB) mevzuatı esas alınarak düzenlenmiştir.
Sağlık Bakanlığınca 2011 yılında yayınlanan Tıbbi Cihaz Yönetmeliğinde “tıbbi cihaz” şöyle tanımlanmıştır:
“İnsanda kullanıldıklarında aslî fonksiyonunu farmakolojik,
immünolojik ya da metabolik etkiler ile sağlamayan fakat
fonksiyonunu yerine getirirken bu etkiler tarafından desteklenebilen ve insan üzerinde hastalığın tanısı, önlenmesi,
izlenmesi, tedavisi veya hafifletilmesi ya da yaralanma veya
sakatlığın tanısı, izlenmesi, tedavisi, hafifletilmesi veya mağduriyetin giderilmesi ya da anatomik veya fizyolojik bir işlevin araştırılması, değiştirilmesi veya yerine başka bir şey konulması veyahut doğum kontrolü amacıyla kullanılmak üzere
imal edilmiş, tek başına veya birlikte kullanılabilen, imalatçısı tarafından özellikle tanı ve/veya tedavi amaçlı kullanılmak
üzere imal edilmiş ve tıbbi cihazın amaçlanan işlevini yerine
getirebilmesi için gerekli olan yazılımlar da dahil, her türlü
araç, alet, teçhizat, yazılım, aksesuar veya diğer malzemeler”
Tıbbi cihazlar çok geniş bir ürün yelpazesini oluşturur.
Genel olarak şöyle sınıflandırılmaktadır (İTO 2005):

Halen Türkiye’de hiçbir aşı üretilmemektedir ve ülkemiz
ihtiyacı olan bütün aşıları ve serumları yurt dışından ithal
etmektedir. Böylece, kuduz aşının bulan Pasteur’e Fransız
bilim insanlarının bile inanmadığı, aşının saçma olduğunu,
böyle bir şeyin mümkün olamayacağını söyledikleri dönemde İstanbul’da aşı üreten ve çok önemli deneyimler kazanan
ülkemiz, 100 yıl sonra aşı ve serumda tamamen dış ülkelere
bağımlı duruma gelmiştir. Bu konuda tartışıan husus şu olmalıdır: Aşı stratejik bir madde midir? Aşı üretiminde ticari
kaygılar ne kadar dikkate alınmalıdır?
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• Tıbbi Görüntüleme Sistemleri
• Ameliyathane ve Solunum Cihazları
• Biyokimya, Moleküler Biyoloji, Hematoloji, Genetik
ve Mikrobiyoloji Cihazları
• Biyolojik Sinyal İzleme Cihazları
• Radyoterapi Sistemleri
• Fizik Tedavi Cihazları
• Optik Tıbbi Cihazlar
• Sterilizatör ve Etüv Cihazları
• Diş, KBB ve Göz Üniteleri
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• Ses ve İşitme Cihazları (Odyometre, Empedansmetre)

Şekil 31. Ülkelere Göre Tıbbi Cihaz Sektörü Pazar Payı –
2010

• Tek Kullanımlık Sarf Malzemeleri
• Protez ve Ortezler
Ülkemizde gerek tıbbi cihazlarının imalatı gerekse
ithalatı ile ilgili AB normlarına uyumlu biçimde hazırlanmış
yönetmelikler aşağıdadır. Ayrıca, Türk Standartlar Enstitüsü
(TSE) tarafından yayınlanmış bir dizi standart mevcuttur. Bu
mevzuatın hazırlanması, uygulamanın ilenmesi ve cihazların
ruhsatlandırılması Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından yapılmaktadır.
• Vücut Dışında Kullanılan (in vitro) Tıbbi tanı Cihazları Yönetmeliği (2007)
• Sağlık Bakanlığınca Yapılacak Piyasa Gözetimi ve
Denetiminin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (2007)
•

Tıbbi Cihaz Yönetmeliği (2011)

Kaynak: Espicom 2011 (Aktaran TTGV 2013)
Şekil 32. Avrupa’da Toplam Sağlık Harcamalarının Dağılımı
(%), 2012

• Vücutta Yerleştirilebilir Aktif
Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği (2012)
•

CE İşareti Yönetmeliği (2012)

Dünyada ve Türkiye’de tıbbi
cihaz sektörü
Dünya tıbbi cihaz sektörünün payı
300 – 400 milyar ABD doları dolaylarındadır ve hızla büyümektedir. Sektörde öncülük eden ülkeler uzun süredir bu
sektöre teknolojik öncelik vermiş olan
ABD, Japonya ve AB ülkeleridir. (TKB,
AKA 2013). ABD pazarın yüzde 41’ine
sahiptir. Bunu AB ülkeleri (%23), Japonya (%10) izlemektedir (Şekil 30). AB ülkelerinde toplam sağlık harcamalarının
%6.7’si tıbbi cihazlara, %7,5’i toplam
tıbbi teknolojiye yapılan harcamalardır
(Şekil 31).

Kaynak: Medtech Europe (2013), The European Medical
Technology Industry in Figures
Türkiye’de tamamı özel sektöre ait olan ve yoğunlukla
İstanbul, İzmir, Ankara, Samsun ve Konya illerinde bulunan
1000 dolayında tıbbi cihaz üretim tesisi vardır. Bu tesisler ülkenin cihaz ihtiyacının yalnızca yüzde 15 kadarını karşılaya-
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bilmektedir; o nedenle ülke ihtiyacının yüzde 85 kadar ithalat
ile karşılanmaktadır. Türkiye 2011 yılında tıbbi cihaz için 2
milyar ABD doları kadar harcama yapmıştır. Bu miktar tıbbi
cihaz ihracatımızın 8.7 katına denktir.
Yerel firmaların Ar-Ge alanındaki çalışmaları da yetersizdir, mevcut firmaların hiç biri yabancı üreticilerle rekabet
edecek güçte değildir. Yani, çok hızla gelişen ve değişen tıbbi
cihaz piyasasında yerli firmaların yakın bir gelecekte ülkeye
yeter duruma gelecekleri söylenemez.

Sağlık Sektörü Raporu. http://www.yased.org.tr/webportal/Turkish/
haberler/basin_bultenleri/Documents/YASED_Saglik_Sektoru_Raporu.pdf
• World Health Organization (WHO). (2014) WHO Global Health
Expenditure Atlas. http://www.who.int/health-accounts/atlas2014.
pdf
• www.e-kutuphane.teb.org.tr/pdf/eczaciodasiyayinlari/tr_ilac_
pazar/2.pdf

Kaynaklar
• Arık Ö., İleri YY., Kaya B. Sağlık Hizmetlerinde Tıbbi Cihaz Sektörü, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 2016; 19(2): 187-202
• Borgonovis E., Busse R., Kanavos P. Financing Medical Devices
in Europe: Current Trends and Perspectives for Research. Eurohealth 14(3):1-3. 2008.
• http://mypharmarocks.com/history.aspx
• http://www.angelfire.com/rnb/esraeczanesi/tarihçe.html
• http://www.eucomed.org/uploads/Modules/Publications.pdf
• İzgü, E. 1950-1960 Arasında En Hızlı Gelişen Altsektör: Türkiye
İlaç Sanayii, http://www.kemalizm1938.org/pdf/kitap2/11.pdf
• Öztek Z. Eczaneden Endüstriye, Sağlıkta Altın Olaylar –
Genişletilmiş İkinci Baskı, Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı Yayını,
2016.
• Sağlık Bakanlığı. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu. http://
www.iegm.gov.tr
• The European Medical Technology Industry in Figures. Medtech
Europe,2014.
• Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)
(2003) Vizyon 2023 Teknoloji Öngörü Projesi Sağlık ve İlaç Paneli
Sonuç Raporu. http://www.tubitak.gov.tr/ saglikveilac_son_surum.
pdf
• Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) (2008) Tıbbi Cihaz
Sektör Raporu. http://www.massiad.org.tr/uploads/TOBB.doc
• Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB). (2009) Türkiye’de
Medikal Sektörü 2009 Sektör Raporu. http://www.tobb.org.tr/Documents/yayinlar/medikal.pdf
• Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) Dünyada Ve Türkiye’de Tıbbi Cihaz Sektörü ve Strateji Önerisi. TTGV Yayın, Ankara,
2013.
• Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) (2012) Türkiye
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Adli Bilimler ve Adli Tıp Hizmetleri
Adli bilimler tıp, hukuk, fen, sosyal ve kriminal bilimlerin kesiştiği çok disiplinli bir alandır. Bu bilimler arasında
“adli tıp” en geniş olanı ve uygulamadaki temel bilim dalıdır.
Şiddet, çocuk istismarı, cinsel istismar, ruh sağlığı hizmetleri, sokak çocukları, kazaların önlenmesi, zehirlenmeler, ölüm
nedenlerinin değerlendirilmesi, afet tıbbı, iş sağlığı ve güvenliği gibi hizmetler göz önüne alındığında adli tıp ve bu alan
içindeki sağlık hukuku, malpraktis gibi hukuk ve tıbbın ortak
konuları halk sağlığı uygulamalarını da yakından ilgilendiren
hususlardır.
Adli bilimlerin amacı, adli olaylardaki verileri toplayıp
değerlendirerek olayın nedenini, kim(ler) tarafından, nasıl ve
ne zaman olduğunu ortaya çıkartarak dalaletin sağlanmasına
yardımcı olmak, olayların tekrarını önleyici bilgileri ilgililere sunmaktır. Adli bilimler alanındaki bilim dalları birbiriyle
içiçe geçmiş olup çoğu kez bunları keskin sınırlar ile birbirinden ayırabilmek mümkün değildir. Adli tıp adli bilimler alanı
içersinde en geniş yeri tutan bilim dalıdır. Konusu insan olan
bütün adli bilimler alanlarının adli tıp ile ilişkisi vardır.
Adli tıp bilimi bu çerçevede olayın tıbbi yönünü inceler
ve elde edilen bilgileri hukukun hizmetine sunar. Adli tıp uygulamaları sağlık hizmetlerinin önemli bir parçasıdır; hemen
bütün tıp dallarını ilgilendirmekle birlikte aslında bir uzmanlık alanıdır. Adli tıp uzmanının bulunmadığı yerlerde ve savcılık makamının uygun görmesi durumunda bu görevlerin bir
kısmını diğer tıp uzmanları ya da pratisyen hekimler yapar.
Adli tıp hekimi, olay yerinde delillerin toplanmasından
başlayıp bu bulguların (ipuçlarının; delillerin) incelenip sonuca varıncaya kadarki her aşamasında görev alır. Bu görevler bilgi, beceri ve deneyim gerektiren çok çeşitli ve son derece teknik işledir. O nedenle, adli tıp alanı bazı alt uzmanlık
dallarına ayrılmıştır:
1. Tanatoloji, ceset üzerinde yapılan araştırmalarla
travmatik değişikliklerin lokalizasyonunu ve niteliklerini,
bunlara yol açan etkenleri, ölüm nedenini inceleyen bilim
dalıdır.

2. Adli patoloji, makroskobik ve mikroskobik incelemeleri yaparak, tanatoloji biliminin amaçlarına yönelik bulguları saptayan bilim dalıdır.
3. Adli travmatoloji, yaşayan kişilerde travmatik
değişikliklerin niteliklerini, nasıl meydana gelidiklerini,
ağırlık derecelerini, yaralanmanın gerçekleşmesindeki diğer
etkenleri araştıran bilim dalıdır.
4. Adli psikiyatri, suç işleyen kişinin ceza almasına
engel olacak bir zeka ve ruhsal sorununun bulunup bulunmadığını, suça itilmiş çocukların bu suçun ve sonuçlarının
farkında olup olmadıklarını, cinsel saldırıya / istismara uğramış bir kişinin ruhsal olarak buna karşı koymasına engel
bir durumunun bulunup bulunmadığını, olay nedeniyle ruh
sağlığının bozulup bozulmadığını, satış, vasiyet, miras gibi
hukuki işlemleri gerçekleştiren kişinin akıl sağlığının yerinde
olup olmadığını inceleyen bilim dalıdır.
5. Adli obstetrik, bir kadının gebe olup, olmadığını,
gebelik süresini, doğum ya da düşük yapıp yapmadığını,
düşük yapma riski bulunup, bulunmadığı gibi soruları
inceleyen bilim dalıdır.
6. Adli pediatri, çocukluk dönemindeki adli nedenli
ölümlerin nedenleri, çocuk istismarı ve ihmali, çocukların
suça yönelmelerine yol açan etkenleri inceleyen bilim dalıdır.
7. Cinsel suçlar bilim dalı, cinsel saldırı olaylarında,
cinsel ilişkinin gerçekleşip gerçekleşmediğini, şiddet kullanılıp kullanılmadığını, saldırganın kimliğinin belirlenmesine
yönelik ipuçlarını ortaya koymak için her türlü biyolojik materyalin (sperm, kan, tükürük, kıl, epitelyal hücreler, dışkı vb)
incelemesini yapan bilim dalıdır.
8. Adli toksikoloji, zehirlenmelerde, yaşayan ya da
ölen kişilerin vücut salgılarını ve parçalarını inceleyerek herhangi bir toksik, narkotik madde ya da alkol bulunup bulunmadığını, ayrıca, alınan gıda ve sıvılarda toksik madde olup
olmadığını araştıran bilim dalıdır.
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9. Sağlık hukuku - Tıbbi hukuk, hekimin yasal sorumluluk ve yetkilerini ortaya koyan ve hekim hataları, hasta
ve hekim hakları konularını inceleyen bilim dalıdır.
10. Adli kimliklendirme, canlı ya da ölmüş kişilerde
kimlik belirlemesine yönelik fiziksel, radyolojik, antropometrik, parmak izi analizi, fasiyal rekonstruksiyon (yumuşak
dokularından arınmış bir şekilde bulunan bir kafatasının nasıl
bir yüze sahip olduğunu, gerek plastik yöntemlerle gerekse
bilgisayar ortamında araştırmak) gibi yöntemlerden yararlanan bilim dalıdır.
11. Adli antropoloji ve adli antropometri, çürümüş
ceset kalıntılarından kimlik, ırk, yaş, boy ve cinsiyet ve
kişilik özelliklerini belirlemeye ve aynı zamanda iskelet
kalıntılarından ölüm nedenlerini saptamaya çalışan bir bilim
dalıdır.
12. Adli radyoloji, yaşayan kişilerde ve cesetlerde,
kimlik belirlemek amacıyla eski kırıkları, protezleri ya da
vücutta kalmış metalik cisimleri araştıran ve elde edilen bulgularla adli olay arasındaki bağı inceleyen bilim dalıdır.
13. Adli entomoloji, cesedin vücudundaki böcek ve larvaları inceleyerek cesedin ölüm zamanı ve öldüğü bölgenin
saptanması ile ilgili bilim dalıdır.
14. Adli palinoloji, ölenin üzerindeki toz-toprak
kalıntılarında bulunabilecek polenlerin varlıklarını araştırarak kişinin ölüm yerini saptamaya çalışan bilim dalıdır.
15. Balistik, ateşli silah ve patlayıcıların kullanıldığı
olaylarda, kullanılan silahı, ateş mesafesini, sanığın ateş edip
etmediğini değerlendiren bilim dalıdır.
16. Yangın bölümü, yangın sebeplerini tespit etmeye
yönelik delilleri araştıran ve yangında oluşan hasarların niteliklerini belirleyen bilim dalıdır.
17. Adli mikrobiyoloji, zehirlenme kuşkusu bulunan
durumlarda alınan örneklerin ya da otopsi materyalin mikrobiyolojik incelenmesi ve gıda ve sıvılarda kontaminasyon
olup, olmadığını araştıran bilim dalıdır.

18. Adli hemogenetik, gerek kan grubu tayinleri ve gerekse DNA incelemeleri ile annelik-babalık ve akrabalık olup
olmadığını, failin olay yeri ya da kurban üzerinde bıraktığı
biyolojik materyalleri inceleyerek, kimliklendirme yapan
bilim dalıdır.
19. Adli otomotiv, trafik kazalarında, kazanın nedenini,
kazadaki kusur ve suç unsurlarını, sürücünün belirlenmesini,
kazadan sorumlu taşıtın tanımlanması, kazanın oluşumuna
etkili olabilecek her türlü faktörün araştırılmasını yapan bilim
dalıdır.
20. Adli animasyon, suç olaylarını bilgisayar yardımıyla canlandırılarak açıklanması ve bilgisayar aracılığı ile
işlenen suçların saptanması ile ilgili bilim dalıdır.
21. Adli meteoroji, olay sırasında havanın durumunu,
güneş ve ayın konumunu, ortamın aydınlık olup olmadığını
belirleyen bilim dalıdır.
22. Adli odontoloji (adli dişhekimliği), travmaya uğramış dişlerde ve çenede travma analizini, dişle yapılan travmaları değerlendirmesini ve dişlerden kimliklendirme yapan
bilim dalıdır.
23. Kriminoloji, kişileri suça yönelten faktörleri saptayarak suçluluğun önlenmesi için çalışmalar yapan, kazaların
nedenlerini ve önlenmesi için önlemleri araştıran bilim
dalıdır.
Ayrıca adli bilimler alanının içinde, adli oftalmoloji, adli
otorhinolarengoloji, adli farmakoloji, adli dermatoloji gibi
hemen bütün tıp dallarının adli tıbba uygulanmış formasyonları ile adli mühendislik, adli psikoloji, adli pedagoji ve adli
hemşirelik gibi bilim alanları ve ceza hukuku, medeni hukuk,
borçlar hukuku gibi hukuk alanlarından da söz edilebilir.

Türkiye’de Adli Tıp Eğitimi ve Hizmetleri
Ülkemizde adli tıp hizmetleri başlıca üç kurum tarafından verilir:
1. Adli Tıp Kurumu: Adli Tıp Kurumu’nun başlangıcı 1839 yılında Sultan II. Mahmut tarafından Galatasaray’da
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Mekteb-i-Tıbbiyye-i Şahane’de ilk defa Tıbb-ı Kanuni (Adli
Tıp) dersleri verilmesine dayanır. 1857 yılında Sultan Abdülmecid’in bir fermanıyla içinde Tıbb-ı Adli İşleri Encümeni
de bulunan “Meclis-i Umur-u Tıbbiyye-i Mülkiye ve Sıhhiyye-i Umumiyye Teşkilatı” kurulmuştur. 1917 tarihinde 225
sayılı kanunla bugün Adalet Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren Adli Tıp Kurumumuzun temelleri atılmıştır. Adli
Tıp kurumu, 1982 yılında 2659 sayılı kanunla büyük ölçüde
bugünkü organizasyon yapısına kavuşmuştur. Merkezi İstanbul’dadır; 9 ilde (Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, İzmir, Malatya, Trabzon) Grup Başkanlığı ve
bütün illerde (Kilis hariç) Şube Müdürlüğü bulunmaktadır.
Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Merkezinde adli olaylarda bilirkişilik hizmetleri yürütülürken araştırma görevlisi eğitimi
de yapılmaktadır. Taşra teşkilatlanması ise yalnız hizmete
dönüktür.
2. Kamu Hastaneleri: Adli tıp uzmanı bulunan Sağlık
Bakanlığına bağlı hastanelerde adli bilirkişilik hizmeti verilmektedir.
3. Üniversiteler: Tıp fakülteleri adli tıp anabilim
dalları adli olaylarda bilirkişilik hizmeti verirler.
Kaynaklar
• Erbilgin M. ders notları, Maltepe Üniv. Tıp Fakültesi
• Alper B., Azmak D., Çekin N., Gülmen MK., Koç S., Salaçin
S. Adli Otopsiler ve Adli Patoloji, HTTPS://WWW.TTB.ORG.TR/
EWEB/ADLI/3.HTML
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Halk Sağlığı Laboratuvarları
Sağlık Bakanlığınca 2015 yılında yayınlanan “Halk Sağlığı Laboratuvarları Ve Yetkilendirilmiş Laboratuvarların Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik” halk sağlığı
laboratuvarını “Halk sağlığının korunması ve iyileştirilmesi
kapsamında birey ve toplum sağlığını etkileyen ve etkileyebilecek etmenleri inceleyen ve görev alanıyla ilgili klinik ve
klinik dışı laboratuvar hizmetleri sunan laboratuvar” olarak
tanımlamaktadır. Halk sağlığı laboratuvarları geleneksel olarak klinik dışında kalan analizleri yapmakla birlikte yukarıda
belirtilen tanıma göre halk sağlığı laboratuvarları klinik içi ve
klinik dışı alanlarda analizler yapar.

Klinik Dışı Numunelerde Görevleri
• İçme-kullanma suyu, içme suyu, kaynak suyu,
doğal mineralli su ile kaplıca sularının ilgili yönetmelikler
kapsamında ruhsat, denetim ve kontrol izlemesine esas
analizlerini yapmak,
• Havuz suyu, talassoterapi amaçlı deniz suyu, hemodiyaliz çözeltilerinin dilüsyonunda kullanılan sular, yüzme
suları, atık sular, kıta içi sular, içme suyu amaçlı ham sular
ve benzeri suların ilgili mevzuatı kapsamındaki analizlerini
yapmak,
• Sularda Legionella analizlerini yapmak,
• Biyosidal ürün analizleri yapmak,
• Toksikolojik araştırmalara yönelik analizlerini
yapmak,
• Kimyasal tehditler kapsamındaki (KBRN) analizleri
yapmak,
• Peloid analizlerini yapmak,
• Çevre ve yüzey numunelerinin mikrobiyolojik analizlerini yapmak,
• Çalışan sağlığı ve güvenliği analizlerini yapmak.

Klinik Numunelerde Görevleri
• Aile hekimliği hizmetleri ve birinci basamak tanı-tarama testleri kapsamında kan, idrar, vücut sıvıları ile diğer
klinik örneklerde tanı ve teşhise yardımcı test, analiz vb. hiz-

metleri sunmak,
• Evlilik öncesi yapılması istenilen test ve analizleri
yapmak,
• Tüberküloz ve kan parazitlerine (Sıtma) yönelik analizleri gerçekleştirmek,
• Cinsel yolla bulaşan hastalıklarla ve fuhuşla mücadele
kapsamında gerekli analizleri yapmak,
• Salgın veya olay araştırması amacıyla aktif vaka bulma çalışmaları dahil, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ilde endemik, epidemik ve/veya halk sağlığı sorunu olduğu belirlenen durumların araştırılmasına katılmak, salgın durumlarında
olaya maruz kalmış birey, hayvan ve çevresel numunelerin
toplama işleminde gerektiğinde Müdürlüğe yardımcı olmak,
analizlerini yapmak,

Diğer Çalışmaları
• Ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip ederek araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak,
• Hizmet içi eğitim planları hazırlamak, bu amaca yönelik eğitimleri yapmak ve yapılmasını sağlamak,
• Yerel ve bölgesel ihtiyaçlar doğrultusunda tespit edilen diğer analizleri yapmak,
• Eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunmak,
• Klinik ve klinik dışı örnekleri gerektiğinde kesin tanı
için Referans Test Yetkili Hizmet Laboratuvarına göndermek,

Halk Sağlığı Laboratuvarların Sınıflandırılması
Ülkemizde her ilde en az bir halk sağlığı laboratuvarı
vardır. Üç tip olan bu laboratuvarlar gerektiğinde 24 saat çalışır:
a. L2 Hizmet Tipi Halk Sağlığı Laboratuvarı: Sağlık
Bakanlığı tarafından belirlenen klinik ve klinik dışı analizleri
gerçekleştiren laboratuvardır. Bu analizler mikrobiyolojik ve
kimyasal analizlerdir.
b. L1 Hizmet Tipi Halk Sağlığı Laboratuvarı: TS EN
ISO/IEC 17025 standardına göre akredite olan, ilgili mevzuat
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kapsamında belirlenen klinik ve klinik dışı analizleri gerçekleştiren ve bölgesindeki L2 hizmet tipi laboratuvarlara analiz,
eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunan laboratuvardır.
c.
Test Bazında Referans Yetkili Laboratuvar: Referans olduğu parametrenin doğrulamasını yapan, gerektiğinde
yeni yöntemlerin geçerli kılınmasını sağlayan yetkilendirilen
laboratuvardır.
İncelenen numune sayısı ve analiz çeşitliliği, personel
sayısı, akreditasyonu, cihaz kapasitesi gibi yönlerden yeterli
bulunan L2 hizmet tipi halk sağlığı laboratuvarı L1 hizmet
tipi halk sağlığı laboratuvarına dönüştürülebilir; buna
karşılık denetimlerde hizmetin gerekliliklerini karşılamadığı
belirlenen L1 hizmet tipi halk sağlığı laboratuvarı, L2 hizmet
tipi halk sağlığı laboratuvarına dönüştürülebilir.
Halk sağlığı laboratuvarı konut olarak kullanılan
binalarda açılamaz; laboratuvar binasının başka kurumlar ya
da birimler tarafından kullanılmaması esastır. Binaların nitelikleri, yerleşim planı, araç-gereç türleri, hangi analizlerin ve
hangi yöntemlerle yapılacağı, personel listelerive her personelin sorumlulukları ilgili yönetmelikte açıklanmaktadır.
Bu yönetmeliğe göre (22 Ocak 2015) halk sağlığı laboratuvar sorumlusu, tercihen klinik mikrobiyoloji, klinik
biyokimya, enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji
uzmanı ya da tabip, veteriner hekim, kimya mühendisi, biyoteknoloji ve genetik mühendisi, gıda mühendisi, ziraat
fakültesinin gıda bölümü mezunu ziraat mühendisi, çevre
mühendisi, kimyager ve biyologlardan tercihen laboratuvar
çalışma alanında doktora/yüksek lisans eğitimi almış olanlar
ya da bu unvanlı personelden en az iki yıl laboratuvarda çalışmış olanlar arasından görevlendirilir. Bu uzun liste içinde
halk sağlığı uzmanlarının yer almaması (tabip olanlar dışında) bir eksikliktir.

Laboratuvar Güvenliği
Laboratuvarlar kimyasal, biyolojik ve radyasyon açısından risk faktörlerinin bulunduğu ve bazı güvenlik kurallarına
uyulmadığı zaman kazaların görülebileceği ortamlardır. Bu
kazalar laboratuvar çalışanlarına, diğer kişilere ve çevreye
zarar verebilir, hatta ölümlere yol açabilir. İşte, laboratuvar

güvenliği bu risklerin ortadan kaldırılmasını ya da en aza
indirilmesi için uyulması gereken kuralları belirleyen bir tür
risk yönetimi olarak tanımlanabilir.
Laboratuvarlarda güvenlik kurallarına uyulması iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde zorunludur. Güvenlik kurallarına uyulmasının ilk koşulu yapılan iş hakkında bilgi sahibi
olmak ve bu konularda kuramsal ve uygulamalı eğitim almak
gerekir. Bu nedenle, Sağlık Bakanlığı Tüketici Güvenliği ve
Halk Sağlığı Laboratuvarları Dairesi Başkanlığı laboratuvarlarda uyulması gereken zorunlu kuralları belirlemiş ve yayınlamıştır. (Bu konularda ayrıntılı bilgi için kaynak: Laboratuvar Güvenliği El Kitabı, T.C. Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı
Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı Yayın No:1114, Ankara,
2019)
TÜKETİCİ GÜVENLİĞİ ve HALK SAĞLIĞI LABORATUVARLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI LABORATUVARLARINDA UYULMASI GEREKEN ZORUNLU KURALLAR
A. Kişisel Koruyucu Donanım Kullanımı:
1. Laboratuvarda bulunulduğu süre boyunca tüm personelin,
1.1. Önlük giymesi ve önlüğü ilikli tutması zorunludur.
1.2. Galoş giymesi zorunludur.
1.3. Çalışmanın niteliğine göre eldiven ve koruyucu gözlük kullanması, ayrıca gerektiğinde diğer Kişisel Koruyucu
Donanım (KKD) kullanması zorunludur.
2. Laboratuvar dışı alanlara (ofis, sosyal alan, bahçe vs.)
laboratuvarda kullanılan önlük, eldiven, galoş vb. KKD ile
çıkılmamalıdır.
B. Stajyerler:
1. Stajyerler laboratuvarlarda tek başlarına çalışmamalı,
mutlaka bir laboratuvar personeli eşliğinde çalışmalıdır.
C. Firma Personeli ve Ziyaretçi:
1. Firma elemanları laboratuvarlarda çalışırken yalnız
bırakılmamalı, mutlaka ilgili bir laboratuvar personeli eşlik
etmelidir. Eşlik eden ilgili laboratuvar personeli bu süre boyunca firma elemanının laboratuvar güvenliğine yönelik tüm
kuralları uygulamasını sağlamalıdır.
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2. Resmi durumlar haricinde laboratuvarlara ziyaretçi girişine izin verilmemelidir. Resmi ziyaretçilerin ise laboratuvarlarda bulundukları süre içerisinde KKD kullanması ilgili
personel tarafından sağlanmalıdır.
D. Temizlik:
1. Enstrümantal cihazların temizliği kullanıcıları tarafından yapılmalıdır.
2. Kimya laboratuvarlarında, üzerinde kimyasal madde
ve numuneler bulunduğu sürece bankoların temizlikleri, yardımcı personel tarafından değil; kullanıcılar tarafından yapılmalıdır.
3. Kimyasal maddelerin bulunduğu dolap, buzdolabı, çeker ocak vb. alanlar; ancak içerisindeki kimyasal maddeler
analist/analist yardımcısı tarafından boşaltıldıktan sonra yardımcı personel tarafından temizlenmelidir.
4. Önlükler temiz olmalıdır. Laboratuvarda kullanılan
önlükler yıkanmak üzere eve götürülmemeli, Genel Müdürlük Çamaşırhanesinde yıkanmalıdır. Önlükler haftanın belli
günlerinde belirlenmiş alanlara yıkanmak üzere bırakılmalıdır.
5. Laboratuvarda gıda maddeleri yenilip içilmemeli, laboratuvar ekipmanları bu amaçla kullanılmamalı, makyaj,
abdest alma gibi kişisel faaliyetlerde bulunulmamalıdır. Bu
işlemler için TGHSLDB tarafından belirlenen alanlar kullanılmalıdır.
E. Kimyasal Maddeler ve Besiyeri Kullanımı:
1. Tüm kimyasal maddelerin/besiyerlerin (atıklar dahil)
üzerinde etiket bulunmalı ve bu kimyasal maddeler kullanılırken etiketlerin deforme olmamasına dikkat edilmelidir.
2. Laboratuvarlar kendi kullandıkları kimyasal maddelerine/besiyerlerine ait SDS’leri laboratuvarlarında bulundurmak ve özelliklerini bilmek zorundadır.
F. Çalışma Ortamı Güvenliği:
1. Laboratuvar faaliyetleri sırasında çalışmanın niteliğine
göre; mutlaka çeker ocak ve/veya biyogüvenlik kabini kullanılmalıdır.
2. Zorunlu haller (çeker ocak ve havalandırma sisteminin
yetersiz kaldığı durumlar) dışında laboratuvar pencere ve kapıları her zaman kapalı tutulmalıdır.

G. Atıklar:
1. Laboratuvarlarda oluşan atıklar, ilgili laboratuvar personeli tarafından atık kodlarına göre ayrıştırılmalıdır. Farklı
laboratuvarlarda oluşan atıklar birbirleri ile karıştırılmamalıdır.
2. Tehlikeli kimyasal madde atıklar kesinlikle lavaboya
dökülmemelidir.
3. Ambalaj atıkları sıkıştırılarak ilgili kumbara ve kutuların içine atılmalıdır. Bu atıklar kumbara ve kutuların üzerine,
yanına veya dışına kesinlikle bırakılmamalıdır.
4. Laboratuvar personeli, tahliye edilecek atığı, tüm etiket bilgilerini doldurmuş olarak, güvenli ve temiz bir atık kabında, ağzı kapalı olarak yardımcı personele teslim etmelidir.
Laboratuvar personeli ve ilgili yardımcı personel tarafından
Atık Takip Formu doldurulduktan sonra ilgili yardımcı personel, kontrol ederek teslim aldığı atıkları, geçici depolama alanına götürür. Atıkların geçici depolama alanına götürülmesi
işlemleri sırasında KKD kullanılmalıdır.
Laboratuvarlarda oluşacak kazaların çoğu önlenebilir.
Bu önlemler beş grupta ele alınabilir. Şekil 32’ de bu önlemler önem sıralarına göre sıralanmıştır. Görüldüğü gibi tehlikerden korunmanın en temel önlemi, söz lonusu tehlikeyi
ortadan yok etmektir (eliminasyon). Önem sırasına göre sırayla tehlikeli madde yerine başka bir maddenin kullanılması
(sübstitüsyon), mühendislik kontrolleri, yönetsel önlemler
gelir. Çnlemlerin sonuncusu ve en az etkili olanı kişisel koruyucu donenım kullanılmasıdır.
Şekil 32 : Tehlike Kontrol Piramidi
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Sağlık Bakanlığı Tüketici Güvenliği ve Halk Sağlığı Laboratuvarları Dairesi Başkanlığı bu kurallar çerçevesinde bir de
acil eylem planı planı hazırlamıştır.
HALK SAĞLIĞI LABORATUVARLARI İÇİN
ACİL EYLEM PLANI
Acil Durum
Yangın

Laboratuvar Personeli
Yangın alarm butonuna basın
Elektrikleri kesin, laboratuvarı tahliye edin
Gerekiyorsa, İtfaiye (110) ve Ambulansı (112) arayın
Kendinize ve diğer çalışanlara yönelik riskleri kontrol edin
Çevredeki yanıcı, parlayıcı maddeleri uzaklaştırın
Küçük yangınlarda yangın söndürücü kullanın, eğer yangın kontrol edilemiyorsa tüm kapıları
kapatarak yangını sınırlandırın ve bölgeyi terk edin Laboratuvar sorumlusuna ve üst yönetime
haber verin

Kimyasal Madde/ Biyolojik Etken
Dökülmesi

Diğer laboratuvar personelini ortamdan uzaklaştırın
Dökülen kimyasal madde/biyolojik etkenin özelliklerini öğrenin
Dökülen maddeye/etkene göre kimyasal madde/biyolojik etken dökülme kiti kullanarak temizleyin
Kullandığınız dökülme kitlerini uygun atık talimatlarına (kimyasal madde/ tıbbi atık) göre ayrıştırın
HSGM Laboratuvar Kazası Tutanağını ve Laboratuvar Kazası/Hastalığı
Bildirimi Formunu doldurarak LGB temsilcisine teslim edin
Laboratuvar sorumlusuna ve üst yönetime haber verin

Yaralanma

Küçük yaralanmalarda ilk yardım dolabından gerekli malzemeyi temin ederek müdahale edin
Yaralanmaya göre kişiye zarar gelmeyeceğinden emin olmadan kişiyi hareket ettirmeyin
Dökülmelerde vücut ve göz duşlarını kullanın
Gerekiyorsa ambulansı (112) ve zehirlenme için UZEM’i (114) arayın
HSGM Laboratuvar Kazası Tutanağını ve Laboratuvar Kazası/Hastalığı Bildirimi formunu doldurun Laboratuvar sorumlusuna ve üst yönetime haber verin
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Gaz Kokusu

Gaz alarmını duyduğunuzda elektriği kesin
Ortamdaki tüm personeli tahliye edin
Çakmak-kibrit yakmayın, lambaları ve diğer elektrikli cihazları açmayın
Ortamda telefon kullanmayın
Gaz kaçağının kaynağını belirleyin ve tüm gaz vanalarını kapatın
Kapı ve pencereleri açarak ortamı havalandırın
Laboratuvar Gazları ve Duman Sensörleri Sorumlusuna haber verin
Doğal gaz kaçağı durumunda uygun bir yerden
Doğalgaz Acil Hattını (187) arayın
Laboratuvar sorumlusuna ve üst yönetime haber verin

Elektrik Kaçağı

Elektrik kaçağı olan bölgenin elektrik şalterini kapatın
Yalıtkan (tahta, plastik vb.) ve kuru bir cismin üzerine çıkın
Elektrik çarpan kişiye sadece yalıtkan bir cisimle müdahale ederek kaynaktan uzaklaştırın
Elektrik ile yaralanmalarda bilinci kontrol edin, gerekiyorsa Ambulansı (112) arayın
Laboratuvar sorumlusuna ve üst yönetime haber verin

Deprem

Panik yapmayın
Korozif kimyasal maddelerin yakınındaysanız hemen uzaklaşın
Yakınınızdaki banko, masa vb. ağırlık merkezi yere yakın eşyaların yanına eğilin, kollarınızı
başınızın üzerine koyun, başınızı bacaklarınızın arasına eğerek bekleyin
Sarsıntı bitene kadar yerinizden ayrılmayın
Asansör kullanmayın
Sarsıntı bittikten sonra gaz ve elektrik vanalarını kapatın
Gaz kaçağı olmadığına emin olana kadar kibrit veya diğer yanıcı maddeleri kullanmayın

Kaynak: Laboratuvar Güvenliği El Kitabı, T.C. Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı Yayın
No:1114, Ankara, 2019

Risk yönetimi
Risk, tehlikeli bir durumun oluşma olasılı ile vereceği
zararın (etkinin) bileşkesidir.
Risk = Olasılık x Zarar
Laboratuvarlarda çeşitli risklerden söz edilebilir. Örneğin, sülfürik asit ya da sodyum hidroksit gibi kimyasal maddelerle temas edilmesi sonucu oluşabilecek kimyasal yanıklar

ya da göze bulaşması sonucunda keratit oluşması bir risktir;
kan kültürü yapılan bir laboratuvarda kanda bulunabilecek ve
aerosol yoluyla bulaşabilen bir mikroorganizmayla karşılaşma sonucu laboratuvar çalışanında enfeksiyon oluşması bir
risktir; yeterli aydınlatmanın olmadığı bir laboratuvarda düşme sonucu oluşabilecek yaralanmalar bir risktir.
Laboratuvarlarda tehlike ve riskler fazla olmakla birlikte
bunların büyük çoğunluğu önlenebilir. Risklerin giderilmesi
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ve önlemesi için yapılan planlı işlemlere risk yönetimi denir.
Risk yönetiminde yapılacak işler şunlardır:
1. İş ile ilgili bütün tehlikelerin tanımlanması
• Fiziksel tehlikeler (gürültü, yetersi havalandırma vb)
• Kimyasal tehlikeler (toksik gazlar, fibrojenik tozlar
vb.),
• Elektriksel tehlikeler (topraklamanın yapılmaması,
elektrik tesisatının periyodik kontrolünün yapılmaması
vb.),
• Mekanik tehlikeler (cihazların bakım ve periyodik
kontrollerinin yapılmaması, yetersiz uyarı sistemi vb.),
• Uygun olmayan yöntem ve işlemler (uygun kişisel
koruyucu donanımların kullanılmaması, etiketsiz ya da
yetersiz etiket bilgisine sahip malzemeler vb),
• İşyeri ortamından kaynaklanan tehlikeler (yetersiz,
karanlık, dağınık çalışma alanı, vb.).
2. Riski tahmin etme (risk düzeyinin belirlenmesi)
3. Risk değerlendirme (kabul edilebilirlik sınırlarının
oluşturulması)
4. Kontrol önlemlerinin belirlenmesi, sakıncalı durumların ortadan kaldırılması
• Yerine koyma (örneğin ,riski yüksek olan bir proses
yerine riski daha düşük bir proses kullanılması),
• Kontrol ve izolasyon (riski yüksek olan durum elimine edilemiyorsa, riskten etkilenecek personel sayısının
azaltılması),
• Mühendislik kontrolü (proses ya da cihaz için daha
uygun tasarımlar araştırılması),
• Kabul edilemez riskin ortadan kaldırılması (yüksek
risk taşıyan bir prosesin uygulanmasından vazgeçilmesi
gibi),
5. Yönetimle ilgili denetimler
• Yönetimin, güvenli iş akışı, güvenlik sistemleri, çalışma prosedürleri gibi konularda personeli bilgilendirmesi ve dokümanları yayınlaması,

• Yönetimin, riski ortadan kaldırma/azaltma yöntemlerine yönelik uygulan sağlaması.
6. Kişisel koruyucu donamların kullanılması (Risk yönetiminde asıl husus, kişisel koruyuculara gerek duyulmamasıdır. Çünkü, kişisel koruyucuların kullanımı riski ortadan
kaldırmada yeteri kadar etkili değildir; kişisel koruyucu kullanmak hem rahatsızlık vericidir, hem de kullanılıp kullanılmadığının denetimi zordur.)
7. Kontrol önlemlerinin yerine getirilmesi
8. İzleme ve gözden geçirme
Kimyasal maddelerle ilgili risk değerlendirmeleri yapılırken de aynı yaklaşım izlenir. Kimyasal maddelerin risk
değerlendirmesinde şu aşağıdaki parametreler de dikkate
alınmalıdır:
1. Kimyasal maddenin sağlık ve güvenlik yönünden tehlike ve zararları,
2. İmalatçı, ithalatçı ya da satıcılardan sağlanacak
malzeme güvenlik bilgi formu ,
3. Maruziyetin türü, düzeyi ve süresi,
4. Kimyasal maddenin miktarı, kullanma koşulları ve
kullanım sıklığı,
5. Mesleki maruziyet sınır değerleri ve biyolojik sınır
değerleri,
6. Alınan ya da alınması gereken önlemlarin etkisi,
7. Varsa, daha önce yapılmış olan sağlık gözetimlerinin
sonuçları.
Risk analizinde kullanılan kalitatif ve kantitatif temelli pek çok yöntem vardır. Bu yöntemlerle toplanan verilere
göre belirlenen riskler, laboratuvarın etkinlikleri, tehlike ya
da risklerin nitelikleri, ulusal ya da uluslararası standartlar
esas alınarak analiz edilir. (Ayrıntı için bkz. Laboratuvar Güvenliği El Kitabı, T.C. Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Genel
Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı Yayın No:1114, Ankara, 2019)
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Bu yöntemlerle belirlenecek tehlikelerin sonuçlarına karşılık
gelen etki değerlerini belirlemek için aşağıdaki tablolar kullanılabilir:

Tablo 10. Risk Düzeyi Belirleme Tablosu
Sonuç

Tehlikenin Gerçekleşme Olasılığı
Düşük
Olası
Neredeyse kesin-kesin

Yüzdesi
(%)
<10
10-70
>70

Olasılık
Değeri
1
2
3

Tablo 9: Kimyasal Ve Biyolojik Tehlikelerin Sonuçlarına
Karşılık Gelen Etki Değerleri
Etki değeri
(ED)

Kategori

1

Hafif

Sonuç
Kimyasal
Basit kimyasal
yanık
Hafif iritasyon
Tedavi gerektiren
veya kronik maruziyet

Akut/kronik
enfeksiyon Tedavi gerektiren
hastalık

10

Ağır

Göz teması Toksisite/onkojenite/
alerji Sekelle sonuçlanan hastalık

Toksisite/onkojenite/alerji
Sekelle sonuçlanan hastalık

20

Çok ağır

Yaşamsal tehlike-ölüm

Yaşamsal tehlike-ölüm

ED=5

ED=10

ED=20

HAFİF

ORTA

AĞIR

ÇOK
AĞIR

OD=3
KESİN

RD=3
DÜŞÜK

RD=15
RD=30
RD=60
YÜKSEK YÜKSEK ÇOK
YÜKSEK

OD=2
OLASI

RD=2
DÜŞÜK

RD=10
ORTA

RD=20
RD=40
YÜKSEK ÇOK
YÜKSEK

OD=1
DÜŞÜK

RD=1
DÜŞÜK

RD=5
ORTA

RD=10
ORTA

RD=20
YÜKSEK

Risk düzeyinin belirlenmesinden sonra riskle ilgili önceliklendirilmenin yapılabilmesi için söz konusu riskin kabul
edilebilirliği değerlendirilmelidir.

Asemptomatik
enfeksiyon Kolonizasyon

Orta

ED=1

OD: Olasılık Değeri, RD: Risk Düzeyi, ED: Etki Değeri

Biyolojik

5

Tehlikenin Gerçekleşme
Olasılığı

Tablo 8 : Tehlikenin Gerçekleşme Olasılığı

Kabul Edilebilir Riskler: Olasılık değeri ve etki değeri
düşük , risk düzeyi küçük olan risklerdir. Bu tür riskler gerçekleşmesi durumunda önemli bir zarar vermezler; inceleme
anında kontrolü yeterlidir.
Transferi Gereken Riskler: Olasılık değeri düşük olmasına karşın etki değeri yüksek olan ve gerçekleştiğinde kabul
edilemez nitelikte ciddi sonuçlar doğurabilecek olan risklerdir.

Tablo 8 ve 9 belirtilen tehlikenin gerçekleşme olasılık değeri (OD) ile etki değerinin (ED) çarpımı risk düzeyini (RD)
verir. Öncelikler ve alınacak önlemler risk düzeyine göre belirlenir. Belirlenen risk düzeyleri Tablo 10’da sunulmuştur .

Azaltılabilir Riskler: Olasılık değeri yüksek - etki değeri düşük, risk düzeyi orta düzeyde olan risklerdir. İnceleme
anında alınacak kontrol önlemleri yetersizdir; bu gruptaki
risklerin kabul edilebilir düzeye indirilmesi için risk yönetim
prosesinde yer alan önlemlerinden bir ya da bir kaçının hiyerarşik sıraya uygun olarak uygulanması gerekir.
Kabul Edilemez Riskler: Olasılık ve etki değeri yüksek
risklerdir. Bu tür risklerin güvenlik kontrolü mümkün olamayacağı göz önüne alınarak bu riskler belirlendiği anda ilgili
önlemlerinin alınması gerekir.
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Kişisel Koruyucu Donanımlar (KKD)
Laboratuvarlarda meydana gelen kazaların büyük çoğunluğu insan kaynaklıdır ve uygun önlemler alınarak önlenebilir. Halk sağlığı laboratuvarlarında önlük, eldiven gibi basit
olanlar dışında kişisel koruyucu kullanılması genel olarak gerekmez. Bununla birlikte, özellikle kimyasal maddelerle ya
da ölümcül mükroorganizmalarla çalışılan laboratuvarlarda
bu tür koruyucular kullanılabilir. Bu malzemenin neler olduğu ve nasıl kullanılacağı 29.11.2006 tarihinde yayınlanan
“Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği”nde belirtilmiştir.
Bu Yönetmeliğe göre KKD, kişi ile tehlike arasında bir bariyer oluşturarak kişiyi tehlikelerden koruyan ekipmandır.
KKD tek başına tam koruma sağlamaz, ancak diğer koruyucu
önlemlerle birlikte çalışanı korumaya yardımcı olur.
Kişisel koruyucu araçların başlıcaları şunlardır:
Laboratuvar önlüğü: Çalışanları kimyasal maddelerin
yakıcı ve delici etkilerinden korur; enfeksiyon etkenlerinin
deriye temasını önler; önlük giyildiğinde kimyasal maddelerin ve mikroorganizmaların laboratuvar dışına yayılması önlenir. Önlük giymede şu kurallara uyulmalıdır:
• Önlük laboratuvarın dışında giyilip çıkartılmalıdır;
• Önlükler en az diz boyunda ve önü kapanabilir olmalıdır;
• Pamuk ya da polyester pamuk karışımından yapılmalıdır;
• Kısa kollu ve gevşek olmamalıdır; uzun kollu ve beyaz olmaları tercih edilir;
• Sıvı geçirgenliği az olmalıdır;
• Yanıcı sıvılarla çalışanlar yangına dayanıklı iş elbiseleri, delici kimyasal maddelerle çalışanlar önlük üzerine
PVC’den yapılmış koruyucu önlük (apron) giyilmelidir;
• Çalışma esnasında mikroorganizma ya da kimyasal
madde bulaşması durumunda önlük hemen çıkarılmalı,
yeni temiz önlük giyilmelidir;
• Önlükler temizlenmek için eve götürülmemelidir;
• Laboratuvar dışına önlükle çıkılmamalıdır;
• Önlükler günlük kıyafetler ile aynı ortam ya da
dolapta bulundurulmamalıdır.

Laboratuvar Eldiveni: Kimyasal maddelerin tahriş
edici etkilerinden ve mikroorganizmaların enfeksiyon risklerinden korunmak amacıyla kullanılırlar. Numunenin alınması, taşınması ve analizi gibi kimyasal, biyolojik ve fiziksel
işlemler sırasında ve radyoaktif materyallerle çalışmalarda
mutlaka eldiven kullanmalıdır.
Eldivenlerin seçiminde ve kullanımında dikkat edilecek
hususlar şunlardır:
• Laboratuvarda yapılacak işleme ve kullanılan kimyasal maddeye (konsantrasyonui temas süresi, sıcaklığı)
uygun olmalı,
• Kullanıcının cilt yapısına (alerji vb) ve el büyüklüğüne uygun olmalı,
• Kullanımdan önce yırtık ya da şekil bozuklu aranmalı
ve böyle olanlar kullanılmamalı,
• Ellerde açık yara ya da bir lezyon varsa, lezyon su
geçirmez sargı bezi ile kapatılıp sonra eldiven giyilmeli,
• Kullanım sırasında aşırı şekilde kirlenir ya da yırtılırsa değiştirilmeli,
• Eldivenler yıkanmamalı ve dezenfekte edilmemeli,
tek kullanımlık eldivenler kullanılmalı,
• Eldivenli ellerle temiz alanlara dokunmamalı,
• Laboratuvar dışında kullanılmamalı.
Laboratuvarlarda kullanılabilecek eldiven türleri ve kullanım özellikleri şunlardır:
Vinil eldiven: Dayanıksızdır ve elastikiyeti azdır. Eli tam
olarak kavrayamaz. Geçirgenliğinin fazla olması nedeniyle
biyolojik materyallerle çalışanların kullanmaları önerilmez.
Lateks eldiven: Esnektir, katlanmaya, yırtılmaya ve sıcağa karşı dirençlidir. Biyolojik materyalle çalışmak için uygun bir eldiven tipidir.
Nitril eldiven: Yırtılma ve delinmelere karşı dayanıklıdır. Parmak uçları hafif pütürlü olduğu için dokunma hassasiyetini güçlendirir. Ancak, pahalıdır ve geri dönüşümsüzdür.
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Doğru eldiven seçimi kadar, kullanım sonrası eldivenlerin çıkartılması da önemlidir. Eldivenler şöyle çıkartılmalıdır:

küçük partikülleri tutamadığından aerosollere karşı kullanılmaz, kullanıcıyı sadece sıçramalara karşı korur.

•
Birinci eldiveni ağız kısmından tutun, tersine çevirin ve aşağı doğru çekerek elinizden çıkarın.
• Çıkardığınız eldiveni diğer eldivenli elinizin içine
yerleştirin. Elinizle diğer eldiveni ağız kısmından tutun,
tersine çevirin ve aşağı doğru çekerek elinizden çıkarın.
Böylece ilk eldiven ikincinin içinde kalır.
• İşlem bittikten sonra eldiven, kullanım yerine
bağlı olarak kimyasal madde ya da tıbbi atık olarak
değerlendirilir.
• Eldiveni çıkardıktan sonra ellerinizi mutlaka yıkayın.

Respiratörler, laboratuvar çalışanlarını solunum yoluyla
maruz kalabilecekleri mikroorganizmalar ve kimyasal maddelerden korur. Hangi tür respiratörün seçileceği söz konusu
tehlikeli maddenin türüne, yoğunluğuna ve yapılan işleme
bağlıdır. Respiratörler, işlevlerine göre üç türlü olurlar:

Şekil 33 : Kullanılmış Bir Eldivenin Hijyen Kurallarına Göre
Çıkarılışı

Kaynak: Laboratuvar Güvenliği El Kitabı, T.C. Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı Yayın No:1114, Ankara, 2019
Maske ve Respiratörler: Kimyasalların, aerosollerin ve
gazlardan korunmak için kullanılırlar. Cerrahi maskeler ve
respiratörler olmak üzere ikiye ayrılır.

(a) Havadaki partikülleri filtreleyenler: Bunlara partikül
respiratörleri de denir. Toz, duman, sis gibi partiküllere karşı koruma sağlar; kimyasal maddelere, gazlara ya da buhara
karşı koruma sağlamazlar. Partikül respiratörler ya tek kullanımlıktır ya da tek kullanımlık filtre içerirler. Renksizleştiğinde, hasar gördüğünde, solunum güçlüğü çekildiğinde ya
da tıkandığında değiştirilmelidir.
(b) Havayı kimyasal maddeden temizleyenler: Bunlar
kimyasal kartuşlu gaz maskeleridir. Hava temizleyici reseptörler olarak da bilinirler. Tam ya da yarım yüz maskesi şeklinde olabilirler. Reseptörün içindeki kartuşun içinde havadaki tehlikeli maddeleri uzaklaştırmak için bir filtre, sorbent,
katalizör ya da bunların karması bulunur. Kullanılacak maske
söz konusu tehlikeli maddeye göre seçilir. Birden fazla kimyasala karşı koruyan maskeler olmakla birlikte bütün kümyasallara karşı koruyan bir respiratör yoktur. Bir de, Elektrikli
Hava Arındırıcı Respiratörler vardır ki, bunlarda kullanıcı
filtreden hava çekmek için bir fan kullanır, Elektrikli respiratörlerle solunum yapmak daha kolaydır, ancak düzgün çalışması için tam dolu bir pil gerekir.
(c) Dışarıdan bir kaynak aracılığıyla temiz hava
sağlayanlar: Bunlar bağımsız solunum cihazıdır. Kullanan
kişi cihazın kendisindeki hava tankını kullanarak solunum
yapar. Genellikle itfaiyeciler tarafından kullanılan respiratörlerdir. Sağlıkla ilgili laboratuvarlarda kullanımları çok sınırlıdır.

Cerrahi maskeler, fiziksel bir bariyer olarak kullanılır.
Cerrahi maskeler yüze tam oturmadığından ve 5µm’den daha
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Şekil 34: Maske ve Reseptör Örnekleri

4. Toksisite- kansorejenler dahil zehirli kimyasal maddeler i
5. Reaktivite - Patlayıcı maddeler ve sıkıştırılmış basınçlı gazlar gibi kendiliğinden kimyasal madde reaksiyona
uğrayan ya da diğer kimyasal maddelerle hızlı reaksiyon veren kimyasal maddeler
6. Çevre için zararlılık-su ve toprağa karışarak doğal yaşama zarar veren maddeler
Her kimyasal maddenin etiketinde o maddeye ait tehlike bilgilerini belirten piktogramlar yer almaktadır. Bu piktogramlar, 2009 yılında yeniden düzenlenmiştir. Şekil 35’de
eski ve yeni pigtogramlar ve bu pigtogramların anlamları
gösterilmiştir.
Şekil 35: Tehlike Sembolleri (Piktogramlar) ve Anlamları

Yüz ve göz koruyucuları: Çalışabların laboratuvarlardaki
biyolojik, kimyasal, mekanik ve radyasyon kaynaklı darbelerden ve buhar, sıvı, gaz ve yüksek sıcaklık gibi tehlikelerden korumanın bir yolu da yüz ve göz koruyucuları kullanmalarıdır.

Kimyasal güvenlik
Kimyasal maddeler, tehlikeleri bakımından şu gruplara
ayrılabilir:
1. Yanıcılık/Parlayıcılık-kolayca alevlenip yanabilen
kimyasal maddeler
2. Yakıcılık- oksitlenerek kolayca yakabilen kimyasal
maddeler
3. Koroziflik-güçlü asitler ve bazlar gibi kimyasal madde etki yapan ve dokuya zarar veren, aşındırıcı / cildi tahriş
edici maddeler
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lıktır. Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı ise, bir maddenin tutuşturucu bir kıvılcım olmaksızın kendiliğinden tutuşup yanmaya devam ettiği en düşük sıcaklıktır.
Laboratuvarda en çok kullanılan alevlenebilir çözücüler
aseton, eter, etanol, izopropil alkol, metanol, ksilen, kloroformdur. Alevlenebilen katı maddeler ise alkali metler (Li,
Na, K, Ca, Sr, Ba, Na-K alaşımı), magezyum ve aliminyum
metalleri, metal hidrürler, organometalik bileşikler, fosfor ve
sülfürdür.
Oksitleyici (Yakıcı) Maddeler: Yapılarında yanma için
gerekli olan oksijeni bulundurdukları için yanabilen maddelerle temas edince reaksiyon veren maddelerdir. Oksitleyiciler, bir ısı kaynağına gerek kalmadan da yangına neden olabilirler. Hidrojen peroksit, perklorik asit, sodyum-potasyum
metalinin nitratları, nitrik asit, peroksitler, hipokloritler, permanganatlar, kloratlar, perkloratlar, kalsiyum karbonat, kromik asit ve amonyum nitrat oksitleyici (yakıcı) maddelerdir.

GHS: Globally Harmonized System of Classification and
Labelling of Chemicals: Kimyasalların Sınıflandırılması ve
Etiketlenmesi için Küresel Uyumlaştırma Sistemi
Alevlenir Maddeler: Katı, sıvı ya da gaz formunda olabilirler. Alevlenir maddelerden korunabilmek için parlama,
alevlenme, kendiliğinden tutuşma noktalarını, patlama limitlerini, buhar yoğunluklarını ve elektrostatik enerji biriktirme
özelliklerini bilmek gerekir.
Parlama noktası, sıvıdan ayrılan buharın hava ile yanıcı
bir karışım oluşturması ve sıvı yüzeyine yakın bir alev kaynağı ile yanmaya başlaması için gereken en düşük sıcaklıktır. Kolay tutuşan sıvılar için kullanılır. Alevlenme noktası
(tutuşma sıcaklığı), tutuşturucu kaynak uzaklaştıktan sonra
buhar hava karışımın yanmaya devam ettiği en düşük sıcak-

Aşındırıcı (Korozif)/Cildi Tahriş Edici Maddeler: Temas ettikleri yüzeyi (canlı doku, metal, polimer, vb.) aşındıran ya da yanık, kızarıklık, ağrı gibi durumlara neden olan
maddelerdir; asidik, bazik dehidrate edici ya da oksitleyici
olabilirler. Aşındırıcı maddeler arasında sülfürik asit, hidroklorik asit, hidroflorik asit, sodyum hipoklorit, potasyum
hipoklorit, amonyum hidroksit, sodyum hidroksit, kalsiyum
oksit, hidrojen peroksit, klor, brom sayılabilir.
Cildi Tahriş Edici/ Akut Zehirli Maddeler: Bunlar,
formaldehit, iyot irritan (tahriş edici), krom, nikel, aldehit
türevleri ve fenol türevleri (alerjen) gibi irritan ya da alerjen
etkiye sahip maddelerdir.
Toksik maddeler: Kimyasal maddelerin pek çoğu toksiktir, ancak maddenin toksisetesini dozu belirler. Toksisitesinin ölçüsü; bir defada ağızdan verildiğinde 14 gün içinde
deney hayvanlarının %50’sinin ölmesine neden olan dozdur.
Vücut ağırlığının kg’ı başına verilen ve LD50 mg/kg olarak
tanımlanır. Kimyasal maddelerin havadaki 4 saatlik maruziyetleri sonunda, öldürücülüğü ise LC50 mg/L hava olarak
belirtilir. Toksik maddeler ağız, solunum ve cilde temas yollarıyla alınabilirler; akciğer, karaciğer, böbrek, sinir siste-
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mi, hematopoietik sistemde etki gösterirler. Örneğin, asbest
akciğerlerde; nitrözamin ve karbontetraklorür karaciğerde;
halojenli hidrokarbonlar böbreklerde; akrilamit ve cıva sinir
siteminde; karbonmonoksit ve siyanürler hematopoietik sistemde hasar yaparlar.
Karsinojenler: Kimyasal maddelerin bazıları kanserojen, mutajen (gen tahribatı yapan), teratojen (anormal doğuma yol açan) maddelerdir. Güçlü inorganik asit buharları,
formaldehit, etilen oksit, kadmiyum bileşikleri gibi kimyasal
maddeler bu gruptandır.
Sıkıştırılmış Basınç Altındaki Gazlar: Oksijen, azot
gibi sıkıştırılmış gazlar, asetilen gibi çözünmüş gazlar, propan, karbondioksit gibi sıvılaştırılmış gazlar ve sıvı azot, sıvı
helyum, sıvı argon ve kuru buz (katı karbondioksit) gibi kriyojenik sıvılar metal tüplerde saklanır. Eğitim eksikliği, dikkatsiz kullanım, yanlış depolama, yetersiz havalandırma gibi
durumlarda bu maddeler tehlikeli olabilirler. Bu maddelerin
bulunduğu tüpler, aksi belirtilmedikçe dik konumda tutulmalı, taşınması ve depolanması sırasında yangın söndürücüler

ve statik elektriği topraklayacak şeritler bulundurulmalıdır.
Laboratuvarlarda olan patlamaları genellikle yangınlar
izler. Yangınların başta gelen nedeni özellikle eter, aseton,
etil alkol gibi çözücülerin kolay alev almasıdır. Dolayısıyla
kolay alev alan organik çözücülerle çalışırken bek alevinin
yakınında çalışılmamalıdır. Patlayıcı kimyasal maddelerin
bütün özellikleri bilinmeli, bunlarla çalışırken gerekli önlemler alınmalıdır.
Yangın doğrudan temas, radyasyon (ışıma), sıcak hava
akımı ve ısının yayılması ile büyür. Yangınla karşılaşıldığında, paniğe kapılmadan yangına neden olan kaynağı durdurmak (gaz vanasını kapatmak gibi) ve çevredeki yanıcı maddeleri uzaklaştırmak en önemli ve önlikli iştir. Daha sonra
yangın söndürücü kullanılmalıdır. Ancak, yangının türüne
uygun bir yangın söndürücü kullanılmazsa yangın kontrolden
çıkabilir. Yangın söndürücünün üzerinde belirtilen yangın sınıfı onun hangi yangınlar için uygun olduğunu ifade eder.
Tablo 10 ‘da yangın sınıfı, yangın türleri ve türlerine uygun
yangın söndürücüler sunulmuştur.

Tablo 11: Yangın Sınıfı, Yangın Türleri Ve Bu Yangın Türlerine Uygun Yangın Söndürücüler
Söndürücü Türü

Etikette Yer Alan Yangın
Sınıfı

Yangın Türü

Su

A

Sıradan yangınlar; kâğıt, bez, ahşap, kauçuk ve birçok plastikten kaynaklanan
yangınlardır. A etiketli su tipi bir söndürücü ile müdahale edilmelidir.

CO2

B

Yanıcı sıvılar; yağlar, benzin, bazı boyalar, cilalar, yağ, çözücüler vb. yanıcı
sıvılardan kaynaklanan yangınlardır. B etiketli bir söndürücü ile müdahale
edilmelidir.

Kuru kimyasal madde

C

Elektrikli cihazlar/ekipmanlar: Elektrik kablolarından, sigorta kutularında,
elektrikli cihazlarda, bilgisayarlardan ve diğer elektrik kaynaklarında çıkan
yangınlardır. C etiketli bir söndürücü ile müdahale edilmelidir.

Çok amaçlı söndürücü

ABC

Sıradan yangınlar, yanıcı sıvılar veya elektrik yangınları hepsi için uygundur.

D sınıfı

D

Magnezyum, titanyum, potasyum ve sodyum gibi yanıcı metallerin tozları,
pulları veya talaşlarını içeren yangınlardır. D etiketli özel söndürücüler gerektirir.

K sınıfı

K

Katı ve sıvı yağlar gibi yanıcı pişirme sıvılarından kaynaklanan yangınlar için
uygundur.

Kaynak: https://www.osha.gov/SLTC/etools/evacuation/portable_about.html#drychem,
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Yangını kontrol altına almak için yangına nasıl müdahale
edileceğini bilmek ve yangın söndürücüyü doğru kullanmak
da önemlidir. (Bkz. Şekil 36)
Şekil 36: Yangın Söndürme Tüpü Kullanımına Yönelik Uygulamalar

Grup 1: Hastalığa yol açmayan biyolojik etkenler
Grup 2: Hastalığa neden olabilmekle birlikte toplum
sağlığı açısından oluşturduğu risk sınırlı olan, etkili korunma
ve tedavi yolları bulunan biyolojik etkenler.
Grup 3: Ağır hastalıklara neden olan, çalışanlar için ciddi tehlike oluşturan, topluma yayılma riski bulunabilen ancak
genellikle etkili korunma ve tedavi yolları bulunan biyolojik
etkenler.
Grup 4: İnsanda ve toplumda riski yüksek olan, genellikle etkili korunma ve tedavi yöntemleri bulunmayan biyolojik etkenler.
Tablo12: Biyogüvenlik Düzeylerinin Özellikleri

Kaynak: Laboratuvar Güvenliği El Kitabı, T.C. Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı Yayın No:1114, Ankara, 2019

Biyogüvenlik
Özellikle mikrobiyoloji ve deney hayvanları laboratuvarlarında çalışanlar açısından tehlikelerden biri de biyolojik
tehlikelerdir. Bu tehlikelere karşı alınacak önlemler çalışılan
risklerine göre değişir. Mikroorganizmalar risk gruplarına
göre 4 gruba ayrılır:

Grup

İnsanlarda
Hastalık
Yapma

Çalışanlara
Zarar Verme

Topluma
Yayılma
Olasılığı

Etkili Korunma/
Tedavi

BDG 1

YOK

YOK

YOK

VAR

BDG 2

VAR

VAR

YOK

VAR

BDG 3

VAR

VAR

VAR

VAR

BDG 4

VAR

VAR

VAR

YOK

Halk sağlığı laboratuvarı, klinik mikrobiyoloji laboratuvarı ve araştırma laboratuvarı genellikle “BDG 2” düzeyinde
kabul edilirler. Bu laboratuvarların kapılarında biyolojik tehlike uyarısı ve biyolojik güvenlik düzeyini gösteren uyarılar,
tehlike oluşturacak ajanların adları, laboratuvara giriş ile ilgili gerekli uyarılar ve sorumlu kişinin adı ve telefon numarası gibi bilgiler yazılmalıdır. Laboratuvara giriş-çıkışların
sınırlandırılmalı ve çalışanlar dışındakilerin girmemelidir.
Laboratuvar ana girişinden koridor içerisine girmek için iki
otomatik kapı bulunmalıdır. İlk kapı şifreli olmalı ve yalnızca
ilgili personel girebilmelidir. Bu iki kapı arasındaki alanda bir
soyunma kabini bulunmalı ve temiz alan (laboratuvarın içi)
ile kirli alan (laboratuvarın dışı) ayrılmalıdır. Ara bölmede,
elleri yıkamak için bir lavabo bulunmalı ve laboratuvardan
ayrılmadan önce kesinlikle eller yıkanmalıdır. Laboratuvarda
deney hayvanları dışında hayvan ve bitki bulundurulmamalıdır. Çalışma sıresında laboratuvar kapılarının kapalı tutulma-
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sı gerekir. Laboratuvar sıcaklığı 18 - 27 °C arasında; nemi
ise ≤ %50 olmalıdır. Göz ve beden güvenliğini sağlamak için
laboratuvar içerisinde duş olmalıdır.
Şekil 37: Klinin Mikrobiyoloji Laboratuvarına İki Kapılı Giriş Ve Uyarı Levhaları

Mikrobiyoloji laboratuvarında hiçbir şey yenmemeli,
içilmemeli, makyaj yapılmamalıdır. Çalışma sırasında uzun
saçlar toplanmalıdır. Kesinlikle kültür plakları koklanmamalıdır; ağızla pipetleme yapılmamalı, pipetleme yardımcıları
kullanılmalıdır. Enjektörler pipetleme amacıyla kullanılmamalıdır.
Santrifüj kullanılırken enfektif aerosoller ortama yayılabilir. O nedenle, santrifüj haznesinin iç kısmı kan ve diğer
biyolojik materyal ile kontamine olmuşsa, santrifüj kullanılmadan önce dekontaminasyon işlemi yapılmalıdır; tüplerin
kapakları düzgün kapatılmalı ve santrifüj kefeleri iyi dengelenmelidir. Laboratuvarlarda dezenfeksiyon için genellikle %70’lik etanol ve klorlu bileşikler (çamaşır suyu (1:101:100) ya da klor tableti) kullanılır.

Kaynak: Laboratuvar Güvenliği El Kitabı, T.C. Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı Yayın No:1114, Ankara, 2019
Mikrobiyoloji laboratuvarlarında yangınlar olabilir.
Alevlenmelerin en önemli nedeni özelerin strerilizasyonu
sırasında oluşan aerosolizasyondur. Bunu önlemek için açık
alev yerine insineratör ya da tek kullanımlık özelerin kullanımı önerilmektedir.
Gram boyama sırasında, bu işlemi yapan kişi canlı organizmalarla temas edebilir. Ayrıca, gram boyamadaki kristal
viyole, potasyum iyodür ve etanol tahriş edicidir; etanol yanıcı-parlayıcı ve hepatotoksiktir; kristal viyole ise kanserojen
ve kısmen toksik bir maddedir. O nedenle, kristal viyole, lügol ve etanole karşı gözlük ve eldiven kullanılmalıdır.
Mikrobiyoloji laboratuvarında analiz çalışmaları sırasında tüplerin açılması, kesici delici alet kullanılması, santrifüj
işlemi ve pipet kullanılması gibi durumlarda, çalışanlar biyolojik risklere maruz kalırlar. Bu tehlileler arasında zoonotik
hastalıklar (bakteriyel, viral, fungal, parazitik), onkojenik
virüsler ve diğer mikrobiyolojik ajanlarla ortaya çıkan hastalıklar sayılabilir.

Mikrobiyoloji laboratuvarlarında yapılan rutin ve önemli
işlerden birisi sterilizasyondur. Sterilizasyon, kuru sıcak hava
(pastör fırını), buhar (nemli sıcak hava), gazlar (etilen oksit,
ozon), plazma (hidrojen peroksit), irradiasyon, filtre edilebilir
sıvılar için filtrasyon ve kimyasal sterilizasyon gibi yöntemlerle yapılır. Laboratuvarlarda en sık kullanılan sterilizasyon
yöntemi buhar ile sterilizasyondur. Bunun en kolay yolu
otoklav kullanmaktır. Yüksek ısıya dayanıklı maddelerin
(çözeltiler, besiyerleri, tüp, pipet, Petri gibi cam malzemeler,
pamuk ve bez eşyaların) sterilizasyonunda doymuş basınçlı
su buharı ile 100 °C’nin üstünde çalışan otoklav kullanılır.
Otoklav işleminde şu hususlara dikkat edilmelidir:
• Otoklav işlemi yapılırken kişisel koruyucular giyilmelidir,
• Otoklav torbaları ve sıvı içeren kaplar 2/3’den fazla
doldurulmamalıdır,
• Plastik malzeme otoklava yüksek ısıya dayanıklı ikincil çelik kovalar içinde yerleştirilmelidir,
• Torba ve şişelerin ağızları sıkıca kapatılmalıır,
• Poşetler ve kaplar buharın serbest dolaşımına izin verecek şekilde yerleştirilmelidir,
• Tıbbi atıkların otoklav sterilizasyonuna tabi tutulması için atıkların toplanması ve bertarafı işlemlerinde mutlaka
Otoklav Torbası kullanılmalıdır,
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dır,

• Otoklav kapağının kapalı olduğundan emin olunmalı-

• Otoklavlama işlemi tamamlandıktan sonra, kapağı açmadan önce, kabin içindeki sıcaklığın düşmesi beklenmeli ve
kapak açılırken yüksek sıcaklık ve buhara karşı önlem (eldiven, gözlük ve yüz siperi) alınmalıdır,
• Sıvıların kapaklarını açmadan önce en az 5 dakika
beklenmelidir
Radyasyon güvenliği
Her ne kadar halk sağlığı laboratuvarlarında genellikle
radyoaktif maddeler kullanılmamakla birlikte tıpla ilgili
diğer bazı laboratuvarlarda kullanılmaktadır. Radyoaktif
izotopların kullanıldığı her laboratuvar Türkiye Atom Enerjisi
Kurumu tarafından izin belgesi almak zorundadır.
Radyasyon, iyonlaştırıcı ve iyonlaştırıcı olmayan
olmak üzere ikiye ayrılır. İyonlaştırıcı radyasyon, parçacık
radyasyonu (alfa, beta, nötron) ve elektromanyetik (X-ışını,
gama ışını) radyasyonu olmak üzere iki gruba ayrılır ve
bu tür radyasyon kaynakları laboratuvarlar da dahil olmak
üzere radyoloji, radyoterapi ve nükleer tıp uygulamalarının
yapıldığı yerlerde kullanılır.
İyonlaştırıcı olmayan radyasyon içinde laboratuvarlarda
kullanılan ve sakınca yaratabilecek olanı ultraviyole
radyasyondur (siyah ışıklar, UV lazer). Ultraviyole
radyasyon, aşırı maruziyet sırasında genellikle hemen hiçbir
belirti vermez. O nedenle tehlikeli olabilir; göz ve deride
hasar yapabilir.
Radyasyona maruziyetten korunmak için radyasyon
kaynağından mümkün olduğunca uzakta durmak, kaynak
ile kişi arasına ışın geçirmeyen bariyer koymak, kullanım
süresini olabildiğince kısa tutmalıdır. Gamma, nötron, enerjik
beta veya X-ray gibi radyasyon kaynaklarına maruz kalan
çalışanlar maruziyetinin derecesini ölçmek amacıyla izleme
cihazları (film rozetleri, termoluminesans dozimetreler, cep
dozimetreler vb.) kullanılmalıdır.

Atık yönetimi
Laboratuvarlarda oluşan evsel ve tıbbi atıkların kontrolü
önmeli bir konudur. Atıkların kantrolü hakkında “Çevre

ve İnsan” bölümünde ayrıntılı bilgi verilmiştir. Ancak,
laboratuvarlar açısından özetle bilinmesi gereken hususlar
şunlardır:
• Atık üretiminin azaltılması esastır.
• Atıkların türlerine göre kaynağında ayrıştırılması, biriktirilmesi, toplanması, geçici depolanması, taşınması, ara
depolanması ve yok edilmeleri genel kurallar içinde yapılır.
• Enfeksiyöz atıklar otoklavda dekontamine edilmelidir.
• Otoklava dayanıklı torbalar 3/4 oranında dolduğu zaman ağzı otoklav bandı ile bağlanır ve ikincil bir otoklavlanma ile dekontaminasyon işlemi yapılır.
• Atık dekontaminasyonu için önerilen otoklav sıcaklık
ve süreleri; 121°C’de 1 saat ya da 134 °C’de 10 dk’dır.
• Otoklav torbalarının 140 °C’ye kadar nemli basınçlı
ısıya dayanıklı ve buhar geçirgenliğine sahip olması zorunludur.
• Dekontaminasyon işlemi tamamlanan tıbbi atıklar,
“DİKKAT TIBBİ ATIK’’ ibaresi taşıyan kırmızı renkli plastik
torbalara konularak tıbbi atık konteynırlara bırakılır.
• Laboratuvarlarda kullanılan biyolojik etken dökülme
kitlerinin atıkları için de tıbbi atıkların toplanması/ taşınması
sırasındaki uygulamalar geçerlidir.
• Kimyasal maddelerin depolanmasında dikkat edilmesi gereken kuralların tümü kimyasal atıklar için de geçerlidir.
• Tehlikeli kimyasal madde atık üretiminin azaltılması
ve atıkların üretildikleri yerde ayrıştırılması esastır.
• Tehlikeli kimyasal madde atıkları kesinlikle drenaja
boşaltılmamalı, özelliklerine uygun şekilde ayrıştırılmalıdır.
• Tehlikeli atıklar, maksimum 5L ’lik kimyasal maddeye dayanıklı atık bidonlarda ayrıştırılır ve toplanır.
• Nitrik asit ya da nitröz asit içeren atıklar diğer asitlerden ayrı biriktirilir.
• Kloroform, diklormetan gibi halojenli organik çözücü
atıkları diğer organik çözücülerle bir arada depolanmamalıdır.
• Sıvı kimyasal maddeler ile katı kimyasal maddeler
karıştırılmaz.
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• Katı kimyasal maddeler ayrı plastik kaplarda biriktirilir.
• Tehlikeli atıkların toplandığı bidonların ağzı sıkıca
kapatılır.
• Siyanürler, organik peroksitler gibi reaktif kimyasal
maddeler, uygun yöntemlerle ve gerekli önlemler alınarak
zararsız hale getirildikten sonra bertaraf edilmelidir.
• Bidonlara, üzerinde atık kodu, atık adı ve atık içeri-

ğini belirten “Tehlikeli Atık Etiketi” yapıştırılır. Bidon içinde birden fazla tehlikeli madde bulunuyorsa en tehlikelisine
göre kodlanır, fakat etikette diğer tehlikeli maddeler de belirtilir.
• Radyoaktif atıklar diğer atıklardan ayrı olarak ve ek
önlemler alınarak ayrıştırılır.. Radyoaktif atıkların bertarafı
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu mevzuatı hükümlerine uygun
olarak yapılmalıdır

Tablo13: Tehlikeli Kabul Edilen Atıkların Özellikleri
Tehlike Kodu

Özellikleri

H1 Patlayıcı

Alev etkisi altında patlayabilen ya da dinitrobenzenden daha fazla şekilde şoklara ve sürtünmeye hassas olan maddeler ve müstahzarlar, kendi başına kimyasal madde reaksiyon yolu ile belli bir sıcaklık ve basınçta hızla gaz oluşmasına neden olabilecek madde veya atıklar

H2 Oksitleyici

Diğer maddelerle, özellikle de yanıcı maddelerle temas halinde iken yüksek oranda ekzotermik reaksiyonlar gösteren maddeler ve karışımlar

H3-A Yüksek
Oranda Alevlenir

a) 21 °C’nin altında parlama noktasına sahip sıvı maddeler ve karışımlar (aşırı tutuşabilen sıvılar dâhil) b) Herhangi
bir enerji kaynağı uygulaması olmaksızın ortam sıcaklığındaki hava ile temas ettiğinde, ısınabilen ve sonuç olarak
tutuşabilen maddeler ve karışımlar c) Bir ateşleme kaynağı ile kısa süre temas ettiğinde kolayca tutuşabilen ve
ateşleme kaynağı uzaklaştırıldıktan sonra yanmaya ve tükenmeye devam eden katı maddeler ve karışımlar ç) Normal basınçta, havada tutuşabilen gazlı maddeler ve karışımlar d) Su veya nemli hava ile temas ettiğinde, tehlikeli
miktarda yüksek oranda yanıcı gazlara dönüşen maddeler ve karışımlar

H3-B Alevlenir

21 0C’ye eşit veya daha yüksek ya da 55 0C’ye eşit ya da daha düşük parlama noktasına sahip olan sıvı maddeler
ve karışımlar

H4 Tahriş Edici

Deri ile ya da balgam membranı ile ani, uzun süreli ya da tekrar eden temaslar halinde yanığa sebebiyet verebilen,
aşındırıcı olmayan maddeler ve karışımlar

H5 Zararlı

Solunduğu veya yenildiğinde ya da deriye nüfuz ettiğinde belirli bir sağlık riski içeren maddeler ve karışımlar

H6 Toksik

Solunduğunda veya yenildiğinde ya da deriye nüfuz ettiğinde, sağlık yönünden ciddi, akut veya kronik risk oluşturan ve hatta ölüme neden olan madde ve karışımlar

H7 Kanserojen

Solunduğunda veya yenildiğinde ya da deriye nüfuz ettiğinde, kansere yol açan veya etkisinin artmasına neden olan
madde ve karışımlar

H8 Aşındırıcı
(Korozif)

Temas halinde canlı dokuları tahrip eden madde ve karışımlar

H9 Enfeksiyon
Yapıcı

Varlığını sürdürebilen mikroorganizmalar veya insan veya diğer canlı organizmalarda hastalığa neden olduğu bilinen veya inanılan toksinlerini içeren maddeler veya karışımlar

H10 Üreme Sistemine Toksik

Solunduğunda, yenildiğinde veya deriye nüfuz ettiğinde, doğuştan gelen kalıtımsal olmayan sakatlıklara yol açan
veya yol açma riskini artıran madde ve karışımla

H11 Mutajenik

Solunduğunda, yendiğinde veya deriye nüfuz ettiğinde, kalıtsal genetik bozukluklara yol açan veya yol açma riskini
artıran madde ve karışımlar
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H12

Havayla, suyla veya bir asitle temas etmesi sonucu zehirli veya çok zehirli gazları serbest bırakan atıklar

H13 Hassaslaştırıcı

Cilde nüfuz ettiğinde ya da solunduğunda hiper-hassaslaştırma reaksiyonu oluşturabilen ve uzun süre maruz kalınması halinde karakteristik olumsuz etkilere sebep olabilen maddeler ve karışımlar

H14 Ekotoksik

Çevrenin bir veya daha fazla kesimi üzerinde ani veya gecikmeli zararlı etkiler gösteren veya gösterme riski taşıyan
atıklar

H15

Bertarafı sonrasında herhangi bir yolla, yukarıda listelenen karakterlerden herhangi birine sahip başka bir madde
(sızıntı suyu gibi) ortaya çıkabilecek atık

Kaynak: Laboratuvar Güvenliği El Kitabı, T.C. Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı Yayın
No:1114, Ankara, 2019
Tablo 14: Kimya Laboratuvarlarında Oluşan Bazı Atıklar Ve Kodları
ATIK KODU

ATIK KODU TANIMI

AÇIKLAMA

06 01 02*

Hidroklorik asit

A

06 01 05*

Nitrik asit ve nitröz asit

A

06 01 06*

Diğer asitler

A

06 02 04*

Sodyum hidroksit ve potasyum hidroksit

A

06 02 05*

Diğer bazlar

A

06 03 11*

Siyanür içeren katı tuzlar ve solüsyonları

M

06 04 04*

Cıva içeren atıklar

M

06 04 05*

Başka ağır metaller içeren atıklar

07 01 03*

Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

A

07 01 04*

Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

A

08 03 17*

Tehlike maddeler içeren atık baskı tonerleri

M

15 02 02

Tehlikeli maddelerle kirlenmiş emiciler, filtre malzemeleri (başka şekilde tanımlanmamış ise yağ
filtreleri), temizleme bezleri, koruyucu giysiler

M

16 05 06*

Laboratuvar kimyasal karışımları dahil tehlikeli maddelerden oluşan ya da tehlikeli maddeler içeren laboratuvar kimyasal maddeleri

M

16 09 01*

Permanganatlar

A

16 09 02*

Kromatlar

A

16 09 03*

Peroksitler

A

16 09 04*

Başka şekilde tanımlanmamış oksitleyici malzemeler

A

18 01 06*

Tehlikeli maddeler içeren ya da tehlikeli maddelerden oluşan kimyasal maddeler

M

20 01 19*

Pestisitler

A

*: Tehlikeli atık
A: Konsantrasyonuna bakılmaksızın tehlikeli kabul edilen atık M: Muhtemel tehlikeli atık konsantrasyonuna bağlıdır
Kaynak: Laboratuvar Güvenliği El Kitabı, T.C. Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı Yayın
No:1114, Ankara, 2019
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Şekil 38: Tehlikeli Atık Etiket Örneği

• Laboratuvar Güvenliği. http://megep.meb.gov.tr/mte_program_
modul/moduller_pdf/ Laboratuvar%20G%C3%BCvenli%C4%9Fi.
pdf,
• Öncü S., Sakarya S. Laboratuvar Güvenlik Yönergesi. Sakarya:
Adnan Menderes Üni. Merkez Araştırma Laboratuvarı. http://www.
akademik.adu.edu.tr/aum/bt/ webfolders/topics/ laboratuvar%20
guvenlik%20kurallari.rar?skey=AZ1NMCX0OA6970Z52JX3,
• Öztürk M. Tehlikeli Atıklar Grubundaki Tıbbi Atık Yönetimi.
www. nuveforum. net /attachments/ 36623d1252821711- tibbikitapson. Pdf,
• Sezgin N. Kimyasal Laboratuvar Güvenliği. http://www.baskent-adn.edu.tr/dokumanlar/,
• Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği. Ankara: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. 2017.
• Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarları Rehberi. http://www.tyih.
gov.tr/Eklenti/316, guvenlikrehberitibbimikrobiyolojipdf,
• Ulusal Mikrobiyoloji Standartları, Laboratuvar Güvenliği Rehberi. Ankara: Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Sağlık Bakanlığı Yayın
No: 937, 2014.

Kaynaklar
• Ağca H. Mikroorganizmalar ve Biyogüvenlik. http://shmyo.uludag.edu.tr/okul_resim/tlabsemp/lab-semp-sunular/harunagca.pdf,
• Atık Yönetimi Yönetmeliği. Ankara: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. 2015.
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Riskler İçin Genel ve Özel Önleme Yöntemleri. http://www.isgum.
gov.tr/rsm/file/isgdoc/IG2-TKM-onlemler.pdf,
• Halk Sağlığı Laboratuvarları Ve Yetkilendirilmiş Laboratuvarların Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik (Resmi Gazete:22.1.2015-29244)
• İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği.
Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 29.12.2012/28512.
• Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik
Önlemleri Hakkında Yönetmelik. Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:12.08.2013/28733.
• Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği. Resmi Gazete Tarihi/
Sayısı: 29.11.2006/ 26361.
• Laboratuvar Güvenliği El Kitabı, T.C. Sağlık Bakanlığı, Halk
Sağlığı Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı Yayın No:1114, Ankara,
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Halk Sağlığı Etiği
Etik davranma, sosyal ilişkilerde insan haklarına inanarak, dürüstçe, karşıdaki kişinin yararını gözeterek, onun
değerlerine, özgürlüğüne ve özeline giren konulara saygılı
davranma olarak da tanımlanabilir. Etik davranış, doğru ile
yanlışı toplumun değerlerine göre ayırmak ve bu değerlere uygun davranmak demektir. O nedenle, etik davranışlar,
toplumdan topluma, kültürden kültüre, zamandan zamana
farklılık gösteren ahlak anlayışına göre değişen bir kavramdır. Toplum yaşamını düzenleyen yasalar da kişiler arasındaki ilişkileri, doğruyu ve yanlışı tanımlayarak kişilerin
buna göre davranmalarını öngörür. Etik ise, yasalardan farklı olarak çoğu zaman yazılı olmayan toplum değerlerinden
kaynaklanır. Yasalar herkesi bağlayan ve yaptırımları olan
kurallardır; etik ise kısmen yazılı ve uyulması zorunlu bazı
kuralları içermekle birlikte çoğu zaman manevi değerleri dikkate alır. Etik, iki kişinin karşılaştığı her anda, her yerde ve
yaşamının bütününde söz konusudur. Etik kurallarına uygun
biçimde davranmak, özellikle insanlara hizmet sunan meslek
üyelerinin hem görevi hem de sorumluluğudur. Kısaca etik,
eğitimden yönetime, politikadan hekimliğe kadar her hizmet
alanında vardır. Kuşkusuz, bu alanlar içinde sağlık hizmetleri
özel bir yere sahiptir, çünkü, sağlık hizmetleri bir insan hakkı
olması nedeniyle herkese götürülen, kişilerin yaşamlarını çok
yakından ilgilendiren, başka hiçbir hizmet alanında olmadığı
kadar hizmeti verenlerle alanların karşılıklı güvenine dayanan bir hizmet türüdür. Bu ilişkilerin zedelenmesi ve güvenin
yok olması her iki tarafın da zarar görmesine yol açabilir.
Sağlık alanında etik denildiğinde, geleneksel olarak hekim – hasta ilişkilerinde uyulması gereken ahlak kuralları,
yani klinik etik anlaşılır. Bu anlayış, hasta bireylere karşı
davranış biçimlerini açıklar. Tıpkı, bireylere götürülen sağlık hizmetleri gibi, toplumlara götürülen sağlık hizmetleri de
vardır ki, etik kavramı toplumlara götürülen sağlık hizmetleri
(halk sağlığı) için de söz konusudur.
Klinik hekimlik uygulamalarından farklı olarak halk sağlığı uygulamalarının temel amacı insanları hastalıklardan korumayı, toplumun sağlık düzeyini yükseltmeyi ve hastalardan
çok, sağlam kişileri hedefler. Dolayısıyla, halk sağlığı etiğini
de sağlam kişileri kapsayacak biçimde ele almak gerekir.

Halk sağlığı etiğinin iki yönünden söz edilebilir: a) Toplumun yararına yapılacak işlerde devletin ve sağlık çalışanlarının etik ilkelere uygun davranmaları; b) Her kişinin topluma karşı sorumluluk duygusu ile davranıp toplumu korumak
için bazı davranışlardan kaçınmaları.
Halk sağlığı, toplum yararını en az kişilerin yararları
kadar önemli görür. Çağdaş bireysel sağlık hizmetlerinde
önceliğin çok değer verilen kişi özerkliği, halk sağlığı uygulamalarında yerini toplumsal yarara bırakmıştır. Başka bir
deyişle, halk sağlığı uygulamaları tek tek bireyler için yararlı
olmayabilir ve bireylerin yararı ile toplumun yararı arasında
bir çelişki ortaya çıkabilir. Böyle bir durumda halk sağlığı
yaklaşımı, toplumun yarını daha öncelikli kabul eder. Örneğin, bir salgın sırasında bir yerleşim yerinin karantinaya alınması, bulaşıcı hastalığı olanların toplumdan izole edilmesi,
halka açık yerlerde sigara içilmesinin engellenmesi, alkol satış yerlerinin okullardan en az 100 metre mesafede olmasının
gerekliliği gibi uygulamalar kişileri rahatsız edebilir, fakat
toplumun yararınadır ve halk sağlığı etiğine uygundur.
Öte yandan, kişi ve toplum yararının ayrılması her zaman
kolay değildir ve bazı konularda görüş birliğinin sağlanması
mümkün olmayabilir. Kişilerin özgürlüklerinin sınırına hangi
durumlarda müdahale edilebileceği tartışmanın odağındaki
sorudur.
İşte bazı örnekler:
Hangi hastaların zorunlu olarak tedavi edilmeleri gerekir? Ana-babalar çocuklarını aşılatma konusunda zorlanabilir
mi? Bazı gıdaların sağlık sakıncası gerekçesi ile satışları yasaklanabilir mi? Kişiler pasif sigara içiciliğinden nasıl korunmalıdır? Genetik analizler yapılarak işe başvuran adayların
sağlık durumları işe giriş kriteri olarak kabul edilmeli midir?
Çin’de bir zamanlar olduğu gibi “tek çocuklu aile” uygulaması yapılıp ailelerin sahip olabilecekleri çocuk sayısına
müdahale edilebilir mi? Depreme dayanıksız konutlar hanehalkının aksi tutumuna karşın yıkılabilir mi? Kişiler zorunlu
olarak hastalık taramalarına alınabilir mi?
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Halk sağlığı etiğinin konusu, bu sorulara toplumun yararı için, ama, toplumun değerlerini, kişilerin özgürlüğünü,
yaşam tarzını dikkate alarak cevaplar bulmaktır.
Kişilerin topluma karşı sorumluluklarına gelince; bu
konu halkın sağlık bilinci ile doğrudan ilişkilidir. Toplumun
yararını düşünerek aşı olma, bulaşıcı bir hastalık geçirirken
sağlam kişilerden uzak durma, başkalarının yanında sigara
içmeme, alkollü iken araç kullanmama, çevresindeki kişileri
sağlıklı davranma konusunda eğitme ve teşvik etme gibi bireysel davranışlar sağlıklı kişileri ve toplumu korumak için
kişilerin yapmaları gereken etik davranışlardır.

Etik ve Halk Sağlığı
Halk sağlığı, halkın yararınadır, toplumun sağlık düzeyini yükseltmeyi amaçlar; halk sağlığı görüşü sağlığın doğuştan kazanılmış bir insan hakkı olduğu gerçeğinden hareketle
bu hakkın sağlanmasından devletin sorumlu olduğunu, dolayısıyla halk sağlığı hizmetlerinin bir kamu hizmeti olduğunu
kabul eder. Devletin, bütün vatandaşlara eşit davranmasını,
herkesin ihtiyacı olduğu zaman ve ihtiyacı olduğu kadar sağlık hizmeti alabilme şansını (olanağını) eşit derecede sağlayabilmekle ödevli olduğunu savunur.
O halde, devlet, yani sağlık hizmeti sunan bütün kamu
görevlileri bu sorumluluklarını yerine getirirken aynı zamanda etik değerlere ve kurallara uymak durumundadır. Halk
sağlığı etiği, özellikle ve öncelikle devletin uyması gereken
davranışlardır. Kuşkusuz, devletin bu yaklaşımını, sağlık hizmeti sunan yetkililer, sağlık çalışanları ve diğer sektör görevlileri yerine getirir.
Devletin ve hükümetlerin temel görevlerinden birisi, herkesin sosyal ve ekonomik açıdan üretken bir yaşam
sürdürebileceği bir sağlık düzeyine erişmesini sağlamaktır.
Bunu sağlayabilmek için, iyi bir sağlık hizmetinden önce bazı
önkoşulların var olması gerekir. Bu önkoşullar aynı zamanda hükümetlerin sosyal politikalarını ifade eder. Toplumun
sağlığı, bu koşullar üzerine inşa edilir. İşte, bu önkoşulları
sağlamak halk sağlığı etiğinin de önkoşullarıdır,: hükümetler
her şeyden önce bu koşulları yerine getirmek ve sürdürmek
durumundadır; hatta, bu önkoşulları sağlamak demek, halka
karşı etik davranmak demektir:

1. Barış: Bir toplumda barış ve huzur yoksa, o toplum
sağlıklı değil demektir.
2. Eğitim: Toplumun eğitim düzeyi sağlık düzeyinin
yükseltilmesinin koşuludur; eğitimsiz toplumlarda sağlık
hizmetlerini sunmak, kişilerle iletişim sağlayabilmek ve asıl
önemlisi herkesin kendi sağlığından sorumlu olması ilkesini
gerçekleştirmek mümkün değildir.
3. Barınak: Toplumların en temel gereksinmelerinden
birisi de sağlıklı bir konutta oturabilmesidir. Konutu ve çevresi sağlıksız toplumlarda, sağlık düzeyini yükseltebilmek
olanaksızdır.
4. Gıda: Beslenme ile sağlık arasındaki ilişki yadsınamaz. Eğer, bir toplum yeterli ve sağlıklı gıdaya erişemiyorsa,
o toplumda sağlık düzeyi de kötü olur.
5. Stabil ekosistem: İnsan çevresi ile bir bütündür, çevrenin bir parçasıdır ve çevresi ile karşılıklı etkileşim içindedir. İnsanın içinde yaşadığı ekosistem bozulursa, sağlığı da
olumsuz etkilenir.
6. Sürdürülebilir kaynaklar: Bu koşul iki yönlü olarak
sağlığı etkiler: a) Sağlık hizmetleri para, araç-gereç ve insan
kaynaklarını gerektirir. Bu kaynakların, hizmetin devamını
sağlayabilecek düzeyde olması beklenir; b) Dünyadaki hava,
su, maden ve yaşam için gereken diğer kaynakların savrukça
tüketilmesi yaşamı ve sağlığı olumsuz etkiler.
7. Sosyal adalet ve eşitlik: Devlet bütün vatandaşlara
eşit ve hakça yaklaşmalıdır. Herkes, ihtiyacı olduğu zaman
ve ihtiyacı olduğu kadar sağlık hizmetlerine erişebilmelidir.
Sosyal adaletin olmadığı toplumlarda, sağlık düzeyi de kötü
olur.
Hükümetler bu önkoşulların üzerine halkın sağlık greksinmelerini karşılamak üzere örgütü ve hizmetleri inşa etmelidir ve bu işleri yaparken etik yaklaşımlardan ayrılmamalıdır. Bu işlerin başlıcaları şunlardır:
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o Vazgeçilemez sağlık hizmetlerini herkese ulaştırmak
o Yeterli ve nitelikli personel yetiştirmek
o Risk altındaki dezavantajlı gruplara yönelik önlemler
geliştirmek
o Çalışma koşullarını iyileştirmek ve sağlığa uygun
duruma getirmek
o Halk eğitimine önem ve ağırlık vermek
o Sivil toplum kuruluşlarını aktive etmek
o Sağlıkta dışa bağımlılıktan kurtulmak
Aşağıdaki etik davranış örnekleri halk sağlığı etiğinin sınırlarını daha iyi anlamaya yardımcı olacaktır:
1. Devletin en değerli varlığının vatandaşlar olduğunu
bilerek, insanı devlet hizmetlerinin merkezinde kabul etmek
ve bütün hizmetleri insan için, onun mutluğu için yapmayı
ilke edinmek etik yaklaşımdır.
2. Sağlık hizmetlerini “sağlık mülkün temelidir” anlayışından yola çıkarak planlamak ve sunmak etik yaklaşımdır.
3. Sağlık hizmetlerini insanların en yakınına kadar götürmek, herkesin bu hizmetleri kolayca, zamanında, istedikleri biçimde, ücretsiz ya da güçleri ölçüsünde alabilmelerini
sağlamak etik bir yaklaşımdır.
4. Sağlık kuruluşlarını belli büyük yerleşim merkezlerine yoğunlaştırmayarak, ülke içinde dengeli biçimde yaymak
etik davranıştır.

9. Kişileri hastalıklardan korumak, onların hekime ve
tıbbi tedaviye mümkün olduğu kadar muhtaç olmadan yaşamalarını sağlamak etik yaklaşımdır.
10. Kişilere hekim seçme özgürlüğünü veren bir hizmet
modeli oluşturmak etik davranıştır.
11. Sırf ekonomik kalkınma uğruna yapılması düşünülen fakat halkın sağlığını bozabilecek her türlü yatırımdan
vazgeçebilmek etik davranıştır.
12. İnsan yaşamının onuruna saygı duyan, işkenceden
uzak duran, kişileri yaftalamayan anlayış etik yaklaşımdır.
13. İnsanlara istediği kadar ve istedikleri zaman çocuk
sahibi olabilmeleri için destek vermek, istemediği halde
gebe kalmayı önlemek ya da gebeliklerini sonlandırmak etik
yaklaşımdır.
14. Kadının toplumdaki statüsünü yükselterek sağlık
düzeyinin de yükselmesine katkı sağlamak etik yaklaşımdır.
15. Toplumsal cinsiyet ayrımcılığına karşı durmak etik
yaklaşımdır.
16. Özellikle endemik hastalıklara karşı bağışık
olanların oranını yüzde 95’in üzerine çıkartarak hastalıkları
elimine ve giderek eradike etmeye çalışmak etik davranıştır.
17. Hastaları izole ederek, sağlam kişileri hastalıklardan
korumaya çalışmak etik davranıştır.

5. Sağlık insan kaynaklarını ve sağlık araç-gerecini ülke
içinde dengeli olarak dağıtmak etik yaklaşımdır.

18. Organ bağışlarını arttırmaya çalışmak, bu konuda
yasal düzenlemeler yapmak etik yaklaşımdır.

6. Sağlık hizmetlerinde dezavantajlı grupları gözetmek
ve risk altındakilerin hizmetlerden yoksun kalmamaları için
her türlü önlemi almak etik yaklaşımdır.

19. Bağışlanan organları eline geçirenlere değil gerçekten hak edenlere nakledilebilmesi için merkezi kayıt ve iletişim ağı kurmak etik yaklaşımdır.

7. Sağlık hizmetlerini ticari bir uygulama gibi değil, insanlığın yararı için planlamak ve sunmak etik yaklaşımdır.

20. Yaşlı ve özürlü dostu sağlık sistemleri oluşturarak
bu kişileri kollayan ve koruyan yaklaşımlar içinde davranmak etik bir anlayıştır.

8. Parası olana değil, ihtiyacı olana öncelik veren bir
sağlık hizmeti modeli oluşturmak etik yaklaşımdır.

21. İnsanların sağlıklı bir çevrede yaşayabilmeleri için
bütün önlemleri almak etik yaklaşımdır.
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22. Kişilerin çalışma koşullarını onların sağlık ve sosyal
yaşantılarını bozmayacak biçimde ve angaryadan uzak olarak
düzenlemek etik yaklaşımdır.

34. Bireylerin ve toplum liderlerinin toplumda sağlığı
bozan ya da bozma potansiyeli olan hususlarda yetkilileri
uyarmaları toplumun yararı için yapılan etik davranıştır.

23. Toplumdaki herkese mümkün olan en yüksek kalitede sağlık hizmeti sunabilmeyi ilke edinmek etik yaklaşımdır.

35. İster devlet organlarınca isterse sağlık çalışanlarınca
kişilerin uğradıkları sağlık zararlarının karşılanabilmesi için
yasal düzenlemeleri yapmak etik davranıştır.

24. Toplumda sağlık okuryazarlığı düzeyini yükseltmeye çalışmak etik yaklaşımdır.
25. İlk yardım bilenlerin sayılarını arttırmak, güçlü bir
ambulans sistemi işleterek hasta ve yaralılara hızla erişim
yaşamlarını kurtarmaya yönelik organizasyonu kurmak etik
bir anlayıştır.
26. Sağlık hizmetlerini kurarken ve işletirken hizmeti
alan kişilerin, yani halkın görüş ve düşüncelerini almak ve
hizmetleri onların arzu ve beklentilerine göre planlamak etik
bir yaklaşımdır.

Sonuç
Bireylerin ve toplumların sağlığını ilgilendiren her faktör halk sağlığının konusudur. Bu sorunların çözümü yalnızca
sağlık bakanlıklarının sorumluluğu olamaz, pek çok bakanlığın, sektörün ve meslek grubunun ortak sorumluluğudur.
Hem bu yönüyle hem de sağlığın doğuştan kazanılmış bir
insan hakkı olduğu dikkate alındığında, halk sağlığı uygulamalarının devletin sorumluluğu olduğu kabul edilir.

28. Hizmeti alanları olduğu kadar hizmet verenlerin de
haklarını adil biçimde gözetmek etik bir davranıştır.

Halk sağlığı uygulamaları, tıbbi hizmetleri de kapsayan
geniş bir yelpazedir. Halk sağlığı tıbkı klinik uygulamalarda
kişilerin hastalıklarını teşhis ve tedavi etmeye benzer şekilde
toplumun sağlık sorunlarını teşhis ve tedavi etmek demektir.
Bu anlayıştan yola çıkarak, tıpkı klinik uygulamalarda olduğu gibi halk sağlığı uygulamalarında da etik yaklaşımlar söz
konudur.

29. Tıp ve sağlık bilimlerindeki gelişmeleri ve yenilikleri yakından izleyerek, mevcut hizmet modellerini güncellemek ve toplumu gelişmelerden mahrum etmemek etik bir
yaklaşımdır.

Halk sağlığı etiği hem devleti temsil eden kamu yöneticilerin ve çalışanlarının hem de tek tek bireylerin toplumun
yararına olan çalışmaları yine toplumun değerlerine uygun
bir ahlak yaklaşımı ile yerine getirmeleri demektir.

30. Her bireyin toplumun yararını gözeterek ve toplumdaki bağışıklık düzeyini yükseltmek için kendisinin ve çocuklarının aşılanmasına onay vermesi etik davranıştır.
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Hekimlik ve Halk Sağlığı
Sağlık hizmetlerinin amacı kişilerin yaşamlarını sağlıklı biçimde sürdürmelerini sağlamak ve yaşam sürelerini
uzatmaktır. Bu hizmetler sağlık kuruluşlarında verilen tıbbi
bakım hizmetleri, yönetim işleri, ilaç – aşı – tıbbi malzeme
üretimi ve lojistiği, toplumun eğitimi, çevrenin ve işyerlerinin sağlığa uygun duruma getirilmesi, gıdaların denetimi gibi
çok geniş bir yelpazede yürütülür. Sağlık hizmetleri, insanların yaşadığı her yerde vardır ve kesintisiz olarak 7 gün 24 saat
verilir. Kapsamı bu kadar geniş olan sağlık hizmetleri ancak
çok sayıdaki sektör ve meslek üyelerince yürütülebilir, yani,
sağlık hizmetleri ekip işidir.
Ekip hizmetinin özelliği, çalışmaların planlanmış, amacı
belirlenmiş, ölçülebilir hedefleri olan, eşgüdüm içinde yürütülen, denetlenip değerlendirilebilen çalışmalar olmasıdır.
Ekip içinde görev yapan herkes önemlidir ve bütün çalışanların mesleksel nitelikleri mümkün olan en üst düzeyde olmalıdır. İşte, sağlık hizmeti veren ekibin bu düzeyde olması,
işlerin planlanması, koordine edilmesi, denetlenmesi ve değerlendirilmesi ekip başının sorumluluğudur.
Dünyada ve ülkemizde sağlık hizmeti veren ekibin başı
hemen her zaman hekimlerdir. O halde hekimler, sağlık hizmetinin her kademesinde hem ekibin başı hem de birer üyesidir. Türkiye’de Sağlık Bakanlığındaki hemen bütün üst düzey
yöneticiler, il ve ilçe düzeyindeki sağlık yöneticileri, toplum
sağlığı merkezi sorumluları hekimdir. Bu yöneticilerin ve
birlikte çalıştıkları hekimlerin yaptığı işler genel olarak halk
sağlığı çalışmalarıdır. Diğer bakanlıklarda, belediyelerde, sanayi alanında, sivil toplum kuruluşlarında, sağlıkla ilgili uluslararası kuruluşlarda da hekimler ön planda görev alırlar ve
halk sağlığı çalışmalarının temel elemanlarıdırlar.
Ülkemizde halk sağlığı çalışmalarının yoğun yürütüldüğü hizmet kademesi toplum sağlığı merkezleridir (TSM).
İlgili yönetmelikte TSM’de çalışan hekimlerin görevlerini
sıralayan hükümlere göz atmak hekimlerin halk sağlığı çalışmaları içindeki rollerini ve önemlerini anlamak için yeterlidir.
Söz konusu yönetmelikte “Hekimler sorumlu hekim tarafından bir ya da birden fazla konu ve birimin işlerini yürütmek

üzere görevlendirilebilir. Hekim görevlendirildiği konu veya
birimin işlerinin planlanması, yürütülmesi, denetlenmesi ve
değerlendirilmesinden sorumludur” denildikten sonra şu görevleri yapacağı belirtilmektedir:
1. Toplum sağlığı merkezi hizmetlerini uygular ve personelin verdiği hizmetleri denetler,
2. Hizmet götürülecek bölge ve toplumu tanır,
3. Okul sağlığı hizmetlerini yürütür,
4. Çevre sağlığı hizmetlerini mevzuattaki yetki ve
sorumluluğuna uygun olarak yürütür,
5. Bulaşıcı hastalıklarla ilgili programları yürütür,
6. Ana çocuk sağlığı ve aile planlaması hizmetlerinin
yürütülmesini sağlar,
7. Beslenme ve fiziksel aktivite gibi sağlığı geliştirici
programları yürütür,
8. Koruyucu ruh sağlığı hizmetlerini yürütür,
9. Gereken hallerde iş sağlığı ve iş güvenliği hizmetlerini yürütür,
10. Halkın sağlık eğitimini yapar,
11. Personele yönelik hizmet içi eğitim programlarını
yürütür,
12. Laboratuvar hizmetlerinin yürütülmesini sağlar,
13. Belediye hekimi olmayan yerlerde, belediye hekiminin görevlerini yapar,
14. Aile hekimlerinin lojistik ihtiyaçlarını izler, destekler ve gerekli önlemleri alır,
15. Sağlığın geliştirilmesi ve teşviki ile toplum kalkınması hizmetlerinde görev alır,
16. Halk eğitimi materyali ihtiyacının belirlenmesi, hazırlanması ve kullanılmasını sağlar,
17. Görevi ile ilgili kayıt ve formları tutar,
18. Sorumlu olduğu bölgede çeşitli saha ve salgın araştırmalarını, bulaşıcı hastalık filyasyon çalışmalarını yürütür,
sürveyans çalışması yapar,
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19. Sağlığı olumsuz etkileyen kötü alışkanlıklarla mücadele edilmesi ve sağlıkla ilgili denetim hizmetlerini yerine
getirir,
20. Bulaşıcı hastalıklar ve salgın hastalıklarla mücadele
eder ve yapılan çalışmaları denetler,
21. Kronik hastalıkların (diabetes mellitus, KOAH, kardiyovasküler hastalıklar, kanser, v.b.) erken teşhisi ve takibi
konularında çalışır, halk eğitimi yapar,
22. Bulunduğu bölgedeki aile sağlığı merkezinde görevli sağlık personelinin yıllık plan ve programlar dâhilinde
hizmet içi eğitimini verir,
23. Hizmet ile ilgili verilen diğer görevleri yapar.
Özetle, halk sağlığı uzmanı olsun ya da olmasın bütün
hekimler halk sağlığı çalışmalarının temel elemanları ve çoğu
zaman ekip başı ve yöneticileridir.
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Eczacılık ve Halk Sağlığı
Şifasız hastalık yoktur, irade eksikliğinden başka; değersiz bitki yoktur, tanınmamasından başka.
İbn-i Sina

Giriş
Fosillerden anlaşıldığına göre hastalıklara neden olan
etkenler insandan önce dünyada bulunuyormuş. Bu nedenle,
insanların ilk çağlardan buyana hastalıklarla mücadele ettiklerini kabul etmek gerekir. İlk çağlarda kullanılan büyü, su,
çamur, yaprak, toprak ile tedavi yöntemleri tıbbın ortaya çıkması ile değişmiş ve önce bitkisel ve hayvansal maddeler ve
giderek insan eli ile geliştirilmiş kimyasallar ve ilaçlar kullanılır olmuştur.

O dönemde, bitkileri toplayan, kurutan, drogları hazırlayıp
satışa hazırlayan “herbarii”ler (kökçüler), bu işlerin yanısıra
yurt dışından çeşitli bitki, baharat ve drogları dükkânlarında
satan “aktar”lar ortaya çıktı.
Şekil 1: Dioskorides ot topluyor

İlaç, canlılarda hastalıkların önlenmesi, tanısı ve tedavisi
amacıyla kullanılan, vücut işlevlerini koruyan, düzenleyen
ya da değiştiren kimyasal maddelerdir. Günümüzde bir
kimyasalın ilaç olarak kabul edilmesi için birçok bilimsel
aşamadan geçmesi, etkili ve zararsız olduğu araştırmalarla
kanıtlanması ve ruhsatlandırılması gerekir. Ama, halk arasında ruhsatsız da olsa, geleneksel olarak tedavi amaçlı kullanılan maddelere de ilaç denir.
İlaçlar ile ilgili en eski bilgiler M.Ö. 2.600 - 3.000
yıllarında yazıldığı tahmin edilen Sümer tabletlerinde yer
alıyor. M.Ö. 2.000 yıllarındaki Çin kayıtlarında ve M.Ö.
1.500 yıllarında Mısır’da yazılmış olan Ebers Papirüslerinde
de ilaç uygulamalarına ve hastalık reçetelerine rastlıyoruz.
M.S. 77 yılında yazdığı ve ilk farmakope olarak kabul edilen “Materia Medica” adlı eserinde Kozanlı Dioskorides tıpta
kullanılan 600 bitkiyi tanımlamış. O çağlarda hekimler aynı
zamanda bitkileri toplar, kurutur, öğütür, kaynatır ilaç haline
getirirlerdi. Hipokrat, Dioskorides, Galen, Bruni ve daha niceleri günümüzdeki anlayışa göre hem hekim, hem eczacı,
hem hemşire, hem araştırmacı, hem de usta öğretmendiler.
Ortaçağ Avrupasında kiliselerin tıptaki etkinliğini görüyoruz; hekim rahipler tıbbi bitkiler üretip ilaçlar hazırlamışlar. Bu dönemde hekimler ilaçları hazırlamakla beraber ilaçlar için gereken bitki ve kökleri toplamaktan vazgeçmişlerdi.

Aktar (ya da attar), ilaçların yapılmasında kullanılan bitki, hayvan ve madenlerden elde edilen drogları satan kişidir.
Bizanslılar döneminde drog ticaretinin merkezi İstanbul idi.
Bu kentte drog ticareti ile uğraşan kokucular (koku, boya
maddesi, baharat satanlar), aktarlar (zamanın eczaneleri), baharatçılar ve kökçüler bulunuyordu. Evliya Çelebi 17. yüzyıl
ortalarında İstanbul’da 2.000 aktar, 500 ilaç suları satan, 300
macuncu, 41 gülsuyu satan, 35 amberci, 25 buhurcu, 8 ilaç
yağı satıcısı ve ayrıca ot bulucularının olduğunu yazıyor.
Altıncı yüzyıldan başlayarak hekimler yalnızca reçete
yazmakla yetinmişler, ilaçları yukarıda sayılan kişiler hazırlamaya başlamışlardır. Bununla beraber, hekimlerin ilaç
hazırlamaktan tamamen vazgeçmeleri ve eczacılığın ayrı bir
meslek olarak ortaya çıkışı oldukça uzun zaman almıştır.
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İlaç kullanımı 16. yüzyılda çok yaygınlaştı. Eczacılık
mesleğinin hekimlik mesleğinden ayrılması bu dönemde
oldu;1617 yılında Londra’da Eczacılar Derneği kuruldu.
Bundan sonraki iki yüzyıl içinde yeni ilaçların bulunması
ve etkilerinin anlaşılmasında deneye dayanan araştırmalar
önem kazandı; 18. yüzyılda kâfur ve güzelavratotu gibi bazı
bitkilerden elde edilen maddelerin etkilerini gözlemlemek
üzere hayvanlar ve insanlar üzerinde deneyler yapıldı.
Bunların sonucunda ilk kullanılan ilaçlar anestetikler oldu.
Afyondan elde edilen morfin 1806’da, eter 1842’de, kloroform 1847’de, kokain 1860’ta kullanılmaya başlandı; aynı
yüzyıl içinde kinin (1820), striknin (1817), nikotin (1828) ve
fenol (1865) gibi ilaçlar ortaya çıktı; Ehrlich, 20. yüzyıl başlarında 606 denemeden sonra bulduğu ve frengi tedavisinde
kullanılan ilacını piyasaya “salvarsan” adıyla sürdü: sülfamitin 1930 yılında bulunması ve klinikte kullanılması antibiyotikler dönemini başlattı.
Özellikle 1945 yılından sonra ilaç araştırmaları çok arttı.
Bu dönemde diğer antibiyotikler, ağrı kesiciler, uyarıcılar,
anti-depresifler, yatıştırıcılar, uyuşturucular, hormonlar, müshiller, idrar söktürücüler, anti-helmintikler ve aşılar gibi özel
amaçlara yönelik ilaçlar ve koruyucular geliştirildi.
Günümüzde batı dünyasında 150.000 spesiyalite olduğu
bilinmektedir. Birbirinin aynı olmayan 5.000 kadar müstahzarın bilinen hastalıkların tedavisi için yeterli olduğu kabul
edilmektedir. Bu kadar çok sayıdaki ilacın üretilmesi, yeni
ilaçların bulunması, geliştirilmesi, denenmesi, ruhsatlandırılması ve pazarlanması bir endüstrinin doğmasına yol açtı.
Öyle ki, ilaçların yanına sağlık hizmetlerinde kullanılan diğer
araç ve gereçleri de dahil edersek, günümüzde sağlıkla ilgili
endüstri kolu enerji ve silah endüstrisinden sonra en çok paranın döndüğü üçüncü büyük sektör haline geldi.
Şekil 2: Modern Bir İlaç Fabrikası

İlaç endüstrisi, maddeleri fiziksel ve kimyasal
değişikliklere uğratan bir endüstri kolu olduğu için doğrudan
imalat endüstrisi grubunda kabul edilir. İlaç endüstrisi aynı
zamanda kimya endüstrisi ile de ilişkilidir. İlaç endüstrisi
imalat endüstrisi grubunda yer alan kimya endüstrisinin bir
alt sektörüdür.
Kısaca, eczacılık tıbbın içinden doğmuştur ve tıbbın ayrılmaz bir parçasıdır. Gerek koruyucu gerekse tedavi edici
hizmetlerde ilaç, aşı, serum gibi tıbbi ürünler olmadan olmaz.
O halde tıbbi hizmetlerin her kademesinde ve koruyucu hizmetlerde eczacılar ekibin vazgeçilemez üyeleridir.
Eczacılık mesleği yakın zamanlara kadar toplum tarafından eczane eczacılığı olarak algılandı. Bu algı giderek değişmekte ve eczacılar sağlık hizmetlerinin ve halk sağlığı çalışmalarının her kademesinde daha etkili roller almaktadırlar.
Günümüzde eczacılar temel sağlık hizmetlerinde, hastanelerde, ilaç ve aşı üretiminde, araştırmalarda ve sağlık örgütlerinin yönetim kademelerinde görev ve sorumluluk alırlar.

Eczacıların Halk Sağlığı Çalışmalarındaki Rolü
1. Danışmanlık, rehberlik ve eğiticilik rolü: İlaç ya
da diğer tıbbi ürünleri almak için hastaların ya da yakınlarının kaçınılmaz olarak uğrayacakları yer eczanelerdir. Bazen,
hasta olmayan kişiler de eczanelere uğrayarak kendilerine
yol göstermelerini isteyebilirler. İşte, eczacının çok önemli
bir görevi bu kişileri gerek hastalıkları ile ilgili başvurabilecekleri kuruluşlar ve kişiler hakkında aydınlatmak gerekse
ilaçlarını nasıl kullanmaları gerektiği hakkında bilgilendirmektir. Eczacı, hastanın soracağı her soruya açık olmalıdır.
Özellikle, farmakoloji bilgisini de kullanarak hastayı ilacın
nasıl kullanılacağı, yan etkilerinin neler olabileceği, hangi
durum ortaya çıkarsa kime başvurması gerektiği, ilacı nasıl
saklaması gerektiği, süspansiyon, serum, aşı, damla, intravenöz kullanımların nasıl olması gerektiği, enjeksiyonların
kimlerce yapılabileceği gibi konularda aydınlatmalıdır. Bunu
yaparken hastanın düzeyinde bir dil kullanmaya ve teknik terimlerden uzak durmaya özen göstermelidir. Unutulmamalıdır ki, hastalar endişeli, üzgün ve duyarlı bir dönemdedirler.
Onların endişelerini gidermek, morallerini yükseltmek, fakat
bunları yaparken gerçekçi olmaktan kaçınmamak gerekir. Kı-

1098

HALK SAĞLIĞI Kuramlar ve Uygulamalar

sacası, eczacı hastanın dostu ve sırdaşı olmalıdır. Bu görüşten
hareketle “dost eczane” ve “sırdaş eczacı” kavramları geliştirilmiştir.
2. Akılcı ilaç kullanımındaki rolü: Hekimler ilaç
kullanmaktan mümkün olduğu kadar uzak durmayı tercih
ederler. Çünkü ilaçların hemen tümü insan bedenine yabancı kimyasal maddelerdir. Herkesçe bilindiği gibi ilaçla zehir
arasındaki fark dozdur. Eğer ilaçlar “akılcı” (rasyonel) kullanılırlarsa yararlı olurlar. Aksi halde ilaçlar yarar değil zarar
verebilir. Özellikle antibiyotiklerin gereksiz ve aşırı kullanımları mikroorganizmaların o antibiyotiğe karşı direnç geliştirebilecekleri için toplumda dirençli mikroorganizmalarla
ortaya çıkan enfeksiyon hastalıklarına yol açar. Dolayısıyla
bu durum halk sağlığı açısından önemli bir sorundur.
Akılcı ilaç kullanımının dört temel ilkesi vardır: 1. Uygun ilaç; 2. Uygun doz; 3. Uygun süre: 4. Uygun maliyet.
Hekimin tedavi protokolünün (yazdığı reçetenin) amacına
ulaşabilmesi için önce reçetedeki ilaçların alınması, sonra bu
ilaçların reçetede belirtilen dozda ve yine hekimin öngördüğü
süre kadar kullanılması gerekir. İşte eczacı hastayı bu konuda uyarmalı, eğitmeli ve yönlendirmelidir. Bir diğer husus,
ülkemizde ilaç kullanım alışkanlıklarındaki yanlışlıkları ve
hastaların hekime danışmadan kendince ya da çevresindeki
kişilerin önerileri doğrultusunda rastgele ilaçlar kullandığıdır. Bu uygulamalar içinde aktarlar tarafından satılan bitkisel
drogların kullanımı ayrı bir sorundur. Bu sorun bir yana, eczacıya düşen çok önemli görev hekim tarafından önerilmemiş
ilaçları hastaya vermemektir. Reçeteli olarak verilen ya da
reçetesiz satılabilen hiçbir ilacın reklamı yapılmamalı, kişiler bu ilaçları kullanmaya özendirilmemelidir. Reklam ilaç
satışının arttırılması için yapılan bir ticari yöntemdir. Oysa
ilaçlar çok satılmak için değil, yalnızca ihtiyacı olan kişilerin
onları kullanımları için üretilir ve satılır. Böylesine bir ticari yaklaşımın ilaç fiyatlarının yükselmesini de tetikleyeceği
bilinmelidir. Bir sağlık görevlisi olan eczacılar böyle bir uygulamanın içinde olamaz. Akılcı ilaç kullanımı ile eczacılar
gereksiz ilaç tüketimini önleyerek tedavi maliyetlerinin yükselmeni de engelleyebilirler.

“Sola dosis facit venerum.” / Zehir yapan dozdur.
(Paracelsus / 1493-1541)
Bütün ilaçlar vücuda yabancı kimyasallardır. İlaçla
zehir arasındaki fark dozdur. Uygun ilaç, uygun dozda ve
uygun süre kullanılırsa tedavi eder; uygun kişide kullanılmazlarsa, zararsız olduğu kanıtlanmış dozların üzerinde
kullanılırlarsa ve gereğinden daha uzun süre kullanılırlarsa insana zarar verebilirler. En zararsız olduğu sanılan
ilaçlar bile ölümcül olabilirler. Tedavi hizmetlerinde temel
ilkelerden birisi, mümkünse hiç ilaç kullanmamak, bu olamıyorsa, olabildiğince az ilaç kullanmaktır.
3. Tedaviyi izleme rolü: Akılcı ilaç kullanımı yaklaşımının bir ilkesinin satın alınan ilacın düzgün biçimde kullanılması olduğu daha önce belirtilmişti. İlaçlar uygun süre ve
dozda kullanılmazsa etkili olamaz. Kuşkusuz hastanın ilaçlarını nasıl kullandığının izlenmesinde asıl sorumluluk hekime
ve onunla birlikte çalışan hemşirelere ait olmakla birlikte,
gerek hastane eczacıları gerekse hasta ile temas eden diğer
eczacılar hastayı bu konuda uyarması ve ilacı uygun biçimde
kullanmasını sağlaması mümkündür.
4. İlaç etkileşimlerini kayıt ve bildirme rolü:
Ruhsatlı ve hatta uzunca süredir kullanılmakta olan bir ilaç
dahi olsa, yan etkileri ya da istenmeyen etkileri olabilir.
İşte ilaçların bu etkilerinin kayıt edilmesi ve gerek Sağlık
Bakanlığına gerekse üretici firmaya bildirilmesi gerekir.
Unutulmamalıdır ki, Türkiye’de ve başka ülkelerde uzun
süredir kullanılmakta olan birçok ilacın sakıncaları ortaya
çıkmış ve kullanılmaları engellenerek piyasadan çekilmiştir.
Eczacılar, ister bir sağlık kuruluşunda isterse eczanede
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çalışıyor olsun, ilaçların istenmeyen etkilerini gözleme ve
belirleme fırsatına ve bilgisine sahiptirler.

d. Atık ilaçlar Eczacılar Odası aracılığı ile bertaraf
etme lisansına sahip firmaya taşınıp teslim edilir.

5. Soğuk zinciri sağlama rolü: Bazı ilaçların ve
özellikle aşıların taşınma ve saklanmalarında soğuk zincire
uyulması yaşamsaldır. Sağlık Bakanlığımız bu konuda ciddi önlemler almış, kurallar geliştirmiş ve yasal düzenlemeler yapmıştır. Buna göre, aşıların saklandığı her yerde (aile
hekimliği, hastane, eczane, toplum sağlığı merkezi, verem
savaş dispanseri vb) aşıların saklanmasına uygun buzdolapları, buzdolabının ısını uzaktaki merkezlerden bile izleyebilen ısı denetim mekanizmaları (termometre sistemleri) ve
aşı nakil kapları bulundurulması zorunludur. Mevzuata göre,
aşı bulundurulan her kuruluşta bir “soğuk zincir sorumlusu”
atanır. Bu kişi aşıların uygun şekilde sağlanması, saklanması
ve dağıtımından sorumludur. Söz gelimi, aşıların bulunduğu kilitli buzdolapları aşı sorumlusundan başkası tarafından
açılamaz, aşılar çıkartılamaz. Buzdolabının gece ve gündüz
izlenmesi soğuk zincir sorumlusunun görevidir. Özellikle
hastanelerimizde ve diğer kuruluşlarda, eğer varsa, soğuk
zincir sorumlularının eczacı olması doğaldır. Soğuk zincir
uygulaması bağımsız eczanelerde de asla ihmal edilmemesi
gereken önemli bir konudur.

e. Bertaraf tesisi ilaçları tehlikeli atıklar yönetmeliğine
uygun olarak bertaraf edilir.

6. Miyadı geçmiş ilaçların imhası: Son kullanım tarihi geçmiş ya da bozulmuş ilaçların (atık ilaçlar) imhası halk
sağlığının önemli bir konusudur. Eczaneler ve Eczacılık Hizmetleri Yönetmeliğinde (Madde 41) bu görev eczane sahiplerine ve mesul müdürlerine verilmiştir. Atık ilaçların imhası
14 Mart 2005 tarih, 25755 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan
Çevre ve Orman Bakanlığı Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine ve 5 Temmuz 2008 tarihli Atık Yönetimi Genel
Esaslarına Ait Yönetmeliğe göre yapılır. Atık ilaçlarla ilgili
işlemler şu aşamalarda yapılır:
a. Atık ilaçlar Atık İlaç Toplama Sistemi (AİTS) bilgisayar programına kayıt edilir.
b. İlaç listesi bir dilekçe ekinde Eczacılar Odasına teslim edilir.
c. Atık ilaçlar Eczacılar Odası ile il / ilçe sağlık müdürlüğü tarafından kontrol edilip tutanak altına alınır.

7. Aile planlamasındaki rolü: İstenmeyen gebeliklerin önlenmesi anlamına gelen doğum kontrolünde kullanılan
hap, kondom, vajinal kılıf, serviks başlığı, rahim içi araç, enjektabl kontroseptifler gibi yöntemlerde aracı kurum eczanelerdir. Bilindiği gibi bu yöntemlerin bazılar (hap, enjektabl
kontraseptifler vb) sağlık için sakıncalı olabilir ve bu ilaçların
bazı kişiler tarafından kullanılmaması gerekir. Öte yandan,
bu ilaçlar uzun süre kullanılan ve her ay satın alınması gereken ilaçlardır. İşte bu konuda eczacıya düşen sorumluluk bu
ilaçların sakıncalarını bilerek kişiyi uyarmak, yönlendirmek
ve gerekirse bir hekime danışmalarını sağlamaktır. Eczacıların aile planlaması konusunda yapabilecekleri katkıların
en önemlisi, bu tür hizmete ihtiyacı olan aileleri uyarmak ve
yöntem kullanmaya teşvik etmektir. Şu husus gayet açıklıkla
bilinmektedir ki, ülkemizde doğum kontrolü yapmaya karar
vermiş ailelerin önemli bir kısmı (yüzde 30 kadarı) etkili olmayan geri çekme, takvim, lavaj gibi geleneksel yöntemleri
uygulamaktadır. Halk sağlığı açısından önemli bir strateji
doğum kontrolü yapmaya karar vermiş fakat etkisiz yönetim
kullanmakta olan aileleri etkili modern yöntemler kullanmaya yöneltmektir. İşte bu konuda halk ile yakın ilişki içindeki
eczacılar çok değerli katkılar yapabilirler.
8. Eko eczacılık hizmetindeki rolü: İlaçlar, kozmetikler, ensektisitler ve eczacılıkla ilgili birçok madde insan
için zararlı olabileceği gibi çevrenin kirlenmesinde de önemli
payları vardır. Bu maddeler içinde bulunan ksenobiyotikler
(renklendirici, tatlandırıcı olarak ilaçlarda, gıdalarda, kişisel
bakım ürünlerinde kullanılan vücuda yabancı maddeler), ensektisitler, fungisit artıkları, bakteriyel artıklar çevreyi kirletirler ve doğal yaşama zarar verirler. Ksenoidlerin çevreye yayılmalarında çevreye kimyasal ve bitkisel atık bırakan
endüstri tesislerinin rolü olduğu gibi eczanelerin de payının
olduğu yadsınamaz. Sözü edilen kaynaklardan çevreye yayılan ksenobiyotikler çevredeki canlılar üzerinde mutajenik,
karsinojenik ve toksikolojik etkiler yaparlar, ekolojik dengenin bozulmasına yol açarlar. İşte, ilaç ve kişisel bakım
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ürünlerini insanlara ulaştıran eczacıların bu gerçeği bilerek
davranmaları ve çevreyi korumak için çaba göstermeleri anlayışına “eko eczacılık” denilmektedir. Bu konuda alınacak
çok önemli bir önlem mümkünse ksenobiyotiklerden arındırılmış ya da düşük dozlar içeren ürünlerin geliştirilmesidir. Bu tür ürünlerin geliştirilmesinde de eczacılar aktif rol
alabilir, baskı grubu oluşturabilir ve söz konusu ürünlerin
geliştirilip üretilmesinde bizzat görev alabilirler. Eko eczacılık ile ilgili bir konu da antibiyotiklerin gereksiz yere ve aşırı
miktarda kullanılmaları sonucunda o antibiyotiklere dirençli
mikroorganizmaların gelişmesi, bunların halk sağlığını tehdit etmeleridir. Hastalara hekim tarafından önerilmemiş antibiyotiklerin verilmemesi eczacıların başlıca görevidir. Bir
diğer husus, veteriner hekimleri ile birlikte yapacakları işbirliği sonucunda hayvanlarda antibiyotik kullanımının akılcı
olmasının sağlanmasıdır. Özellikle, kanatlı hayvanlara proflaktik olarak ve gelişmelerini hızlandırmak amacıyla antibiyotiklerin verilmesi yaygın bir uygulamadır. Bu kullanımın
sınırlandırılmasında eczacılar katkı yapabilirler.
9. İlk yardım hizmetlerindeki rolü: İlk yardım
konusu bir tür koruyucu hizmet olduğundan halk sağlığını
yakından ilgilendirir. Yasalarımız kamu ve özel sektörde
çalışlar arasında ilk yardım kursu görmüş ve sertifika almış
kişiler olmasını öngörmektedir. (Az tehlikeli işyerlerinde,
her 20 çalışan için 1 ilkyardımcı; tehlikeli işyerlerinde, her
15 çalışana kadar 1 ilkyardımcı; çok tehlikeli işyerlerinde,
her 10 çalışana kadar 1 ilkyardımcı). Aslında ilk yardım
sağlık personeli olmayan kişilerin yaptığı girişimin adıdır.
İlk yardımın amacı, yaralıyı (mağduru) bir sağlık kuruluna
götürünceye kadar hayatta tutmaktır. Hastaneye vardıktan
sonra yapılan işin adı acil tedavidir. Bununla birlikte, bir
sağlıkçı da sokakta, işyerinde, evde ya da herhangi bir yerde
ilk yardım gerektiren durumlara müdahale etmeli ve acil
tedavi göreceği yere ulaşmasını sağlamalıdır. Bu görüşten
hareketle, eczacılardan günlük yaşamları sırasında ilk yardım
hizmeti verebilmeleri beklenir. Kuşkusuz, eczacılar hastalarla
yakın ilişki içinde olduklarından ilk yardım gerektirecek
olaylarla karşılaşmaları daha yüksek bir olasılıktır.
10. Afetlerdeki rolü: Afet, fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, insanın normal yaşantısını durduran ya

da kesintiye uğratan doğal ya da insan kökenli olaylardır. Bir
olayın afet olarak nitelendirilebilmesi için yerel olanaklarla
baş edilemeyecek boyutta olması ve bölge dışından yardımı
gerektirmesi gerekir. Deprem, sel, toprak kayması, kasırga,
volkan patlaması, kuraklık, pandemi boyutuna varmış salgınlar doğal afetlere örnektir. Afetlerde can kayıpları, yaralanmalar, hastalıklar ortaya çıkar. Bu durumların önlenmesi
ve tedavilerinde sağlık personeli devreye girer, bölge dışından ilaç, aşı, serum, tıbbi malzeme yardımları gelir. İşte bu
aşamada eczacıların önemli katkıları olur. Devlet kurumlarından gönderilen ya da yardım olarak bölgeye ulaşan ilaç
ve diğer malzemenin kabulü, sınıflandırılması, olay sırasında
kullanım yeri olmayan ve son kullanma tarihi geçmiş ilaçların ayıklanması, saklanması, dağıtımı, gelen ve kullanılan
malzemenin kayıtlarının tutulması, ihtiyaç belirlemelerinin
yapılması, malzemenin verimli ve ekonomik olarak kullanılmasının sağlanması gibi konular eczacıların sorumluluklarıdır.
11. Yönetim ve denetimdeki rolü: Sağlık hizmetinin
bir ekip işi olduğu ve bu ekipte eczacıların da yer aldıkları kitabın diğer bölümlerinde ifade edilmişti. Yönetimle ilgili kademelerde de eczacının önemli işlevi vardır. Bunların başında
bölgedeki eczane ve ecza deposu hizmetlerinin planlanması,
ruhsatlandırılması, nöbetlerinin düzenlenmesi ve denetimi
gelir. Ülkemizde eczacılar il ve ilçe sağlık müdürlükleri ve
toplum sağlığı merkezlerinde yönetim işlerini yürüten ekipte
yer alırlar.
12. Akademik rolü: Halk sağlığı bilim alanı halkın
sağlığını etkileyebilecek her türlü faktör ve olayla ilgilenir.
Dolayısıyla akademik etkinlikler ve araştırmalar dahil halk
sağlığı çalışmalarında birçok meslek grubu yer alır, halk sağlığı ile ilgili bilim dallarında yüksek lisans, doktora ve uzmanlık eğimleri alabilirler. Bu ekip içinde eczacılar da çok
önemli sorumluluklar üstlenir. Temel mesleksel eğitimleri
nedeniyle eczacılar özellikle halk sağlığını yakından ilgilendiren toksikoloji, çevre kirlenmesi, iş sağlığı, beslenme,
laboratuvar incelemeleri, aşı ve ilaçların etkinlikleri ve daha
birçok konuda araştırma ve akademik çalışmalarda yer alırlar.
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13. Klinik eczacılıktaki rolü: Klinik eczacılık “hasta
odaklı hizmet” anlamına gelen bir kavramdır. İçinde klinik
sözcüğünün geçmesi nedeniyle çoğu zaman hastane eczacılığı ile karıştırılır. Oysa klinik eczacılık yalnızca hastanede
değil eczacıların görev yaptığı her alanı kapsamaktadır. Yani,
klinik eczacılık uygulamalarında eczacı hastaları eğitir, ilaç
ve serumları hazırlar, hem hastalara hem de hekimlere ilaç
danışmanlığı yapar, ilaç etkileşimlerini izler, Bir başka deyişle, klinik eczacılık eczacının yukarıda sözü edilen bütün
rollerini içine alan bir kavramdır.
Günümüzde halk sağlığı alanında eczacılardan beklenen roller ve hizmetler çok genişlemiştir. Eczacılar, aşılama
programlarından, aile planlamasına, çevrenin korunmasından
hastalıkların kontrolüne kadar birçok halk sağlığı uygulamasında etkili olabilirler.
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http://japha.org/article.aspx?articleid=1041244
• Subramaniam V., Sierra J., Pharmacists’ impact on public health
Closing gaps in healthcare disparities, 2013. +++http://drugtopics.modernmedicine.com/drug-topics/content/tags/chronic-disease/
pharmacists-impact-public-health?page=full
+
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Veteriner Hekimlik ve Halk Sağlığı
Giriş
İnsan sağlığı, hayvan sağlığı ve ekoloji alanlarının
birbirinden ayrı düşünülemeyeceğinden daha önce söz
edilmişti. “Tek sağlık” olarak adlandırılan bu yaklaşımının
gelişip kabul görmesinde zoonozlar, kuş gribi gibi insanları
tehdit eden hayvan ve diğer gıda kaynaklı hastalıklar önemli
rol oynamıştır. Çünkü hayvanlardan elde edilen yün, deri, et,
süt, yağ, yoğurt, yumurta gibi birçok şeyin üretimi, taşınması,
saklanması, tüketimi gibi konularda insan sağlığını ilgilendiren olumsuzluklar ortaya çıkabilir. Tek sağlık kavramı, bu
sakıncaları önleyebilmek ve insanın biyolojik çevresindeki
hayvanların sağlıklı olmaları, özellikle güvenli besin sağlanması ve hayvancılığın insan sağlığına daha yararlı olabilmesini sağlayabilmek için sağlık alanında çalışan kişilerin gerek
hizmet verirlerken gerekse bilimsel araştırmalarda ortak çaba
içinde olmalarını savunmaktadır. Bu konuda veteriner hekimlerin hizmetleri insan sağlığına yapılabilecek çok önemli
katkılardır. O nedenle, veteriner halk sağlığı alanı ile beşeri
(insanla ilgili) halk sağlığı alanlarının bir arada ele alınması
akılcı bir yaklaşımdır.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 1999 yılında veteriner halk
sağlığını “insanların fiziksel, mental ve sosyal yönden tam
iyilik hallinde olabilmeleri için veterinerlik bakışı içinde yapılan uygulama ve katkıların tümü ” biçiminde tanımlamıştır.
Bu kitabın çeşitli yerlerinde değinildiği gibi çok disiplinli olan halk sağlığı uygulamaları veteriner halk sağlığı için
de geçerlidir. Bu alandaki hizmetlerde veterinerler yanı sıra,
hekimler, hemşireler, beslenme uzmanları, tarım uzmanları,
biyologlar, mikrobiyologlar, biyokimya uzmanları, genetik
uzmanları, mühendisler gibi birçok meslek grubunun hayvan
kaynaklı hastalıkların kontrolü, beslenmenin iyileştirilmesi, hayvan ırkının ıslahı konularında doğrudan ya da dolaylı
katkıları vardır. Bütün bu çabalar insanların daha sağlıklı olmalarını amaçlar. Bu açıdan bakıldığında, yukarıda sayılan
bütün meslek üyelerinin insan halk sağlığı hizmetlerin elemanları olduklarını ifade etmek yanlış olmayacaktır. Veteriner halk sağlığı, temel sağlık hizmetlerinin bir parçasıdır ve

veteriner hekimler de insan halk sağlığı çalışmalarının birer
üyesidirler. Burada önemli bir husus, birbirinden ayrı gibi
algılanan ve ayrı bakanlıklar içinde örgütlenmiş olan insan
ve hayvan sağlığı konusunda işbirliği ve eşgüdümün sağlanması için uygun mekanizmaların kurulmasıdır. Ne yazık ki,
bu işbirliği ne ülkemizde ne de diğer ülkelerde bazı hayvan
kökenli hastalık salgınlarının kontrolü dışındaki dönemlerde
yeteri kadar etkili biçimde kurulmamıştır.

İnsan Sağlığına Yönelik Veterinerlik
Veteriner hekimlik, tıp kadar hatta hayvan türlerinin çeşitliliği göz önüne alındığında tıp biliminden daha geniş ve
derin bir alandır. Veteriner hekimliğin bu derin alanına girmeden, yalnızca insan sağlığına ilişkin olarak veterinerlik
hizmetlerinin neler olabileceği aşağıda özetlenmiştir.
1. Hayvanlardan insanlara geçen hastalıkların
kontrolü: Araştırmalar, insanlarda görülen hastalıkların yaklaşık dörtte üçünün doğrudan bir hayvandan ya da hayvan
ürünlerinden bulaşan patojenlerden kaynaklandığını göstermektedir. Bu hastalıklar arasında kuduz, brucellosis, salmonellosis, tularemi, şarbon, kuş gribi, domuz gribi, deli dana
hastalığı, tüberküloz, gıda zehirlenmeleri, bağırsak parazitleri gibi hastalıklar sayılabilir. İnsanları tehdit eden bulaşıcı
etken taşıyıcılarının (portörlerin) yarısının hayvanlar ya da
böcekler olduğu bilinmektedir. İşte, bu hastalıkların kontrol altına alınabilmesinde başlıca rol ve sorumluluk veteriner hekimlerdedir. Bu işler arasında, hastalık kaynağı olan
hayvanların bulunması, tedavi edilmesi, yok edilmesi (itlahı), sokak ve evcil hayvanlarının aşılanması, karantina uygulamaları, ölmüş hayvanların gömülmeleri ya da zararsız
hale getirilmeleri, hayvansal atıkların yok edilmeleri, gıda
kontrolü, vektör ve kemiricilerin kontrolü gibi eylemler sayılabilir.
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Şekil 3: Kuduz Hastalığına Yakalanmış Köpek

lerin arttırılması, balıkçılığın geliştirilmesi, balık çiftliklerin
işletilmesi, ülkenin hayvansal besin planlamasının yapılması
gibi halk sağlığını ilgilendiren işlerde de veteriner hekimlere
sorumluluk ve görevler düşer.

2. Beslenmenin iyileştirilmesi: Yeterli ve dengeli
beslenme hastalıklardan korunmada kişiye yönelik koruyucu
hizmetlerdendir. İyi beslenen kişilerin bünyeleri güçlenir ve
gerek bulaşıcı gerekse diğer hastalıklara karşı dirençleri artar.
Bu konuda birçok meslek üyesi yanı sıra veterinerlere de çok
önemli görevler düşer. Hayvansal besinlerin kalitesinin arttırılması, besin değerlerinin eksilmeden taşınması, saklanması
ve pazarlanması aşamalarında veteriner hekimler danışman,
denetçi ve hatta doğrudan sorumluluk alarak rol oynarlar.

4. Sağlığı ilgilendiren diğer hayvansal ürünlerin
kontrolü: Hayvansal kökenli yün, deri, kan ürünleri, kemik
ürünleri, ilaç endüstrisinde kullanılan ürünlerin elde edilmesi
konuları da veteriner halk sağlığı kapsamındaki işlerdendir.
Bu işler arasında özellikle hayvancılık, balıkçılık, tavukçuluk
gibi işletmelerin çevreyi kirletmemesi için alınacak önlemlerin önemine vurgu yapılmalıdır. Söz gelimi, denizlerdeki
balık çiftliklerinin çevreye verdiği zararlar, tavukların ağırlıklarının artması için antibiyotik kullanılması sonucu antibiyotiklere dirençli mikroorganizmaların ortama yayılmaları,
besicilik alanlarının ve kesimhanelerin çevreye verebilecekleri zararların en aza indirilmesi gibi konular da veteriner
hekimlerin görevlerindendir. Bütün bu işlerle ilgili maliyet
analizleri de veteriner hekimlerin işlerindendir.
Şekil 5: Kanatlı Hayvanların Hızla Ağırlık Kazanmaları
Amacıyla Antibiyotik Kullanılmaktadır

Şekil 4: Et Ürünleri

3. Ulusal hayvansal besin planlaması: Hayvan ırklarının ıslahı, daha kaliteli ve fazla süt veren hayvanların yetiştirilmesi, tavuk besiciliğinin geliştirilmesi, hayvansal besin-

5. İnsan ve hayvanlar arasındaki manevi bağın
güçlendirilmesi: İnsanlarla hayvanlar arasında güçlü manevi bağlar vardır. Bu bağlar çocukların ruhsal gelişmeleri,
erişkinlerin yaşamlarını renklendirmeleri ve onları mutlu etmeleri, bazı ruhsal hastalıkların tedavi edilmeleri, taşımacılık
hizmetlerinde hayvanların kullanılması gibi durumlar için
gereklidir. Bu nedenle evcil hayvanların bakımı ve sağlıkları,
ulaşım ve yarış amacıyla kullanılan at vb hayvanların bakı-
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mı gibi konuları da veteriner halk sağlığı çalışmaları içinde
düşünmek gerekir.
6. Bilimsel araştırmalar: Veteriner hekimler tıbbi
araştırmalarda kullanılan deney hayvanlarının üretimi ve bakımı konularında rol alırlar ve bilimsel araştırmaları yürüten
ekip içinde bulunurlar.
7. Sağlık endüstrisine katılım: Veteriner hekimler, birçok meslek çalışanı gibi aşıların, ilaçların ve tıbbi
araç-gerecin geliştirilmesi ve üretilmesi ile ilgili endüstri
kuruluşlarında görev alabilirler. Özellikle hayvanların
kullanıldığı aşı ve serumlar üretimlerinde veteriner hekimler
vazgeçilmez elemanlardır.
Özetle, veteriner hekimlik çok yönlü bir meslektir;
hayvanların ıslahı, yetiştirilmesi, hayvansal besinlerin karşılanması, beslenmenin iyileştirilmesi, bulaşıcı olan ve olmayan hastalıkların kontrolü, çevre kirlenmesinin önlenmesi,
vektör ve rodent (kemirici) mücadelesi, insanlarca vazgeçilemez olan yün, deri gibi ürünlerin elde edilmesi, ilaç ve
aşı üretimi, bilimsel araştırmalara katkı gibi geniş bir yelpaze içinde görev ve sorumluluk alırlar. Küreselleşme, iklim
değişikliği, insanlardaki hastalık örüntüsünün değişmesi ve
teknolojik gelişmeler paralelinde veteriner hekimliğin sağlık
hizmetlerin genelinde ve özellikle halk sağlığı hizmetlerindeki sorumlulukları giderek daha da önem kazanacaktır.
Kaynaklar

• http://www.who.int/zoonoses/vph/en/
• Tayar M., Yarsan E. Veteriner Halk Sağlığı, Dora Yayıncılık, İstanbul, 2014
• Çoksöyler N et al Türkiye’de Gıda Denetim Sistem, ve Tüketici
Hakları, https://www.zmo.org.tr/resimler/ekler/82836ed448c4109_
ek.pdf?tipi=14&sube
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Diş Hekimliği ve Halk Sağlığı
Diş hekimliği temelde ağız, diş ve dişeti hastalıklarının
tedavisi ile sınırlı bir disiplin olarak algılanır. Oysa genel
sağlık kavramında olduğu gibi, diş hekimliği alanında da
asıl amaç insanları hastalıklardan korumaktır. Bu amaç gerek Dünya Sağlık Örgütünün gerekse Türkiye’nin “Herkese
Sağlık” yaklaşımı içinde yer alan hedeflerinde de belirtilmiştir. Ülkemizde 1993 yılında yapılan planlamalara göre 2020
yılına kadar 6 yaş grubunun yüzde 80’in çürüksüz, 12 yaş
grubunda DMFT endeksinin (Decayed-Missing-Filled Teeth
Index) en fazla 1.5 olması hedeflenmiştir. Bu hedeflere varabilmenin yolu, koruyucu diş hekimliği uygulamalarıdır.

Koruyucu Diş hekimliği
Halk sağlığı kavramının koruyucu hizmetlerle ilgili ilkeleri diş hekimliği uygulamaları için de geçerlidir.
1. Temel koruma: Diş hekimliğinde temel korunma,
toplumda ağız ve diş hastalıklarının artmasına neden olan
sosyal, kültürel ve ekonomik etmenlerin ortadan kaldırılmasını amaçlar. Bu önlemler arasında ana-babalara ve gebelere
ağız-diş sağlığı eğitimi yapılması, kişilerin beslenme alışkanlıklarını analiz ederek ağız sağlığını olumsuz etkileyecek beslenme alışkanlıklarının değiştirilmesi gibi önlemler
sayılabilir. Ayrıca, ağız sağlığını bozacak gıdaların üretimi
ve pazarlanması konusunda yasal düzenlemeler yapılması,
ağız-diş sağlığı hizmeti verecek personelin yeteri kadar yetiştirilmesi, hizmet örgütlerinin kurulması ve kişilerin erişebilecekleri yakınlıkta ve ödeme güçlerine uygun olmalarının
sağlanması gibi yönetsel işler de temel koruyucu hizmetlerdendir. Söz gelimi, okul kantinlerinde kolalı ve şekerli içeceklerin satışlarının engellenmesi diş sağlığı açısından çok
değerli bir koruyucu önlemdir.
2. Birincil koruma: Ağız içi hastalıklarının, diş çürüğü ve dişeti hastalıklarına yol açan risk faktörlerini kontrol
ederek, bu hastalıkları başlamadan önlemeyi ve kontrolünü
amaçlayan yöntemler. Birincil koruma, sağlıklı bireyleri hedefler. Bu önlemler arasında toplumu, hastalık nedenleri, yayılma biçimi ve korunma yöntemleri hakkında eğitmek, iyi

bir ağız bakımı, uygun beslenme ve dişlerin florlanması gibi
önlemleri kapsar.
3. İkincil koruma: Hastalık başladıktan sonra,
hastalığın ilerlemesini önleyici yöntemlerdir. Patojen dönemin
başlangıcında ise, erken tanı ve tedavi ile ikincil (sekonder)
korunma yapılır. Kişilerin periyodik olarak muayeneleri ve
risk atındaki gruplarda (öğrenciler gibi) taramalar yaparak
hastalıkları erken dönemlerinde teşhis etmeye yönelik “erken
tanı” uygulamaları bu gruptaki asıl önlemlerdir.
4. Üçüncül koruma: Hastalığın kalıcı izler bıraktığı
dönemde, çiğneme fonksiyonunu yapamayan, beslenme
sıkıntısı çeken ya da ağız içindeki bir patoloji nedeniyle
yaşam kalitesi bozulmuş kişilerin çiğneme fonksiyonunu
ve yaşam kalitelerini arttırıcı önlemler alınmasıdır. Üçüncül
koruma aynı zamanda hastalığın tekrarını önlemeyi amaçlar.
Bu yöntemler arasında uygun tedavilerin yapılması, diş
dolguları, diş yüzeyi temizliği ve kök yüzeyi düzleştirmesi,
diş eksikliklerinin protetik tedavilerle tamamlanması gibi
girişimler sayılabilir.

Ağız bakımı
Ağız bakında amaç besin artıklarının ve dişler üzerinde
plakların temizlenmesidir. İki şekilde ağız temizli yapılabilir:
Mekanik ve kimyasal temizleme
Mekanik temizleme: Mekanik temizlik ağzın diş fırçası,
diş ipi ve ara yüz temizleyicileri ile yapılan fiziksel temizliğidir. Bu tür temizlikle periyodental hastalıklar önlenir ya
da ilerlemeleri yavaşlatılır. Fırçalama sırasında fluor içeren
macunlar kullanılırsa etkisi daha da artar. Mekanik temizleme kişilerin kendileri tarafından ve yaşam boyu yapıldığı için
koruyucu yöntemler arasında en önemli olanıdır. Diş fırçalaması süt dişlerinin çıkmaya başladığı 6 aylıkken başlamalıdır. Burada önemli olan küçük yaştan başlayarak çocuklara
diş fırlama davranışı ve alışkanlığının kazandırılmasıdır. Bu
konuda ailelere, anaokulu ve ilköğretim öğretmenlerine sorumluluk düşmektedir.
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Kimyasal temizlik: Kimyasal maddeler kullanarak diş
plağı ve ağız içi pH değerinin kontrol edilmesidir. Bu amaçla
kullanılacak maddenin yalnızca patojen mikroorganizmaları
etkilemesi, yumuşak dokulara zarar vermemesi, dişleri boyamaması ve ucuz olması gerekir. Bu iş için genellikle kullanılan madde sentetik bir bakteriyostatik olan klorheksidindir.
Bazı antibiyotikler, amonyak, laktoferrin, laktoperoksidaz
gibi tükürük enzimleri, çinko, kalay, bakır gibi metaller ile
ilgili araştırmalar devam etmektedir. Plakların temizlenmesinde mekanik yöntemlerin kullanılması daha etkili ve uygun
olur. Kimyasal yöntemlerin uzun süre kullanılması bazı yan
etkilere yol açabilir.

Uygun beslenme
Beslenme iki şekilde dişleri ve ağız sağlığını etkiler:
1.Dişlerin sürmesinden önce sistemik olan etki: Gebelik döneminde dişlerin oluşum aşamasında diyetin kalsiyum,
fosfat elementleri ile A, C ve D vitamininden zengin olması
dişlerin gelişimini ve ağız içindeki yumuşak dokuların hastalıklara karşı direncini arttırır.
2. Dişlerin oluşumundan sonra yerel etki: Bu dönemde özellikle rafine şeker dişler üzerinde olumsuz etki yapar.
Şeker tüketiminin yüksek olduğu yerlerde diş çürüğü prevalansının da yüksek olduğu bilinen bir durumdur. Koruma
programlarında şeker tüketiminin azaltılması, öğünler arası
beslenmeden kaçınılması önemli bir husustur.

Floridlerin kullanımı
Türkiye’de 6 yaş grubundaki çocukların yüzde 19’unda,
11 yayındaki çocukların yüzde 77’sinde diş çürüğü vardır. Erişkinlerde diş çürüğü prevalans hız yüzde 99’a kadar
çıkmaktadır. Bu durumun düzelmesinin en uygun etkili
yollarından biri florid uygulamalarıdır. Diş minesine asitte
çözünürlüğe karşı en yüksek direnci florid verir. Bu nedenle
diş çürümesini önlemede etkili olur. Ayrıca, diş üzerinde oluşan plak mikroorganizmalarının metabolik yollarını inhibe
ederek bakteri plağının genişlemesini yavaşlatır. Floridin çürük önleyici etkisi gelişen dişlerde minenin yapısına girerek
sağlamasından çok ağız içinde düşük konsantrasyonlarda ve
sürekli bulunması ile gösterdiği kabul edilmektedir.

Florid doğal bir mineraldir. Doğada çoğunlukla kalsiyum
florid şeklinde içtiğimiz sularda, çay gibi bazı gıda ürünlerinde düşük yoğunluklarda bulunur. İndiana Üniversitesinde
1951 yılında yapılan araştırmalarda floridin diş çürüklerini
önlediği saptanınca diş macunlarına katılmaya başlandı. Sonraki yıllarda Amerikan Diş hekimliği kurumu (ADA), Dünya
Sağlık Örgütü (DSÖ) ve diğer bazı sağlık kuruluşları kent
sularına 0.7- 1.2 ppm arasında florid katılmasını önermeye
başladılar. Ancak, floridin yüksek dozlarda ciddi sakıncalar
doğurduğunun anlaşılması üzerine kullanılmasında çekinceler ortaya çıktı. Florid bileşiklerinin aşırı kullanımı sonunda
dişlerde sararma görülüyordu, böbreklerde kötü etkileri ortaya çıkıyordu, epifiz bezinde kireçlenmeye yol açıyordu. Bazı
araştırmalarda tiroit bozukluklarına neden olduğu, Down
sendromu, kemik kırıkları ve kanser vakalarının artışına
neden olduğu yönünde bulgular elde edildi. Bu nedenlerle,
florid diş çürüklerinin önlenmesinde önemli bir koruyucu olmakla birlikte dikkatli ve dozunda kullanılmasının gerektiği
anlaşıldı.
İnsan vücudunda 2-3 g florid bulunur. Normal beslenen
bir kişi günde ortalama olarak 1-3 mg düzeyinde florid tüketir. Ambalajlı meyve sularının tüketilmesi ve floridli diş macunu kulanımı da florid alımını etkiler. İçme sularındaki florid konsantrasyonu 0.7 ppm ve daha yüksek olan yörelerde,
içme suyu, başlıca florid kaynağıdır. Bebeklerin günlük florid
gereksinimi, 0.05-0.07 mg/kg’dır. Floridin, plazmadan süte
geçişi zayıf olduğu için anne sütü ya da inek sütü ile beslenen
bebekler, ihtiyaçlarından daha az florid almaktadırlar. Mama
ile beslenme de florid alım miktarını etkilemektedir. Florid
konsantrasyonu, protein bazlı mamalarda, süt bazlı mamalara oranla daha yüksektir. Bebeklerde doz aşımının önlenmesi
için, mamaların florid konsantrasyonunun, en fazla 0.4 ppm
düzeyinde olması önerilmektedir. Okul öncesi çağdaki çocuklarda en önemli florid kaynakları sodalı içecekler ve meyve sularıdır. Erişkinlerde ise, florid tüketimi, katı gıdalardan,
sodalı içeceklerden ve meyve sularından olmaktadır. Maden
sularının, gazlı olanlarının florid konsantrasyonu yüksektir.
Florid, kemik içeren gıdalar, tahıl, muz, patates, deniz ürünleri ve özellikle sardalya gibi florid tutmaya meyilli küçük
balıklar, zengin florid kaynaklarıdır. Kuru besinler arasında,
en zengin florid kaynağı çaydır.
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Çocuklarda, floridin çürük önleyici dozu, 0.25-1 mg F-/
kg olarak kabul edilmektedir. DSÖ, floridin diş çürüğünü önleyici etkisinin sağlanabilmesi için 1.5 mg F-/kg›lık dozun
aşılmaması gerektiğini ifade etmektedir. Florid çeşitli yollarla uygulanabilir:
1.

Sistemik Florid Uygulamaları:

Sulara fluor katılması: En kolay ve ucuz sistemik florid
uygulaması içme sularına fluor katılmasıdır. İçme suları için
önerilen uygun doz 1 ppm (1 mg/lt)’dir. Sulara katılacak fluor
miktarı hava sıcaklığına göre değişir. Hava sıcaklığı yükseldikçe fluor miktarı azalır. Günümüzde 40 kadar ülkede bu
yöntem uygulanmaktadır. İçme suyuna florid eklenmeyen
bölgelerde yaşayan, yoksul aile çocuklarında, diş çürüğü
prevalansı yüksektir. Sulara florid eklenen toplumlarda, diş
çürüğü prevalansı ile sosyoekonomik düzey arasındaki ilişki
azalmaktadır.
Besin maddelerine fluor katılması: Bu amaçla en sık
sofra tuzu kullanılır. Önerilen miktar 1 kg tuza 250 mg fluor
eklenmesidir. Fluor süte de eklenebilir.
Fluorlu tabletler: Fluorlu tabletler ve multivitamin-florid kombinasyonları ancak hekimin önerdiği durumlarda ve
aile ile işbirliği içinde kullanılır.
2.

Topikal (yerel) florid uygulamaları:

Florun yerel uygulamalarının en yaygın olanı diş macunları ile olanıdır. Macunlarda genellikle sodyum florür ve
sodyum mono-florofosfat tuzları kullanılır. Florlu diş macunları diş çürüklerinin önlenmesinde yüzde 15 – 20 kadar
etkilidirler. Diğer bir yerel uygulama yöntemi değişik flor
eriyiklerinin jel ya da vernik formlarının diş yüzeyine uygulanmasıdır. Bu amaçla kullanılan karışımın en yaygını %
2 sodyum florür, % 8 kalay florür ve % 1.23 asidüle fosfat
florür karışımıdır. Jellerin çürükleri %30 – 49 kadar önlediği
hesaplanmaktadır. Bir diğer yerel uygulama ise florlu gargaralardır. Bu uygulama özellikle ilköğretim çağındaki çocuklar için önerilmektedir. Bu yöntem diş çürüklerini % 20 – 35
oranında önleyebilir.

Florid toksisitesi
Florid uzun süre kullanıldığında toksik etkiler gösterebilir; sert dokularda, kemiklerde fluoroz (osteofluoroz) ve
dental fluoroz ortaya çıkar. Bu durumları önlemek için florid
dozunun 0.05-0.07 mg F-/ kg’yi aşmaması önerilir. DSÖ, floridin kümülatif etkisini önlemek için, içme suyu florid konsantrasyonunun, 0.5 ppm’de tutulmasını önermektedir.
Florid takviyesi, diş çürüğü riski yüksek olan bireyler
için gerekir; yeterli düzeyde florid alan bireylerde kullanılmaması gerektiği savunulmaktadır. Eğer bireysel olarak fluor
takviyesi yapılacaksa pastiller ve çiğnenebilir tabletler önerilmektedir. Diş hekimleri, kendi bölgelerindeki ortalama
florid tüketimini bilmelidir. İçme suyu florid konsantrasyonu
0.3 ppm’den fazla ise, genellikle, içme suyuna florid katılmasına gerek yoktur. İçme suyu florid konsantrasyonu 0.6 ppm’i
aşan bölgelerde, florid takviyeleri önerilmez. Okul öncesi
çağındaki çocuklarda, ilk kalıcı diş sürmeden florid takviyesinin, kalıcı ön (estetik grup) dişlerde, dental fluoroza neden
olacağı için kullanılması önerilmemektedir.
Florid takviyesinin sakıncaları dikkate alınarak, Türkiye’de florürlü vernik uygulaması yapılmadan önce ana-babanın olurunun alınması gerektiği kabul edilmiş ve uygulamanın yarar ve sakıncalarının aileye açıklandıktan sonra onların
onamlarının alınması benimsenmiştir.
TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ
KORUYUCU FLORÜRLÜ VERNİK UYGULAMASI
AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU
Bu form, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından
koruyucu ağız ve diş sağlığı çalışmaları kapsamında
gerçekleştirilecek florürlü vernik uygulaması hakkında
öğrenci ve öğrenci velilerine yönelik olarak hazırlanmış
bilgilendirme formudur. Lütfen, formu dikkatlice okuyunuz,
sorularınız ve anlamadığınız hususlar varsa, bilgi almak için
diş hekimine/sağlık personeline danışınız.
UYGULAMANIN GEREKÇELERİ
1. Diş çürükleri toplumumuzda yaygın olarak görülen,
sistemik hastalıklara da sebep olabilen ve uygulanacak
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koruyucu önlemlerle oluşması engellenebilecek hastalıklar
arasındadır.
2. Diş çürükleri genellikle küçük yaşlarda başlamaktadır.
Bu nedenle erken dönemde tedbirlerin alınması gerekmektedir.
3. Diş çürüklerinden korunmada diş fırçalama, düzenli ve
sağlıklı beslenme, diş hekimi kontrolü ve florür uygulamaları
çok önemlidir.
4. Florür uygulamalarının, çürük oluşumunu önleyici
etkisi bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Florür uygulamaları
çocuklarda çürük riskinin yüksek olduğu dönemlerde ve
okullarda uygulanabilecek en uygun koruyucu yöntemlerden
biridir. Bu nedenlerden dolayı Amerika, Kanada, Avustralya
ve bazı Avrupa ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkede uzun
yıllardan beri uygulanmaktadır.
5. Bakanlığımızca yürütülen bu programda florürlü vernik
kullanılacaktır. Florürlü vernik, diş yüzeyine sürüldüğünde
tükürük ile temas ederek kısa sürede sertleşir. Bu nedenle 6
yaş altındaki çocuklarda dahi güvenle kullanılabilmektedir.

yiyecek ve içeceklerden kaçınılacaktır.
5. Florürlü vernik uygulamasının yapıldığı gün dişler
fırçalanmayacak, ertesi gün düzenli olarak fırçalanmaya
devam edilecektir.
Yukarıdaki bilgileri eksiksiz olarak okudum ve anladım.
Velisi
olduğum
………….....………………….
İlkokulu …… sınıfında eğitim gören oğlum/kızım
……………………………….………………’in
dişlerine
florürlü vernik uygulanmasına;
□ İzin veriyorum
□ İzin vermiyorum
Son 6 ay içinde florlü vernik / jel uygulaması yapıldı ise
tarihi: …. / … / ….
Bilgilendirmeyi yapanın; Velisinin
Adı – Soyadı
Tarih

6. Florürlü vernik 6 aylık aralarla yılda iki kez, çürük risk
düzeyi yüksek olan gruplarda ise 3 aylık aralarla yılda dört
kez uygulanabilir.

İmza

Türkiye’de Durum

UYGULAMANIN BASAMAKLARI
1. Uygulama öncesinde öğrencilere diş fırçalama
eğitimi verilecek, sonrasında, her öğrenciye bir diş fırçası
ve diş macunu dağıtılarak doğru ve etkin bir şekilde dişlerini
fırçalamaları sağlanacaktır.
2. Florürlü vernik uygulaması bir diş hekimi tarafından
ya da diş hekiminin gözetiminde, konu hakkında eğitilmiş
sağlık personeli tarafından gerçekleştirilecektir.
3. Tek kullanımlık ambalajlarda bulunan florürlü vernik,
tek kullanımlık uygulama fırçası yardımıyla diş yüzeyine sürülerek uygulanacaktır.
4. Uygulamadan sonra öğrenci, 1 saat süreyle bir şey
yiyip içmeyecektir. Sonrasında 4 saat boyunca sert ve sıcak

Ülkemizde ağız ve diş sağlığı önemli bir halk sağlığı
sorunudur. Halkımızın %96’sı ağız, diş ve diş etlerine ait
hastalıklardan yakınmaktadır. Bu kişilerin % 85’nde tedavi
edilmesi gereken durumlar mevcuttur ve bu tedaviler yüksek
maliyetleri gerektirdiğinden ülke ekonomisini dikkate değer
düzeyde etkilemektedir.
Türkiye’de ağız-diş sağlığı hizmetleri için ayrı bir örgütlenme bulunmamaktadır. Bu hizmetler genel olarak hastaların istekleri doğrultusunda oluşmuştur; diş hekimlerinin
çoğunluğu özel kliniklerinde ve kişilerin ceplerinden yaptıkları harcamalara dayalı hizmet vermektedir. Sosyal Güvenlik
Kurumu (SGK) diş sağlığı harcamalarının azını karşılamaktadır. Diş hekimliği fakültelerinde, tedavi ağırlıklı eğitim
verilmekte, koruyucu diş hekimliği eğitim programlarında
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yeteri kadar yer almamaktadır. Bu yaklaşım diş hekimlerinin
meslek uygulamalarına da yansımaktadır. Öte yandan, ülkemizde “aile diş hekimliği” sistemin kurulması ve diş hekimliği uygulamalarının birinci basamak içinde güçlendirilmesi
yönünde tartışmalar sürmektedir.
Kaynaklar

• Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetlerinin Finansmanı, Örgütlenmesi,
Sunumu Kurultayı. Türk Diş hekimleri Birliği Yayınları. Eğitim dizisi: 10, 2002
• Akar Ç. Türkiye’de Ağız-Diş Sağlığı Hizmetlerinin Strateji Değerlendirmesi, Türk Diş hekimleri Birliği Yayınları Araştırma Dizisi: 9 Ankara. Aralık 2014
• Çubukçu ÇE. Çocuklarda Diş Çürüğünden Korunmada Florid
Uygulamalarının Yeri, J Curr Pediatr 2005; 3
• Çubukçu ÇE. Neden Koruyucu Diş hekimliği, Toplum Hekimliği
Bülteni, 2003, Sayı 1. www.thb.hacettepe.edu.tr/arsiv/2003/sayi_1/
baslik1.pdf
• Günerkan B., Güçiz-Doğan B. Ağız ve Diş Sağlığı, (Güler Ç.,
Akın L. –Ed.- Halk Sağlığı Temel Bilgiler, Hacettepe Üniversitesi
Yayını, Ankara, 2012, s. 1854-1865.
• Saydam G., Oktay İ., Möller IG. Türkiye’de ağız-diş sağlığı durum analizi. Tür-Ağız-Sağ-001 (DSÖ) Seçil Ofset İstanbul 1990
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Hemşirelik ve Halk Sağlığı
Eğer gözlem yapamıyorsanız, hemşire olmaktan vazgeçin.
Florence Nightingale

Giriş
Günümüzde hemşirelik mesleği yalnızca hastane ortamında ya da tedavi hizmetleri içinde uygulanan bir meslek
olarak kabul edilmemektedir. Tıpkı hekimler için geçerli
olduğu gibi hemşirelerin de insanın var olduğu her ortamda
sorumlulukları vardır. Hasta ya da sağlam olsun bütün bireyler, aileler ve toplum hemşirelik mesleğinin hizmet alanıdır.
Başka bir ifade ile hemşireler hastalıklardan korunma, toplumun sağlık düzeyinin geliştirilmesi, tedavi hizmetlerinin her
kademede sunumu gibi halk sağlığı hizmetlerinin her alanında hizmet yaparlar. O nedenle, hemşirelik mesleğinin temel
felsefesinin halk sağlığı hemşireliği olduğunu ifade etmek
yanlış olmayacaktır. Öte yandan, halk sağlığı hemşireliği özel
bir bilim alanı ve uzmanlık dalı olarak gelişmiştir.
Halk sağlığı hemşireliği bir uzmanlık alanı olarak “bireylerin, ailelerin ve toplumun sağlık gereksinimlerini değerlendiren, bu gereksinmeleri karşılamak için hemşirelik bakım
planlarını yapan, uygulamaya koyan, sonuçları değerlendiren,
hastalıklardan koruyan, sağlıklı yaşamın sürdürülebilmesi
için gereken hemşirelik bakımı sağlayan, kişilerin sağlık sorunlarını kendi olanakları ölçüsünde başarmalarına yardımcı
olan hemşirelik alanı” olarak tanımlanmaktadır. Halk sağlığı
hemşireleri içinde bulunduğu toplumun gereksinmelerine çözüm getiren kişiler oldukları için, yapacakları uygulamalar da
o toplumun sosyal, ekonomik ve kültürel koşullarına uygun
olacaktır. O nedenle, halk sağlığı hemşireliği kavram olarak
evrensel olmakla birlikte uygulama olarak yereldir; toplumun
değişen koşullarına paralel olarak halk sağlığı hemşirelerinin
yaptıkları hizmetler ve bu hizmetlerin sunuluş biçimleri de
dinamik bir biçimde değişir.

landırılır. Türkiye’de bu kavramın ilk kez Fatma Acar adlı
hemşirenin yurt dışında aldığı “ziyaretçi hemşirelik” eğitimi
ile başladığı söylenebilir. Bu konudaki ilk uygulamalar 1943
yılında yayınlanan” Trahom Savaş Talimatnamesi”nde geniş
olarak yer almıştır. Bu arada 1943 yılında Verem Savaş Dispanseri’ne bağlı olarak açılan Erenköy Sosyal Hemşire Okulunu da belirtmek gerekir. Bu okuldan mezun olanlara “sosyal hemşire” diploması verilirdi. Bu mezunlar verem savaş
dispanserleri, ruh ve akıl sağlığı dispanserleri, ana ve çocuk
sağlığı (AÇS) merkezlerinde görev yaparlardı.
Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi modelinde temel
sağlık hizmetlerinin verildiği sağlık ocaklarında görev yapan
hemşirenin görev tanımı ilgili yönergede “halk sağlığı hemşiresi” olarak belirtilmişti. Yönergede sağlık ocağı hemşiresinin görevleri şöyle sıralanmıştı:

Halk sağlığı hemşireliğinin temel yöntemlerinden birisi
aileleri evlerinde ziyaret ederek onları yaşadıkları ortamda
gözlemek, sorunlarını belirlemek ve yine yaşadıkları ortamda çözmektir. Bu kavram “ziyaretçi hemşirelik” olarak ta ad-
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• Köy ebelerinin yardımı ile ana çocuk sağlığı ve aile
planlaması hizmetlerini yürütmek;
•

Köy ebelerini denetlemek ve eğitmek;

• Köy ebelerinin yaptıramadığı doğumlara gerekli
müdahaleyi yapmak;
• Topluma ve bireylere halk sağlığı ve toplum kalkınması konularında eğitim yapmak;
• Köy ve aile ziyaretleri sırasında köy ebelerinin yapamadığı hizmetleri sağlamak;
• Özel programlar gereği yapılan gıda yardımlarının
dağıtımını düzenlemek;
•

Kronik ve bulaşıcı hastalıkların bakımını sağlamak;

• Gereken durumlarda ilk ve acil yardım hizmetlerini
yapmak.

HALK SAĞLIĞI Kuramlar ve Uygulamalar

İlk Halk Sağlığı Hemşiresi Fatma Acar ve Kitabı

Fatma Acar, 1927 yılında Kızılay Hemşire Okulu’ndan 1
numaralı diploma ile mezun olduktan sonra 1928 – 1929 yıllarında mesleksel bilgi ve görgüsünü arttırmak amacıyla Almanya’da Eberswalde Hastanesi’nde bulunmuş, 1930 – 1931
yıllarında ABD’de hemşirelik eğitimine devam etmiştir. 1931
– 1932 yıllarında Kanada’da Toronto Üniversitesinde Halk
Sağlığı Hemşireliği, Orange Memorial Hastanesinde ziyaretçi hemşirelik eğitimi almıştır. Türkiye’ye döndükten sonra
1928 – 1954 yılları arasında Samsun Memleket Hastanesinde başhemşirelik, Kızılay Hemşire Okulunda öğretmenlik ve
başhemşirelik, Edirnekapı Sağlık Merkezinde başhemşirelik
ve Şişli Laborant Hemşire Okulu Müdürlüğü görevlerinde
bulunmuştur. 1943 yılında Türk Hemşireler Derneğinin ikinci kurucu üyesi olan Fatma Acar tarafından yazılıp 1950 yılında basılan “Hemşirelik ve Ziyaretçi Hemşirelik Tekniği”
adlı kitap ülkemizde halk sağlığı hemşireliği alanındaki ilklerdendir.

Verem, zührevi hastalıklar, okul, püerikültür, endüstri,
akıl hijyeni gibi ihtisaslara ayrılmış olan ziyaretçi çevresine
umulmayacak kadar fayda sağlayan sosyal bir meslektir.
Verem savaşında başarı ile çalışacak uzman verem hemşiresi yetiştirmek amacıyla 1943 yılında açılan Verem Savaş
Derneği Hemşire Okulundan diploma almış hemşireler ilk
defa 1945 yılında görev almışlardır, öteki branşlarda da uzman hemşireler çok arzu edilir ve bunlardan yurt çok faydalanır.
Yurdumuzda ziyaretçi hemşirelik hakkında tekniği hakkında yayınlanmış hiçbir eser olmadığından öğrenciler not
tutmak külfetinden kurtulamamakta, hemşireler de müracaat
edecek bir eser bulamamaktadırlar, hem bu mahzurları önlemek hem de pratik hayatlarında faydalanacak bir rehber olmak üzere bu eseri yayınlamağı uygun buldum.
Yalnız öğrencilerin değil, tüm ziyaretçi hemşirelerin ellerinde bulunması ve okumaları gerekli olan bu eser fayda
sağlarsa bundan çok büyük manevi zevk duyarım.

Kitabın Önsözü

Fatma Acar

Yurdumuzda on altı yıllık tarihi olan ziyaretçi hemşirelik
işleri zamanla gelişmektedir. İlk önce Edirnekapı Sıhhat Merkezinde oplivalant görev yapmış olan ziyaretçi hemşirelerden
pek esaslı faydalar sağlandığı görülmektedir.

Kaynak: Erkal-İlhan S. Kızılay Hemşire Okulu Mezunu
Fatma Acar tarafından yazılan “ Hemşirelik ve Ziyaretçi
Hemşirelik Tekniği” Kitabı, http://midwifery.health.ankara.
edu.tr/ebelik-hemsirelik-tarihinde-bu-hafta/
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Halk Sağlığı Hemşiresinin Rol ve İşlevleri
Halk sağlığı hemşiresi sağlık hizmetlerinin her aşamasında rolü olan anahtar kişidir. Dolayısıyla sağlık hizmetlerinin her yönü ile ilgili bilgi ve becerilerle donatılmış olması
gerekir. Halk sağlığı hemşiresinin sözü edilen rol ve işlevleri
şunlardır:
1. Rehberlik ve danışmanlık rolü: Hemşire, çalıştığı
kuruluşlarda hizmet alan kişi ve hastalara en yakın olan personeldir. O nedenle, hizmet alan kişilerin her türlü sorunlarında ilk başvuracakları ve danışacakları eleman hemşiredir.
2. Eğiticilik rolü: Halk sağlığı hemşiresinin, sağlık hizmetlerinin sunulduğu her yerde, fakat özellikle temel sağlık
hizmetlerinin sunulduğu kuruluşlarda (aile hekimliği, toplum
sağlığı merkezi vb) başta gelen işlevlerinden biri de yaptığı
ziyaretlerde bireyleri eğitmektir.
3. Koruyuculuk rolü: Halk sağlığı hemşiresi koruyucu
sağlık hizmetlerinin her türünde ve her aşamasında görev alır.
Bunlar arasında özellikle, bağışıklama, aile planlaması, beslenmenin iyileştirilmesi, erken tanı, kişisel hijyen, gebe ve
çocukların izlenmesi gibi kişiye yönelik koruyucu hizmetleri
belirmek gerekir.
4. Tedavi ve bakım rolü: Hemşirenin temel işlevlerinin
başında hasta muayenesi ve tedavisi hizmetlerindeki rolü gelir. Bu hizmetler sağlık merkezleri, dispanserler, hastaneler,
yaşlı bakımevleri gibi sağlık kuruluşlarında verilebildiği gibi
evlerde ya da kişilerin yaşadığı her yerde verilebilir.
5. Uzmanlık rolü: Hemşirenin bu işlevi ileri uzmanlık
gerektiren alanlarla ilgilidir. Bunlar işyeri, okul, evde bakım
hemşirelikleri gibi özel hizmet alanlarıdır.
6. Hasta haklarını savunma rolü: Halk sağlığı hemşiresi toplumda var olan ya da olası sorunlar hakkında toplumu
duyarlı hale getirir; bu sorunların çözümü için üst makamlara başvurmaları konusunda danışmanlık yapar; toplumun
sözcülüğünü yaparak sorunların fark edilmesi ve çözülmesi
için gerekli adımları atar. Genel anlamda hemşirenin kişinin
/ hastanın kendi hakları konusunda bilgilendirilmesi, bu hakların hem kurum içinde hem de toplumda savunuculuğunu

yapma, hastaların tıbbi girişimler konusunda aydınlatılmasının sağlanması (aydınlatılmış onam) olarak belirtilebilir.
7. Araştırıcılık rolü: Tıp ve sağlık hizmetlerinde giderek artan bir tempo içinde araştırmalar yapılmaktadır. Sözü
edilen araştırmalarda hemşirelerin de önemli rolleri vardır.
Ayrıca, halk sağlığı hemşireleri hizmetleri çerçevesinde hizmet verdikleri toplumun sağlık sorunlarını araştırma ve gerekli önlemleri alma sorumlulukları da vardır.
8. Kendini geliştirme rolü: Tıp ve sağlık bilimlerindeki
teknolojik ve bilimsel gelişmeler o kadar hızlı olmaktadır ki,
bu gelişmeleri izleyip öğrenmeyen hemşireler mesleklerinde
verimli ve başarılı olamazlar. Sürekli eğitim olarak adlandırılan bu işlev hemşirelerin kendi sorumlulukları olmakla birlikle çalıştıkları kurumların ve meslek kuruluşlarının da bu
konuda görevleri vardır.
9. Yetiştiricilik rolü: Halk sağlığı hemşiresinin bir rolü
de birlikte çalıştığı genç meslektaşlarını iş başında eğiterek
halk sağlığı bilgi ve becerilerinin gelişmesine katkı yapmaktır.
10. Yöneticilik ve koordinasyon rolü: Halk sağlığı
hemşiresi yönetim işlevleri olarak bilinen toplumun sorunlarını saptama, hizmetleri planlama, ekibi sevk ve idare etme,
değerlendirme, kayıt ve raporlama, bütçenin kullanımı, ekip
üyeleri ve ilgili kuruşlarla iletişim, işbirliği ve koordinasyon
işlerini yürütür. Bu görevlerini yerine getirebilmesi için halk
sağlığı hemşiresi liderlik niteliklerine sahip olmalıdır.

Halk Sağlığı Hemşirelerinin Hizmet Yerleri
Hemşirelerin halk sağlığı hizmetleri çerçevesinde sorumluluk aldıkları başlıca konumlar ve sorumlulukları şunladır:
1. Ana - Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Hemşireliği:
Bu hizmetler AÇS-AP Merkezlerinde, aile hekimliklerinde
ve diğer sağlık kuruluşlarında verilir. Bu görevler arasında özellikle doğum öncesi ve sonrası izlemleri ve bebek ve
çocuk izlemlerini belirtmek gerekir. Bu izlemler sırasında
aşılama, gelişmenin izlenmesi, ağızdan sıvı tedavisi, çocuk
beslenmesi ve emzirmenin teşviki, çocuk ve kadınlardaki
hastalık taramaları, hastalık belirtisi olanlar için gerekli önerilerde bulunulması ve bir sağlık kuruluşuna başvurmalarının
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sağlanması başlıca işlerdendir. Ülkemizdeki yasalara göre
aile planlaması ve rahim içi araç takma eğitimi gören hemşireler doğum kontrolü uygulamalarında da görev alabilirler.
Birinci basamak tedavi hizmetlerinde hastaların muayeneye
hazırlanması, tetkiklerinin yapılması, tedavi ve bakım konularında eğitimlerinin yapılması da halk sağlığı hemşirelerinin
sorumluluklarındandır.
2. Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Hemşireliği:
Günümüzde ruh sağlığı sorunu olan hastaların akıl hastalıkları
hastanelerinde değil toplum içinde bakım ve tedavilerinin
yürütülmesi bir ilke olarak benimsenmiştir. Bu anlayış içinde
diğer ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de hastaların yaşadıkları en yakın yerlerde, onların kolayca erişebilecekleri yakınlıkta ve gerektiğinde hastaları evlerinde izleyen toplum ruh
sağlığı merkezleri oluşturulmuştur. İşte, halk sağlığı hemşireliğinin önemli uygulama alanlarından birisi de bu merkezlerdir. Burada görev yapan hemşireler risk altındaki gruplara (gençlik gibi) madde bağımlığından korunma, hastaların
evlerinde izlemleri, evde bakım ve tedavisi gerekenler için
ailelerin eğitilmeleri ve desteklenmeleri, ailelere ve hastalara
danışmanlık hizmetleri verir.
3. İş Sağlığı Hemşireliği: Halk sağlığı alnının önemli
alanlarından olan iş sağlığı ve güvenliği bir ekip hizmetini
gerektirir. Bu ekibin üyelerinden birisi de iş sağlığı hemşiresidir. İş sağlığı hemşiresi, sağlıklı ve güvenli bir işyeri sağlamak için, gözlem yapar, çalışanları tehdit eden riskleri saptar,
işyeri sağlık birimine başvuranların muayene ve tedavilerine
katılır, kazaların önlenmesi için diğer iş sağlığı hizmet ekibi
üyeleri ile birlikte çalışır, meslek hastalıklarının önlenmesi,
tedavisi ve izlemi ile ilgili hemşirelik girişimlerinde bulunur,
çalışanların ruh sağlığını koruma ve geliştirmeye yönelik hizmetler verir.
4. Okul Sağlığı Hemşiresi: Okul sağlığı hizmetleri okulun fizik ve biyolojik çevresini, öğrencilerin ve okul
çalışanlarının sağlığını korumayı ve iyileştirmeyi, ailelerle
iletişimi ve öğrencilerin sağlık eğitimini kapsayan çok boyutlu bir hizmet alanıdır. Diğer konular için geçerli olan ekip
çalışması okul sağlığı için de geçerlidir. Bu ekipte hemşire
özel bir konuma sahiptir. Ülkemizde okul sağlığı hizmetleri
Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlıklarının ortak sorumluluğundadır. Bu konuda özellikle aile sağlığı merkezi

ve toplum sağlığı merkezlerin rolünü belirtmek gerekir. Bu
merkezlerdeki hemşireler okul sağlığı çalışmalarını yürüten
personelin başında gelir. Bazı okullarda tam süreli çalışan bir
okul sağlığı hemşiresi bulunur. Okul sağlığı hemşiresi okuldaki sağlık sorunlarını ve gereksinmelerini belirler, gerekli
girişimleri okul yöneticileri ile birlikte planlar ve uygulanmasında koordinatörlük yapar, bağışıklama ve sağlık taramaları, okul çevresinin, oyun alanlarının ve tuvaletlerin sağlıklı
duruma getirilmesi, su sağlanması, çöplerin yok edilmesi,
ısıtma ve havalandırma, aydınlatma, kazalara neden olabilecek etmenlerin denetimi ve sakıncalı durumların düzeltilmesi
konularda gerek okul yönetimi gerekse bağlı olduğu sağlık
birimindeki ekip üyeleri ile birlikte çalışır.
5. Ceza ve Tutukevi Hemşiresi: Ceza ve tutukevlerinde sağlık hizmeti diğer birçok kurumdan farklı özellikler gösterir. Bu hizmetler hakkında bu kitapta ayrıca bilgi sunulmuştur. Hükümlü ve tutuklular arasında cinsel yolla bulaşan ve
verem gibi bulaşıcı hastalıklar, bitlenme, beslenme bozuklukları, madde bağımlılığı, şiddet, kazalar, yaralanmalar, ruhsal bozukluklar, intihar gibi sorunlar genel topluma kıyasla
daha sıktır; açlık grevleri, temaruz (hasta taklidi yapma) gibi
durumlar da ceza ve tutukevlerinde sık görülen durumlardır.
Yasal ve vicdani olarak mahkûmların sağlıkları devletin güvencesi altıdadır. Genel ilke şudur: Mahkûm ve tutuklular
dışarıdakiler kadar sağlıklı olmalıdır ve bu kişiler cezaevlerinden çıktıklarında cezaevine girdiklerinden daha sağlıksız
olmamalıdır. İşte, bu ilkeden yola çıkarak ve bu kuruluşlardaki sağlık sorunlarının boyutu ve ciddi sonuçlara neden olması
nedeniyle ceza ve tutukevlerinde sürekli sağlık hizmeti verilmesi kaçınılmazdır. Böyle olunca, hemşirelik hizmetleri ceza
ve tutukevlerinin vazgeçilemez hizmetlerinden olmaktadır.
Bu hizmetler arasında ceza ve tutukevlerinin hijyen ve yaşam
koşullarının iyileştirilmesi, her türlü koruyucu ve iyileşici
hizmetler, ilk ve acil yadım, bağımlılıkla mücadele dahil ruh
sağlığı hizmetleri sayılabilir.
6. Evde Bakım Hemşireliği: Kendi gereksinmelerini
bir başkasının desteği olmaksızın karşılayamayacak durumda olan yatağa bağımlı ya da evde bakımı gereken bireylere
hemşirelik hizmetlerinin sunumu ya da bu hizmetlerin sağlanmasını koordine etme.
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Kaynaklar

• Erkal-İlhan S. Kızılay Hemşire Okulu Mezunu Fatma Acar
tarafından yazılan “ Hemşirelik ve Ziyaretçi Hemşirelik Tekniği”
Kitabı, http://midwifery.health.ankara.edu.tr/ebelik-hemsirelik-tarihinde-bu-hafta
• Halk Sağlığı Hemşiresi Değişen Rolleri, content.http://lms.sabis.sakarya.edu.tr
• Öztek Z., Kubilay G. Toplum Sağlığı Hemşireliği, Palme Yayıncılık, Ankara, 2004
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Mühendislik ve Halk Sağlığı
Kem âlât ile kemâlât olmaz (Kötü araçlarla mükemmellik yakalanamaz)
Mühendis sözcüğü Arapça geometri (hendese) ile
ilgilenen, geometri bilen anlamına gelir. İngilizcede
kullanılan “engineer” sözcüğü Latince “ingeunity”
sözcüğünden türetilmiştir. Bunun İngilizce karşılığı “create”
, yani “yaratma”dır. Bu tanımlamalara göre mühendislik,
matematik ve fen bilimlerine ilişkin bilgilerin, doğadaki
malzeme ve enerjilerin insanlığın yararına ekonomik bir
şekilde kullanılması için yöntemler geliştirme ve uygulamaya
geçirilmesini sağlayan meslektir. Türk Dil Kurumuna göre
“mühendis, İnsanların her türlü ihtiyacını karşılamaya dayalı
çeşitli yapılar yol, köprü, bina, peyzaj, çevre gibi şehircilik
ve imar dışı alanların ilkeleri, bayındırlık; tarım, beslenme
gibi gıda; fizik, kimya, biyoloji, elektrik, elektronik gibi fen;
uçak, gemi, otomobil, motor, iş makineleri gibi teknik ve sosyal alanlarda uzmanlaşmış, belli bir eğitim görmüş kimsedir.
Modern anlamda mühendis, bilim insanlarının ürettiği teorik
bilgiyi tekniker ve teknisyenlerin uygulayabileceği pratik bilgiye dönüştüren kişidir.”

•
•

Günümüzde mühendislikle ilgili ana dal ve yan dalların
sayısı elliyi aşmıştır. Bunlar arasında polimer mühendisliği,
rüzgar mühendisliği, nanoteknoloji mühendisliği, ekoloji
mühendisliği, kağıt mühendisliği, kristal mühendisliği, peysaj mühendisliği gibi son derece dar ve ayrıntı sayılabilecek
alan mühendislikleri sayılabilir. Bu dalların birçoğundaki etkinlikler ya doğrudan ya da dolaylı olarak insan ve toplum
sağlığı ile ilişkilidir ve sağlığı olumsuz etkileme potansiyeline sahiptir. Mühendislik dalları arasında sağlıkla en fazla ilişkili olduğu kabul edilebilecek dallar ve halk sağlığına ilişkin
çalışmaları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
Tablo 1: Halk Sağlığı İle Yakın İlişkisi Olan Mühendislik
Alanları ve Faaliyetleri

Mühendislik yaklaşımı (mühendislik tasarım yöntemi)
yedi adımdan oluşur:
1. Problemin tanımı,
2. Gerekli bilginin derlenmesi,
3. Çözümler için araştırma,
4. Düşünceden öncül tasarımlara geçiş,
5. Çözümlerin değerlendirilmesi ve uygun çözümün seçimi,
6. Raporların, planların ve spesifikasyonların hazırlanması,
7. Tasarımın uygulanması.
Bütün mühendislik dallarının şu dört ana daldan türediği
kabul edilir:
•
•

İnşaat mühendisliği
Makine mühendisliği

Elektrik mühendisliği
Kimya mühendisliği
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ALANI
İnşaat

Sağlık kuruluşlarının yapımı; Su ve kanalizasyon yapımı; Arıtma tesislerinin yapımı;
Havalandırma – ısınma tesisatının planlaması
ve yapımı; Sağlıklı kentlerin inşası; Sağlıklı
çevre düzenlemeleri; Depreme dayanıklı ve
sağlıklı binaların yapımı; İş güvenliği

Makine

Tıbbi araçların üretimi ve bakımı; Arıtma; İş
güvenliği

Elektrik

Aydınlatma; Enerji santralarının sağlığa uygunluğu; iş güvenliği

Kimya

İlaç sanayi çalışmaları; Sağlığa zararlı olabilecek levazım üretimi ve denetimi (sabun,
deterjan, şampuan, kozmotikler, boya, ensektisit vb) ; İş güvenliği; Yangın güvenliği
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Çevre

Gıda

Ekolojinin korunması; ÇED raporlarının
hazırlanması;
su
ve
kanalizasyon
sistemlerinin kurulması; Arıtma tesislerinin
yapım ve işletmesi; Çevre kirlenmesinin
önlenmesi; İş güvenliği
Gıda planı hazırlama; Gıda kodeksi hazırlama; Gıda maddelerinin sağlığa uygun üretilmesi; Gıda denetimleri; Akılcı ilaç / pestisit
kullanımı; İş güvenliği

Ziraat

Gıda planı hazırlama; Gıda kodeksi hazırlama; Gıda maddelerinin sağlığa uygun üretilmesi; Gıda denetimleri; Akılcı ilaç/ pestisit
kullanımı; İş güvenliği; Zoonotik hastalıkların kontrolü

Biyomedikal

Tıbbi araç ve gereçlerin geliştirilmesi, lojistiği ve bakımı; Sağlık hizmetlerinde kullanılan
cihazların ve robotların geliştirilmesi; Genetik alanında araştırma ve geliştirme çalışmaları;

Endüstri

Sanayi tesislerinin sağlığa uygunluğu; İş güvenliği; Sağlık hizmetlerine ilişkin yazılımlar; sağlık kuruluşlarının kurulması işletmesi
ile ilgili destek planların hazırlanması; stratejik planlama

Bilgisayar

Sağlık hizmetlerine ilişkin yazılımların hazırlanması; Sağlık kayıtları; Sağlık araştırmalarının analizleri; İstatistik ve değerlendirme
işleri

Fizik

Radyoterapi ekibi içindeki görevler; Radyoaktif materyalin denetimi

Maden

Yer altı su kaynaklarının korunması; Maden
üretiminde sağlığa zararlı maddelerin kullanımının kontrolü; İş güvenliği

Nanoteknoloji

Sağlık ve çevre alanlarında moleküler düzeyde araştırma – geliştirme çalışmaları yapmak;
Gıda teknolojileri geliştirmek; Sağlık personelinin kullandığı dayanıklı giysi, laboratuvar
malzemeleri üretmek

Nükleer enerji

Nükleer enerji santrallerinin sağlık üzerine
olan etkilerini en aza indirmek; Sağlık alanında kullanılacak nükleer ürünleri üretmek

Endüstriyel tasa- Sağlık alanında kullanılan cihazların tasarım
rımlanması; Ergonomik ve güvenli cihazların
tasarımlanması

Bu görüşten yola çıkarak, mühendislerin de halk sağlığı
alanında mezuniyet sonrası eğitim (yüksek lisans, doktora)
alabilmeleri sağlanmıştır. Ülkemizde de özellikle çevre sağlığı, iş sağlığı ve güvenliği, toplum beslenmesi, afet yönetimi
gibi halk sağlığı alanlarında mühendis kökenli kişileri kabul
eden yüksek lisans ve doktora programları yürütülmektedir.
Kaynaklar

• Günay D. Mühendislik, Teknoloji ve Tarih, Mimar ve Mühendis
Dergisi,Sayı:30, Sayfa: 6-14, 2001, İstanbul
• https://muhendislikler.net/muhendislikler/
• Klein, J T, Frodeman, R, Mitcham, C. The Oxford Handbook of
Interdisciplinarity. Oxford University Press. 2010, p. 149-150.
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Öğretmenlik ve Halk Sağlığı
Aletlerin en yararlısı kalemdir. Bir şişe mürekkep bir külçe altından hayırlıdır.
İbn-i Sina
Halk sağlığının amaçlarına, hedeflerine, ilkelerine uygulamalarına bakıldığında şu hususlar çok önemlidir:
• Çocukluk dönemi, kişinin bedensel ve ruhsal gelişmesi açısından önemlidir; kişinin gelecekte karşılaşacağı pek
çok sağlık sorununun temelleri bu dönemde atılır.

Öğretmenlerin Bilmesi ve Yapabilmesi
Gerekenler
Bu sorumluluklarını yerine getirebilmek için öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin şu bilgilere ve becerilere sahip
olması beklenir:

• Çocukların gelişmelerinin bilgili kişiler tarafından
izlenmesi, kayıt altına alınması ve uygun olmayan durumların sağlık yetkililerine iletilmesi çocuğun gelecekteki yaşamı
açısından önemlidir.
• Sağlıklı tutum ve davranışların kazandırılmasında en
uygun dönem çocukluk dönemidir.
• Okul gibi toplu bulunulan yerler bulaşıcı hastalıklar
ve salgınlar açısından riski yüksek yerlerdir.
• Çocukluk çağı, kazaların en sık görüldüğü yaş dönemidir.
• Uyuşturucu, tütün gibi zararlı alışkanlıklar genellikle
çocukluk dönemlerinde başlar.
Sağlıkla ilgili böylesine önemli bir dönem, halk sağlığı
çalışmalarının da odağındadır. Bu çalışmalar arasında çocukların fiziksel gelişmelerinin izlenmesi, beden sağlıklarının
geliştirilmesine yönelik çalışmalar, aşılamalar başta olmak
üzere koruyucu hizmetlerin yürütülmesi, kazaların önlenmesi, sağlık sorunu olanların hekimlere yönlendirilmesi, sağlık
eğitimleri ile olumlu davranışlar kazandırılması gibi işler sayılabilir.
İşte, bu işlerin yürütülmesinde okul yönetimleri ve öğrenmenler önde gelen sorumlulardır. Bu işlerin ayrıntıları bu
kitaptaki “okul sağlığı” , “çocuk ve ergen sağlığı”, “sağlığı
geliştirme ve sağlık eğitimi” ve diğer ilgili bölümlerde ayrıntılı biçimde açıklanmıştır.
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Bilgi düzeyinde
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Çocukluk ve ergenlik döneminde büyüme
Sinirsel (nörolojik) gelişme
Ruhsal gelişme
Ergenlik döneminin fiziksel özellikleri
Ergenlik döneminin ruhsal özellikleri
Hastalıkların temel nedenleri
Hastalıklardan korunmanın temel ilkeleri
Aşılama / Bağışıklama
Beslenmenin temel ilkeleri
Madde bağımlılığı ve mücadele yolları
Sigaranın etkileri ve mücadele yolları
Ergonomi
Sağlık hizmetleri

Beceri düzeyinde
• Eğitim becerisi
• Gelişmenin değerlendirilmesi
• Öğrencilerle iletişim
• Ailelerle iletişim
• Aile hekimi ve diğer sağlıkçılarla iletişim
• Sağlık danışmanlığı
• Hasta ve yaralı sevk işlemleri
• İlk yardım
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Eğitimin Önemi
Babadan Oğula Öğüt
Eski Mısır’da M.Ö. 1100 yılında yazıldığı saptanan bir
papirüste yazılı olan, bir babanın oğluna verdiği öğütler şöyledir:
“Yazı yazmayı iyi öğren, öyle ki, kendini ağır bedensel
işlerden kurtarmış olasın ve yöneticiler katına yükselesin.
Yazmasını bilen, aşağılık işler görmez, emir verir, yönetir.
Kızgın fırınların ağzında metal işçileri gördüm, parmakları
timsah parmaklarını andırıyordu. Onlar balık döküntüsü gibi
kokarlar. Hiçbir demirciyi yetkili bir toplum katında, hiçbir
dökümcüyü elçilik görevinde gördüğümü anımsamıyorum.”
(Kaynak: Eren N. Çağlar boyunca toplum, sağlık ve insan, Somgür Yayıncılık, 1996)

Rol Model Olma
Kişiler, özellikle çocuklar ve ergenler başkalarının davranışlarını gözlemleyerek ve taklit ederek yeni davranışlar
kazanırlar. Buna sosyal öğrenme kuramı denir. Öğrenen ile
öğretenin, yani model olan kişinin bir arada ve etkileşim
içinde olmaları bu süreci kolaylaştırır. Öğrenen kişi (ergen,
öğrenci) kimin davranışlarını taklit edeceğine (rol model olacağına) karar verirken seçici davranır. Evdeki rol modeller
ana-baba ya da aile bireyleridir. Okulda ise öğrencinin davranışlarını taklit ettiği rol model genellikle öğretmenleri, okul
yöneticileri, daha doğrusu bu kişilerden birisidir. Öğrenciler,
öğretmenlerinin, derslerdeki başarısını değerlendirmelerinin
yanı sıra, onların olumlu ya da olumsuz davranışlarını da
gözlemlerler; bu davranışların bazılarını kopyalar ve uygulamaya başlarlar. Öğrencilerin gözlemleri sınıf ortamı dışındaki sosyal ilişkiler sırasında da devam eder. Kısaca, öğretmen
öğrenciler için bir rol modeldir ve öğrenciler ona benzemeye
çalışırlar.
Rol model alınan öğretmen sigara içiyorsa, öğrenci de
sigara içmekte bir sakınca görmez; rol model olan öğretmen
agresif davranıyorsa, öğrenci de agresif davranmayı benimseyebilir. Öğrencilere karşı hoşgörülü, sevecen, güvenilir,

dürüst, tarafsız davranan, onlarla sırdaş ve dost olan, düşünce
ve davranışlarıyla öğrenciler için iyi bir model olan öğretmen ideal öğretmendir. Olumlu ve örnek davranışlara sahip
olmak, öğretmenlik mesleğinin vazgeçilemez bir niteliğidir
ve bütün öğretmenler bunun farkında olarak ona göre davranmalıdırlar.

Toplum Lideri Olma
Öğretmenler ve okul yöneticileri aynı zamanda toplumun
kalkınması ve gelişmesi konularında da önemli rol oynayabilirler. Ülkemizde bu konuda sayısız örnek vardır. Birçok
öğretmen çalıştıkları bölgelerde, ekonomik kalkınmayı desteklemek üzere kooperatiflerin, derneklerin, vakıfların kurulmasına öncülük yapmışlar, arıcılık, hayvancılık, tarım,
okuma yazma, el işleri eğitimleri gibi çalışmaları başlatmış,
kurslar açıp yürütmüşlerdir. Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi uygulamalarında köy öğretmenleri bölgedeki “sağlık
ocağı sağlık kurulu”nun doğal üyeleriydi. Yani, onlardan bölgenin sağlık düzeyinin yükseltilmesinde etki sahibi olmaları
bekleniyordu. Eğitim ve sağlık sektörünün yakın işbirliği aşı
kampanyaları, toplum taramaları, hastalıkların kontrolü, üreme sağlığı ve aile planlaması, halkın sağlık eğitimi alanlarda
da görülmektedir.
Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı
Toplumun Sağlığında Eğitimin Rolü Çalıştayı
Sonuç Bildirgesi
25 Kasım 2016 - Ankara
Sağlık ve Sosyal yardım Vakfı tarafından 25 Kasım 2016
tarihinde Ankara’da Crown Plaza Otel’de gerçekleştirilen
ve teması “Toplumun Sağlığında Eğitim Sektörünün Rolü”
olan Sempozyum, Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı
başta olmak üzere kamu kuruluşları, üniversiteler, STK’lar
gibi farklı sektörlerden katılımcıların yer aldığı bir günlük bir
toplantı ile gerçekleştirilmiştir.
Çalıştayda katılımcılar 3 grupta konuları tartışmış ve
aşağıdaki sonuçlara varmışlardır:
Grup I: Toplum sağlığının geliştirilmesinde örgün (temel eğitim, ortaöğretim, mesleki ve teknik eğitim, yükseköğ-
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retim) ve yaygın eğitim kurumlarının rolü:
• Toplumun sağlığının geliştirilmesi ile ilgili olarak örgün eğitim kurumlarının rolü, okul öncesi eğitimden başlayarak temel eğitim, ortaöğretim, mesleki ve teknik eğitim ve
yükseköğretimle devam eden bir süreçte ele alınmalıdır.

• Fiziksel sağlık, ruh sağlığı, madde kullanımı açısından
risk gruplarının belirlenmesine yönelik araştırmalar yapılarak
gerekli önlemler alınmalıdır.
• Orta öğretim, mesleki teknik eğitim ve yükseköğretimi
kapsayacak şekilde çocukların spor yapması sağlanmalıdır.

• İlkokul öncesinden başlayarak çocukların yaşlarına
uygun sağlıklı davranış edinecekleri müfredatlar oluşturulmalı
ve buna göre eğitim interaktif eğitim teknikleri kullanılarak
uygulanmalıdır.

• Sağlığın korunması ve geliştirilmesi konularında Sağlık
Bakanlığı tarafından kısa film ve animasyonlar hazırlanarak
ve okullarda katlara TV konularak bunların izlenmesi sağlanabilir.

• Eğitim yöntemi olarak konferans şeklindeki derslerden
ziyade çocuğun dikkatini çekecek spot mesajlar kullanılmalıdır. Çocuklar ders yerine hayatın içinde olmalıdır.

• Eğitim fakültelerinde uygulanan topluma yönelik bilinçlendirme eğitimlerinin ulaşılabilirliği artırılmalıdır.

• Algıda bir değişikliğe gitmek amacıyla hastalıklardan
korunma yollarını vurgulayan örneğin, afişlerle eğitimde
tüberküloz yerine, öksürürken nasıl davranmamız gerektiği
konusunda davranış değişikliğine yarayan broşürler, afişler
yapılarak daha genel bir bakış açısıyla konu işlenmelidir. Etik
kurallar, görgü kuralları ve sağlık konuları ilköğretim düzeyinde işlenmelidir. Eğitim fakültelerinde, öğretmen adayları
bu konularda eğitilmelidir.
• İlköğretimde branş öğretmenleri olmalıdır.
• İlk, orta ve liselerde (temel ve orta öğretim) okul
sağlığının gerektirdiği her şeyi kapsayacak destek hizmetleri
birimi kurulmalıdır.
• MEB ve Sağlık Bakanlığı, sağlık eğitimi alanında daha
yakın işbirliği yapmalılar.
• Lise öğrencilerine “akran eğitimi” gibi, etkileşimli interaktif eğitim yöntemleri, oyunlaştırma ve simülasyon gibi
teknikler kullanılmalıdır. Her konunun hangi yöntemlerle öğretileceği belirlenmelidir. Alan öğretmenleri yerine mevcut
öğretmenler bu yöntemleri kullanmalıdır. Bu konuda hizmet
içi eğitim verilerek öğretmenlerin eğitilmeleri sağlanmalıdır.
• Lise ve üniversitede sağlık okuryazarlığı konusunda
davranışlar kazandırılmalıdır. Madde bağımlılığı, cinsellik
gibi dayatmalara “hayır” diyebilme öğretilmelidir.

• Üniversitelerde sağlığı geliştirme birimleri olmalıdır.
Türkiye’de 13 üniversitenin Öğrenci Sağlık Merkezlerinde
öğrencilerin sağlığının korunması ve geliştirilmesi konusunda
destek veren “Gençlik Danışma Birimleri” yeniden
oluşturulmalı / canlandırılmalı ve yaygınlaştırılmalıdır.
• Sosyal medya kullanılmalıdır. Eğitim bilişim ağı (EBA)
kullanarak yaygınlaşmalıdır. Bir web sitesi üzerinden oyunlar
ve yarışmalar aracılığı ile sağlık davranışları kazandırılmalıdır. Örneğin, MEB belirli alanlarda web sitesi yapabilir.
• Halkla ilişkiler bölümü (PR) olmalıdır. En üst düzeyde
bakanlar bir araya gelerek toplumun sorunları ve yapılacaklar
paylaşılmalıdır.
• Bu çalıştayın devamında çalışmalar sürdürülmelidir.
Buradaki her bir başlık ile ilgili materyaller ve programların
hazırlanması için de benzer çalıştaylar devam etmelidir.
Grup II: Toplum sağlığının geliştirmesi konusunda temel
ve orta öğretim ile yaygın öğretimde müfredat geliştirme ve
eğitim uygulamaları konularında işbirliği:
Müfredatta yer alması gereken konular için, sağlık için
her şey yerine, Sağlık Bakanlığı’nın önceliklendirdiği alanlar ve halen sürdürmekte olduğu programlar dikkate alınarak,
bireylerin sağlıklarının korunmasına yönelik konu ve içeriklerin müfredatta yer alması uygun olacaktır.
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• Bu süreçte ayrı sağlık programlarını tek tek işlemek yerine, entegre sağlık hizmet / programı şeklinde yer alması,
paralel olarak da entegre sağlık eğitimi olması, entegre eğitim
modeline de okul öncesi dönemden başlanarak, devamlılığının sağlanması uygun yaklaşım olacaktır.
• Her bir bireyin sahip olması beklenen «sağlıklı birey
olma» yolundaki bilgi, tutum, davranışların belirlenmesi ile
bu sürece başlanabilir ve periyodik aralıklarla bunun güncellenmesi gerekir.
• İşbirliği için “MEB’dan bağımsız, sahada deneyim sahibi
sağlık ve eğitimcilerden oluşacak bir “Müfredat Çalışma
Grubu”nun çalışması uygun olabilir. MEB’nca hazırlanacak
müfredatlar için bu çalışma grubunun önerilerinden referans
materyal olarak yararlanılabilir.
• Uygulama aşamasında okulların “sağlıklı çevre” için
örnek ortamlar olmasının sağlanması gereklidir. Örneğin, tuvaletlerde, sıvı sabun ve tuvalet kâğıdının sürekli ve düzenli
bulunması ve temiz olması sağlanmalıdır.
• Sağlıklı yaşam davranışlarının kazanılmasında sadece SB, MEB gibi kurumlar ya da hekimler ve öğretmenler
yeterli değildir. Ailelerin ve medyanın da paralel mesajları
vurgulaması önemlidir. Bu kapsamda medya reklamlarının
denetlenmesi kesinlikle gereklidir.
• İşbirliği alanlarının sadece projeler şeklinde yürütülmesi
yeteli görülemez. Halen kurumlar arasında imzalanmış olan
protokoller çerçevesinde yürütülmekte olan çalışmalar müfredatta yer almalı ve bunlarla ilgili mevzuat çıkartılmalıdır.
“Sağlık Bakanlığı temel eğitimde ve yaygın eğitimde etkin
rol almalıdır.
•Parlamenterlerden başlanarak, SB ve MEB, üst yöneticilerine (karar vericilerine) yönelik savunuculuk faaliyetleri
mevzuatın uygulanabilirliğini artıracağından, eylem planlarında yer almalıdır.
• STK’ların da programlara destek olmaları, sahiplenmeleri ve sürece dahil olmaları sağlanmalıdır.

güncel / bilimsel olmasının sağlanabilmesi için bilimsel kurullar oluşturulmalı, işletilmeli, önerileri uygulamaya geçirilmelidir.
• Programların sürdürülebilirliği için yeterli kaynak mutlaka sağlanmalıdır.
• Beyaz Bayrak projesine benzer şekilde, Dünya Sağlık
Örgütü’nün geliştirdiği “Sağlığı Geliştiren Üniversite “ modeli uygulamaya geçirilebilir.
• Bu amaçla SB ve YÖK ile işbirliğine başlanabilir. Bu
yaklaşımın ulusal düzeyde üniversitelerle ilgili mevzuatta da
yer alması hem süreci hızlandırır hem de zorunlu uygulanabilir hale getirebilir.
• Sağlığı Geliştiren Üniversite kapsamında geliştirilecek
müfredat çalışmasına önemli aktörler olan öğrencilerden de
temsilci alınmalıdır.
• Üniversite yerleşkelerinin hızla yaşanabilir, örnek
çevreler haline getirilmesi gerekir (Örneğin; temiz tuvaletler,
sabun ve tuvalet kâğıdı olan tuvaletler, sağlıklı yiyecek bulunduran kantin ve yemekhaneler, fizik egzersizlerin herkese
ulaşabileceği egzersiz alanları, sigarasız çevreler vb.)
• Üniversite müfredatlarında ilk yıldan başlayarak,
fiziksel aktivite, sağlıklı cinsellik, uyku, sigara, madde
bağımlılıkları, kadının güçlendirilmesi ve toplumsal cinsiyet
eşitsizliğinin giderilmesi konuları da “sağlık” konuları
arasında yer almalıdır.
• Üniversitelerde sağlıkla ilgili seçmeli ders sayıları
artırılmalıdır.
• Özellikle Eğitim Fakülteleri öğrencileri, “Sağlıklı
Toplum İçin Rol Modeli» olabilecek yetkinlikte donatılmalıdır.
• Eğitim Fakülteleri’nde halen var olup uygulanmakta
olan ‘Beyaz Bayrak’ projeleri gibi programlar hakkında
bilgilendirme ve duyarlılık kazandırma etkinliklerine yer
verilmeli, proje bitiminden sonra da yeni eğiticiler tarafından
sürdürülebilirliğine de yatırım / destek yapılmalıdır.

• Mevzuatın ve/veya programların, kapsamlarının sürekli
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• Eğitim Fakülteleri’nde geleceğin öğretmenlerinin, “ilk
yardım” eğitimleri ile sertifikalandırılmaları sağlanabilir,
• Üniversite öğretim üyeleri, öğrencisi ile tüm
branşlarda, toplumdan kopuk olmayan eğitici, toplumun
sağlık sorunlarına duyarlı-rol modeli olabilecek yaklaşımlar
benimsenmeli uygulamaya geçirilmelidir.
• Var olan bütün eğitim materyallerinin envanteri çıkartılmalı, bir araya getirilerek yaygın biçimde ulaşılabilir, kullanılabilir bir arşiv oluşturulmalıdır.
• Üniversitelerde farklı bölümler, farklı branşlar arasında
da “Sağlığın Geliştirilmesi” konusunda ortak yaklaşımlar, işbirlikleri geliştirilmelidir.
• Medyanın sağlıkla ilgili yanlış mesajları yaymada aracı olması önemli bir sorundur. Özellikle, televizyonda ehil
olmayan kişilerin sağlık programlarında öneriler sunması ve
/ veya televizyon reklamlarında uygun olmayan mesaj ve görüntülerin yer alması ciddi bir sorun alanıdır. Halen var olan
denetim sisteminin (RTÜK) yeterli olamadığı görülmektedir.
Bununla ilgili etkili bir denetim mekanizmasına (mevzuat,
kurul, bilimsel danışma kurulu v.b.) gereksinim vardır.
• SB tarafından organize edilen “Sağlıklı Yaşam Merkezleri”nin yaygınlaştırılması, bununla ilgili farkındalığın artırılması ve daha fazla kişi tarafından kullanılması için işbirlikleri yapılmalıdır.

• Sağlık eğitimlerinin davranış değişikliğine yol açması
için öncelikle gerekli altyapının sağlanmasında ilgili Bakanlıkların (Maliye; Kalkınma; Sağlık; Gençlik ve Spor; Milli
Eğitim; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı vb.) rol alması
ve gerekli alt yapının sağlanması ve programların uygulanması için mutlaka bütçe ayrılması gerekir.
• Sağlık eğitimi çalışmalarının nicelik ve niteliği (yaygınlaştırılması, kapsayıcılığı, etkinliğinin artırılması) geliştirilmelidir.
• Eğitim ve bilgilendirme farkı ortaya konulmalı, yapılan
eğitimlerde ve çalışmalarda minimum standartlar belirlenmelidir. Bu standartların belirlenmesi aşamasında uluslararası
kuruluşların ve akademinin bilgi ve deneyimden yararlanılmalıdır.
• Eğitim programlarının amacına uygun destekleyici eğitim yöntem ve materyallerinin oluşturulmalıdır.
• Eğitimlerin etkisinin artırılması amacıyla sürekliliği
sağlanmalıdır.
• Eğitimlerin etkisini ortaya koymak amacıyla değerlendirme ve ölçme araçlarının geliştirilmesi, uygulanması ve
göstergelerle izlenmesi gerekir.
• Sorunların farklı boyutları bütünsel ve mültidisipliner
yaklaşımlarla ele alınmalıdır.

Grup III: Toplumun sağlık eğitiminde Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK), yerel yönetimlerin ve uluslar arası kuruluşların rolü:

• Hedef kitleye (çalışan yetişkinler) ulaşmada özel sektörün mobilize edilmesi konusunda devlet tarafından konuyla
ilgili mevzuat geliştirilmeli, yaptırımlar düşünülmelidir.

• STK çalışmalarının raporlanması ve ilgili kurumlarla
iletişimin sağlanması amacıyla kamu kurumlarında bir yapı
(il düzeyinde / ulusal düzeyde) oluşturulmalıdır.

• Sağlık eğitimleri mutlaka yerelin ihtiyaçları düşünülerek planlanmalıdır.

•Sağlık dışı alanda çalışan STK’ların sağlığın geliştirilmesi konusundaki dolaylı yararlarının / etkilerinin ortaya
konması ve bu konuda farkındalığın artırılması gerekir.
• STK’ların yaptığı/ yapacakları çalışmaları düzenli olarak raporlanmalıdır.

• Akran eğitimi modelinin uygulanmasına önem verilmelidir.
• Kamu kurumları STK’na daha olumlu yaklaşmalıdır.
• Belediyeler yerel düzeyde sağlığı bozan etkenlerin ortaya konulması konusunda çalışmalar yapabilir. Bu konuda İl
ve İlçe Hıfzıssıhha Kurullarının katkıları sağlanabilir.
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• Kadın Dostu Kent örneği bu konuda iyi bir modeldir.
Bu konuda, bütün paydaşların (akademi, STK, vb) sorumluluk alması ve eşgüdüm içinde çalışması önemlidir.
• Programların uygulanması konusunda insan gücü, bütçe açılarından oldukça güçlü kaynaklar mevcuttur. Ancak,
belediyelerin akademik desteğe ihtiyaçları vardır. Belediyelerin mobilize edilmesi konusunda Belediyeler Birliği ve
Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği yapıları / mekanizmaları
kullanılabilir. Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği aynı zamanda
DSÖ Sağlıklı Kentler Ağı ile iletişim içinde çalışmaktadır.
Bu kaynaklar daha verimli kullanılabilir.

me konusunda yöntem belirlenmesi, insan gücü altyapısının
oluşturulması gibi konularda olabilir.
• Uluslararası kuruluşlar finansman ve malzeme desteğinin sağlanması konularında, rol üstlenebilirler.
Kaynaklar

• Demir E., Köse M. Öğretmenlerin Rol Modelliği Hakkında Öğretmen Görüşleri, Akademik Bakış Dergisi, Sayı: 53, 2016

• Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği, Gençlik ve Spor Bakanlığı gibi ilgili birimlerin sağlığın geliştirilmesi konusunda
düzenleyeceği çalışmalara davet edilmelidir.
• Sağlık hizmeti sunumunda belediyelerin hizmet boşluğu olan alanlarda görev alması önemlidir.
• MEB Projeleri: Beyaz Bayrak (hijyen), Beslenme Dostu Okul, obeziteyle mücadele, fiziksel aktivitenin artırılması
gibi projeler sayesinde önemli deneyimler kazanılmıştır. Ancak, bu projelerin sürdürülebilirlikleri sağlanmalıdır.
• Önceliklerin belirlenmesi MEB, Gençlik ve Spor
Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı vs. ilgili bakanlıkların işbirliği
alanları ve çalışma öncelikleri belirlenmeli ve bu kurumların
işbirlikleri sağlanmalıdır. (Örneğin, bisiklet kullanımı).
• Beslenme konusunda, Tarım Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı arasındaki işbirliği sürekli ve yakın olmalıdır.
• Eğitim Fakültelerinde çocuk ve toplum sağlığı konularında bir ders yoktur. Kısıtlı düzeyde sağlık okuryazarlığı
dersleri mevcuttur. Bu alandaki boşluğun giderilmesi gerekir.
• Çok Sektörlü Sağlığın Geliştirilmesi Programı / Genelgesi’nin hayata geçirilmesi konusunda çalışmaların hızlandırılması gerekir.
• Toplumun sağlık eğitiminde ve sağlığın geliştirilmesinde uluslararası kuruluşlarla yakın işbirliği uygun olacaktır.
Bu işbirlikleri, iyi örnek uygulamalarının paylaşılması, standartların ve stratejilerin belirlenmesi, izleme ve değerlendir-
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Medya ve Halk Sağlığı
Budalalıklar yazı kalıbına dökülünce ciddilik kazanıyor. “Bir yerde duydum” derseniz olmaz.
“Bir yerde okudum” diyeceksiniz.
Montaigne
Medya, yığınlarla iletişimi sağlayan gazete, dergi, radyo, televizyon, video, sinema, reklam, internet gibi basın
yayın organlarının tümünü kapsayan ortak bir addır; medya,
kitlelerle iletişimi sağlayan araçlardır. Birçok sektörde ve konuda önemli olduğu gibi, sağlıkla ilgili iletişim konusunda da
medya önemli rol oynar. Ancak, bu etki olumlu olabileceği
gibi olumsuz etkilere de neden olabilir.

Sağlık İletişimi
Sağlık sorunları hakkında, bireylerin kamunun ve kurumların bilgilendirilmesi, etkilenmesi ve harekete geçirilmesi yoluyla sağlığı geliştirmek amacıyla yapılan faaliyetler
“sağlık iletişimi” olarak bilinir. Sağlık iletişimi çeşitli düzeylerde gerçekleştirilir:
Hekim – Hasta İletişimi: Hekim ile hastanın yüz yüze
iletişimidir. Hekimin hastanın öyküsünü sorular yönelterek
öğrenmesi, hastalıkla ilgili durumu açıklaması, hastanın hekimin önerilerini dinlemesi, tedavi ile ilgili yapılacakların ayrıntılı biçimde ve hastanın net biçimde anlayabileceği şekilde
açıklanması bu iletişim biçiminin ana unsurlarıdır. Bu yolla,
hekim ve hasta arasında güven oluşur; bu güven ortamında
hastanın sağlık eğitimi yapılabilir. İyi bir iletişim tedavinin
de başarısını arttırır.
Grup İletişimi: Sağlık eğitiminde bir yaklaşım, ortak
sorunları olan gruplar arasında iletişim ağı kurarak ya da grup
toplantıları yaparak kurulan iletişimdir. Özellikle ortak karar
alınmasını gerektiren durumlarında grup iletişimi önemlidir.
Bu iletişim biçimine örnek olarak belirli bir hastalığı olan
kişilerin kurdukları elektronik haberleşme ağları ve dernekler
verilebilir. Bu gruplar, kendi üyesi olan hastalara destek
verebilirler, karşılıklı olarak paylaştıkları deneyimlerden
yararlanabilirler, verdikleri mesajlarla hem grup içinde hem
de toplumsal sağlık bilincinin oluşmasında rol oynayabilirler.

Kitle İletişimi: Bir sağlık sorununun kamuoyuna
duyurulması, istenilen bir davranışın geniş kitlelere
benimsetilmesi, kitle iletişim araçları ile sağlanabilir. Aslında,
yüz yüze yapılan iletişim, kitle iletişimine kıyasla daha
başarılı olmakla birlikte, geniş kitlelere bu yolla erişilemez.
Oysa kitle iletişim araçları ile hem çok geniş kitlere erişmek
hem de istenilen bilgileri ve davranış değişikliklerini hızla
aktarmak mümkündür. Klasik basılı yayın organlarına
eklenen televizyonun ve sonrasında internetin hızla
yaygınlaşması, sağlık bilgilerinin ulaştırılmasını daha da
kolaylaştırmıştır. Kitle iletişim araçları, yani medya, sağlık
davranışının değiştirilmesi üzerinde tek başına doğrudan
etkili olmayabilir. Fakat medya üzerinden yürütülen sağlık
kampanyaları, bireylerde farkındalık yaratılmasını ve sağlık
sorunlarına ilişkin gündemin oluşturulmasını sağlayabilir.
Öte yandan, medya, sağlığa ilişkin tutum ve davranışların
pozitif yönde oluşmasını sağlayabildiği gibi, uygun biçimde,
etik kurallara uymaksızın, ehil olamayan kişiler tarafından
yönetildiği ve denetimden yoksun olduğu zamanlarda negatif
yönde değişimi de tetikleyebilir.

Zorunlu Yayınlar
Ülkemizde medyanın topluma erişimdeki gücü ve avantajı dikkate alınarak özellikle “kamu spotları” adı altında kısa
televizyon yayınları ve diğer programlar ile halka sağlık, beslenme, eğitim, kazalardan korunma, trafik kuralları, şiddetle
mücadele gibi çeşitli konularda yayınlar yapılması yasalarla
düzenlenmiştir. Bu yayınların televizyon programlarının en
yoğun biçimde izlendiği saatlerde (prime time) yayınlanmasına özen gösterilmekte ve mümkün olduğu kadar geniş kitlelere erişilmeye çalışılmaktadır. Sözü edilen mevzuat arasında
halk sağlığını ilgilendiren şu örnekler sayılabilir:
1. Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat
ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
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Madde 53, 1. Fıkra: «Bakanlık halk sağlığının korunması
ve geliştirilmesi, hastalık risklerinin azaltılması ve önlenmesi
ile teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinin daha
verimli kullanılabilmesi için uyarıcı, bilgilendirici ve eğitici
mahiyette programlar hazırlar veya hazırlatır. Bu programlar
Bakanlıkça, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu ile ulusal,
bölgesel ve yerel yayın yapan özel televizyon kuruluşları ve
radyolara gönderilir. Her bir yayın kuruluşu tarafından söz
konusu programlar ayda doksan dakikadan az olmamak üzere
08:00-22:00 saatleri arasında yayınlanır. Bu yayınların asgari
otuz dakikası 17:00-22:00 saatleri arasında yapılır. Belirlenen saatler dışında yapılan yayınlar, aylık doksan dakikalık
süreye dâhil edilemez. Bu yayınların ve sürelerinin denetimi
Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca yapılır.»
2. Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve
Kontrolü Hakkında Kanun
Madde 4, 7. Fıkra: «Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu ile ulusal, bölgesel ve yerel yayın yapan özel televizyon
kuruluşları ve radyolar, ayda en az doksan dakika tütün ürünleri ve sağlığa zararlı diğer alışkanlıkların zararları konusunda uyarıcı, eğitici mahiyette yayınlar yapmak zorundadır. Bu
yayınlar, asgari otuz dakikası 17.00-22.00 saatleri arasında
olmak üzere 08:00-22:00 saatleri arasında yapılır ve yayınların kopyaları her ay düzenli olarak Radyo ve Televizyon Üst
Kuruluna teslim edilir. Bu saatler dışında yapılan yayınlar,
aylık doksan dakikalık süreye dahil edilmez. Bu süreler, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından denetlenir. Bu programlar, Sağlık Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Radyo ve
Televizyon Üst Kurulu, Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü
İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu, bilimsel kuruluşlar ve
sivil toplum örgütleri tarafından hazırlanır veya hazırlattırılır.
Hazırlanan programlar, Sağlık Bakanlığının olumlu görüşü
alındıktan sonra Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından
yayınlanması sağlanır.»

gıda güvenliği, gıda güvenirliliği, bitki ve hayvan sağlığı ile
toprak koruma konularında uyarıcı ve eğitici mahiyette yayınlar yapmak zorundadır. Bu yayınlar, asgarî otuz dakikası
17:00-22:00 saatleri arasında olmak üzere, 08.00-22.00 saatleri arasında yapılır ve yayınların kopyaları her ay düzenli
olarak Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna teslim edilir. Bu
saatler dışında yapılan yayınlar, aylık doksan dakikalık süreye dâhil edilmez. Bu programlar, Bakanlık, Sağlık Bakanlığı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ile ilgili diğer kamu
kurum ve kuruluşları ile bilimsel kuruluşlar, kamu kurumu
niteliğinde meslek kuruluşları veya sivil toplum kuruluşları
tarafından hazırlanır veya hazırlatılır. Hazırlanan programların, Bakanlığın olumlu görüşü alındıktan sonra Radyo ve
Televizyon Üst Kurulu tarafından radyo ve televizyonlarda
yayınlanması sağlanır.
4. Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun
Madde 16, 3. Fıkra: «Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu ile ulusal, bölgesel ve yerel yayın yapan özel televizyon
kuruluşları ve radyolar, ayda en az doksan dakika kadınların
çalışma yaşamına katılımı, özellikle kadın ve çocukla ilgili olmak üzere şiddetle mücadele mekanizmaları ve benzeri politikalar konusunda Bakanlık tarafından hazırlanan ya
da hazırlattırılan bilgilendirme materyallerini yayınlamak
zorundadır. Bu yayınlar, asgari otuz dakikası 17.00-22.00
saatleri arasında olmak üzere 08.00-22.00 saatleri arasında
yapılır ve yayınların kopyaları her ay düzenli olarak Radyo
ve Televizyon Üst Kuruluna teslim edilir. Bu saatler dışında
yapılan yayınlar aylık doksan dakikalık süreye dâhil edilmez.
Bu süreler Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından denetlenir. Televizyon kuruluşları ve radyolarda yayınlanacak
bilgilendirme materyalleri, Bakanlık birimleri tarafından üniversiteler, ilgili meslek kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarının da görüşleri alınarak hazırlanır.»

3. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat
ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

5. Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi
Hakkında Kanun

Ek 1. Madde 1. ve 2. Fıkra: «(1) Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu ile ulusal, bölgesel ve yerel yayın yapan özel
televizyon kuruluşları ve radyolar, ayda en az doksan dakika

Madde 8, 9. Fıkra: «Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu
ile ulusal, bölgesel ve yerel yayın yapan özel televizyon kuruluşları ve radyolar, ayda en az doksan dakika afet, afet risk-
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lerinin azaltılması ve kentsel dönüşüm konularında uyarıcı ve
eğitici mahiyette yayınlar yapmak zorundadır. Bu yayınlar,
asgari otuz dakikası 17.00-22.00 saatleri arasında olmak üzere, 08.00- 22.00 saatleri arasında yapılır ve yayınların kopyaları her ay düzenli olarak Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna teslim edilir. Bu saatler dışında yapılan yayınlar, aylık
doksan dakikalık süreye dâhil edilmez. Bu programlar, Bakanlık, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ile ilgili diğer kamu
kurum ve kuruluşları ile bilimsel kuruluşlar, kamu kurumu
niteliğindeki meslek kuruluşları veya sivil toplum kuruluşları
tarafından hazırlanır veya hazırlatılır. Hazırlanan programların, Bakanlığın olumlu görüşü alındıktan sonra Radyo ve
Televizyon Üst Kurulu tarafından radyo ve televizyonlarda
yayınlanması sağlanır. Bu fıkra kapsamında yapılan yayınlar
için herhangi bir bedel ödenmez. Bu yayınların ve sürelerinin
denetimi Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca yapılır.»
6. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat
ve Görevleri Hakkında Kanun
Ek 2. Madde: «Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu ile
ulusal, bölgesel ve yerel yayın yapan özel televizyon kuruluşları ve radyolar; ayda en az altmış dakika iş sağlığı ve güvenliği, çalışma hayatında kayıt dışılığın önlenmesi, sosyal
güvenlik, işçi ve işveren ilişkileri konularında uyarıcı ve eğitici mahiyette yayınlar yapmak zorundadır. Bu yayınlar, asgari otuz dakikası 17.00-22.00 saatleri arasında olmak üzere,
08.00- 22.00 saatleri arasında yapılır ve yayınların kopyaları
her ay düzenli olarak Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna teslim edilir. Bu saatler dışında yapılan yayınlar, aylık altmış
dakikalık süreye dahil edilmez. Bu programlar, Bakanlık ve
bağlı ve ilgili kuruluşları, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu
ile ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları ile bilimsel kuruluşlar, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları veya sivil toplum kuruluşları tarafından hazırlanır veya hazırlatılır.
Hazırlanan programların, Bakanlığın olumlu görüşü alındıktan sonra Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından radyo
ve televizyonlarda yayınlanması sağlanır. Bu madde kapsamında yapılan yayınlar için herhangi bir bedel ödenmez. Bu
yayınların ve sürelerinin denetimi Radyo ve Televizyon Üst
Kurulunca yapılır.»

7. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
Madde 59, 2. Fıkra: «Ülke genelinde yayın yapan radyo
ve televizyon kuruluşları 08.00-22.00 saatleri arasında, ayda
on beş dakikadan az olmamak üzere tüketicinin bilinçlendirilmesi amacıyla yayınlar yapmak zorundadır. Yapılan yayınların tarih, saat, süre ve içerik bilgileri liste hâlinde her ay düzenli olarak Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna bildirilir. Bu
saatler dışında yapılan yayınlar, aylık on beş dakikalık süreye
dâhil edilmez. Bu süreler, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu
tarafından denetlenir ve sonuçları Bakanlığa bildirilir.»

Medya Okuryazarlığı
İletişimde iki taraf vardır: Bilgiyi aktaran ve bilgiyi alan.
Medya aracılığı ile verilen mesajlar halk tarafından (mesajı alan izleyici, okuyucu) doğru algılanmazsa hiçbir anlam
ifade etmez. Mesajların doğru algılanıp amaca erişilmesine “medya okuryazarlığı” denir. Medya okuryazarlığı, çok
çeşitlilik gösteren medya organlarındaki (televizyon, video,
sinema, reklâmlar, internet v.s.) mesajlara / iletilere ulaşma,
bunları çözümleme, değerlendirme, doğru algılayabilme ve
iletme yeteneği olarak tanımlanır. Çocukluk dönemlerinden
başlayarak toplumun bütün kesimleri medya okuryazarlığı
konusunda ne kadar bilgiye sahip olursa medyadan bilgi alırlarken zararlı etkilerinden kendilerini o kadar iyi koruyabilirler ve doğru davranışlar geliştirebilirler.
Medya okuryazarlığı iki temel özellik gerektirir:
1. Medyadaki içeriğe erişebilmek için teknolojiyi kullanabilme becerisi;
2. Sunulan içeriği sadece anlama değil aynı zamanda
bu içeriği değerlendirebilme yeteneği.
Bu amaçla pek çok gelişmiş ülkede okullarda medya
okuryazarlığı konusunda eğitim verilir. Bu eğitimlerde şu becerilerin kazandırılmasına çalışılır:
1. Medyadaki mesajların doğru algılanması ve alınan
mesajların doğru yorumlanıp kullanılması
2. Mesajlarının eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirilmesi
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3. Medyada gerçeklilik, kurgusallık ayrımının yapılabilmesi
4. Medyada sunulan bilgilerin ve dünyanın gerçeğin
kendisi olmayabileceği
5. Medyanın yönlendirme ve yönetme işlevlerinin olduğunun farkına varılabilmesi
6. Mesajı gönderenlerin kendi düşüncelerini dayatma
gayreti içinde olabileceklerinin farkına varılması
7. Medyanın yapısının ve işleyişinin öğrenilmesi
Medya doğru kullanıldığında son derece yararlı bir araçtır. Ancak, medya bazı durumlarda yaradan çok zararlı da
olabilir. Zararlı etkilerini kavrayabilmek için medyanın bazı
özelliklerini bilmek gerekir:
1. Medyadaki mesajlar özenle seçilmiş, düzenlenmiş
ve kurgulanmışlardır. Her ne kadar gerçek gibi görünse de
sergilediği dünya (olaylar / manzara / durum) gerçek olan
değil, gerçeğin medyayı yönetenler tarafından temsil edilmiş
biçimidir.
2. Medyanın olayları / konuları sunuş biçimiyle medyayı izleyenlerin / okuyanların aynı konuları algılayışı arasında sıkı bir ilişki vardır.
3. Medyanın ilettiği mesajlar içinde değerler ve ideolojiler barınır
4. Medya mesajları, sosyal, ekonomik, siyasal, tarihsel
ve estetik görüşlere dayalı olarak üretilir.
5. Bütün medya mesajları yapılandırılmıştır ve kendi
kuralları olan yaratıcı bir dil kullanır.
6. Medya sektörü esasen kazanç amaçlar.

Halkın Yararı İçin Sağlık Haberciliği Bildirgesi
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 28-30 Mayıs 1998 tarihinde
Moskova’da “Sağlık İçin İletişim” konulu bir toplantı düzenlemişti. Bu toplantıda sağlık habercileri (muhabir) için haber
yaparken dikkat etmeleri ve uymaları gereken ilkeler 9 madde halinde belirlenmiş ve bir bildiri olarak yayınlanmıştır. Bu
maddeler ve toplantı sonunda yayınlanan “Halkın Yararı İçin

Sağlık Haberciliği Bildirgesi” aşağıda belirtilmiştir.
1. Önce zarar verme,
2. Araştır, doğruyu bul,
3. Umut verme (özellikle mucizevî tedaviden söz etme),
4. Kendine “bu haberden kim yararlanır” sorusunu sor,
5. Haber kaynağının gizliliği ilkesini unutma,
6. Vereceğiniz haberler hasta, sakat ve çocuklara aitse bir
kez daha düşün,
7. Özel hayatı ve acıları haber yapma,
8. Acıyı duygu sömürüsü için asla kullanma,
9. Kararsız kalırsan haberden vazgeç.
“Halkın Yararı İçin Sağlık Haberciliği Bildirgesi”
1. Sağlık haberciliği alanında önemli sorunlar yaşanmaktadır
2. Sağlıkta uzmanlaşma desteklenmelidir
3. Sağlık habercisinin haber yapma özgürlüğüne yönelik
hiçbir baskıya izin verilmemelidir
4. Sağlık haberinin sorumluluğunu sağlık habercisi taşımalıdır
5. Sağlık habercileri yalnız haber üretmekle sorumludurlar
6. Sağlık habercileri için bir bilimsel danışma havuzu
oluşturulmalıdır
7. Sağlık alanındaki haber kaynakları da eğitilmelidir
8. Sağlık muhabirliği iletişim fakültelerinde ayrı bir ders
olarak kabul edilmelidir
9. Sağlık muhabirlerine sürekli eğitim olanağı yaratılmalıdır
10. Tıbbi dergilerdeki araştırmaların haber kaynağı olarak kullanılması sağlanmalıdır.
11. Sanayi Bakanlığı Tüketiciyi Koruma ve Reklam Kurulu’nun etik ilkelerine uymayanlar yaptırımlarıyla ilgili olarak yapılacak haberler caydırıcılık taşıyabilir
12. Sağlık habercisi ile haber kaynağı, alanlarındaki etik
kuralları düzenleyen bildirgeleri dikkate almakla yükümlüdür
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Türkiye’de Bazı Gerçekler ve Medya Sağlık
İlişkisi
Medyanın yararları yanı sıra bazı zararlı sonuçlara da
neden olabileceği daha önce belirtilmişti. Yukarıda değinilen
“Halkın Yararı İçin Sağlık Haberciliği Bildirgesi” incelendiğinde de görüleceği gibi sağlık haberciliği sorunları olan bir
alandır. Bu sorunlar ülkemiz için de geçerlidir. Bu sorunlar
da göz önünde bulundurularak, Ülkemiz açısından medyanın sağlık ile ilgili olarak sorunlu bazı tutum ve eylemleri ve
medya okuryazarlığı ile ilgili bazı durumlar aşağıda belirtilmiştir. Bu sorunlar çözülürse, medya toplumun sağlık düzeyinin yükseltilmesinde daha etkili rol oynayabilir.
1. Ülkemizde yazılı medyayı izleme oranları düşüktür.
Buna karşılık Türk vatandaşları günde 5 saat gibi uzunca
bir süre televizyon izlemektedirler. Buna göre, medyada
verilecek mesajlarda ağırlıkla televizyonun seçilmesi akılcı
bir yoldur.
Tablo 2: Türkiye’de Okuma ve İzleme Oranları (Yüzde)
Dergi okuma oranı

4

Kitap okuma oranı

4,5

Gazete okuma oranı

22

Radyo dinleme oranı

25

Televizyon izleme oranı

95

Kaynak: MEB Korgan Okuyor projesi 2018

2. Ülkemizde gazetelerde yayınlanan haber konuları
ilgili yayın organındaki haberciler (muhabirler) arasında paylaştırılmıştır. Gazetelerde “sağlık haberciliği” bir görev dalı
olarak yürütülmektedir. Ancak, sağlık habercilerinin çoğu
mesleğe yeni başlayan, sağlıkla ilgili yetersiz eğitim ve bilgiye sahip kişilerdir. Bu nitelikleri sağlık haberlerinin niteliklerini de olumsuz etkilemektedir. Bu sorunun çözümü, sağlık
haberciliğinin uzmanlaşması olabilir. Ülkemizde, 2019 yılı
itibariyle 71 adet iletişim fakültesi vardır. Bu fakülte mezunlarının giderek daha etkili biçimde medya organlarında görev
almaları sorunun çözümünü kolaylaştıracaktır. Ayrıca, medya
çalışanlarına, özellikle sağlık habercilerine, sağlık okuryazarlığı konusunda eğitim verilmesi de uygun çözümlerden birisidir.

3. Ülkemizde, özellikle televizyon kanallarında program seçiminde “reyting” kaygısı öne çıkmaktadır. Yani, yukarıda belirtilen “Halkın Yararı İçin Sağlık Haberciliği Bildirgesi” ilkelerinin biraz dışına çıkılarak halk arasında yaygın
olan, halk tarafından merak edilmekle birlikte bilimselliği
kanıtlanmamış, tıp uygulamalarında yer edinmemiş halk hekimliği, bitkisel ilaçlarla tedavi, alternatif tıp, hacamat, bilimsel olmayan zayıflama yöntemleri gibi konular tercih edilebilmektedir. Böyle olunca, halkın yanlış bilgilendirilmesi
ortamı kolaylıkla oluşabilmektedir. Seçilen konular arasında
estetik, kozmotoloji gibi konulara ağırlık verildiğini, daha
önemli konuların ihmal edildiğini söylemek yanlış olmaz.
4. İlk bakışta dikkat çekmemekle birlikte reklamlar
halkın davranışlarını yönlendirmede çok etkilidir. Medyada yer alan ve sağlığı yakından ilgilendiren pek çok reklam
vardır. Özellikle, kolalı içecekler, bebek mamaları, şekerli
içecekler, çikolata, aromalı bisküviler konularındaki reklamlar, özellikle çocukları hedef alan reklamlardır ve sanki
bu yiyecekler ne kadar fazla tüketilirse o kadar yararlı olacaklarına ilişkin yanlış yönlendirmeler dikkat çekmektedir.
Oysa Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) mama ve kolalı içeceklerin tüketilmemesi için çaba göstermektedir. Nitekim, DSÖ
bu ürünleri üreten firmaların (ve tütün firmalarının) sponsor
oldukları toplantılara katılmaz ve destek vermez. Reklamlar
konusunda özen gösterilmesi gereken temel nokta, reklamın
içeriği ve verdiği mesajdır. Aslında, gıda ile ilgili reklamların
yayınlanmadan önce Sağlık Bakanlığının onayından geçmesi
bir zorunluluk olmakla birlikte uygulamada yer almayan bir
husustur.
5. Reklamlar dışında çocuklara yönelik sakıncalı programlar da toplum sağlığını tehdit eder boyutlardadır. Bu programlar arasında şiddet içerikli internet oyunları, televizyon
filmleri ve diziler günümüzün çok önemli sorunları arasında
kabul edilmektedir.
6. Değinilmesi gereken bir konu da radyo ve televizyon programlarında, açık oturumlarında ve diğer yayınlarda
hekimlerin birbirleri ile çelişen görüşleri savunmaları, hatta bu tartışmalar sırasında ciddi görüş ayrılıklarının toplum
önünde yapılmasıdır. Hekimlerin kendi aralarında yapmaları
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gereken bilimsel tartışmaları halk önünde yaparak kamuoyunda bir belirsizlik, güvensizlik ve tereddüt yaratılması son
derece sakıncalıdır. Medya yöneticilerinin reyting kaygılarından arınmış olarak bu sakıncalı duruma meydan vermemeleri
gerekir. Ayrıca, hekimlik mesleğinin onurunu zedeleyecek
hastane reklamlarından da kaçınılması gerekir.

Medya Yayınlarının Sağlık Hizmetlerinde
Kullanımı
Medya yayınları bilimsel amaçlı kullanılabilir mi? Bu
konuda kesin bir hüküm verilmesi doğru olmaz, ancak genel
ilke, her türlü tıbbi uygulamada ve araştırmalarda kabul görmüş bilimsel kaynakların kullanılmasıdır. Medyada yer alan
haber ve bilgiler bilimsel bir denetimden geçmemiştir, doğrulukları ve geçerlilikleri kuşkuludur. Öte yandan, medyada
yer alan haber, görüş ve yorumların bazıları halk sağlığı uygulamalarında uyarıcı ve yön verici olabilir. Bu haberlerden
yola çıkılarak bazı toplum sağlığı çalışmaları gündeme gelebilir, bu bilgiler halkın sağlık eğitiminde kullanılabilir, medyada yazılıp söylenilenlerin doğrulukları incelenip sorunlar
büyümeden önüne geçilebilir. Kısaca, doğru ve güvenilir oldukları konusunda temkinli olmak kaydıyla, medya organları
halk sağlığı hizmetlerinin uygulanmasında yardımcı bir kaynak olarak kullanılabilir.
Diğer yönden, medyanın hastalar üzerindeki etkisi klinik
uygulamalarda güçlüklere de neden olabilir. Medyada görüp
duyduklarına bakarak hastalar, hekime başvurularını geciktirebilirler, yanlış, hatta zararlı uygulamalar yapmış olabilirler,
hekimin önerilerini medyadaki bilgilerle karşılaştırıp direnç
gösterebilirler. Özellikle, kronik bir hastalığı olan ve kendi
durumu hakkında çeşitli medya kaynaklarından bilgi edinmeye çalışan hastalarda bu sorunla daha yaygın karşılaşılmaktadır. Bu konuda yapılması gereken, hastalarla samimi diyaloglar kurarak onları doğru davranışlara yönlendirmek olmalıdır.

Sağlık Ve Sosyal Yardım Vakfı
Toplumda Sağlık Okuryazarlığı Düzeyinin Yükseltilmesinde
Medyanın Rolü Sempozyumu
Sonuç Bildirisi
7 Kasım 2014 – Ankara
Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı tarafından 7 Kasım 2014
tarihinde Ankara Crowne Plaza Otel’de düzenlenen “Sağlıkta
Sektörler Arası İşbirliği Sempozyumu” nun teması “toplumda sağlık okuryazarlığı düzeyinin yükseltilmesinde medyanın
rolü” olmuştur. Sempozyuma sağlık ve sosyal hizmetler alanında hizmet veren uzmanlarla medya temsilcileri katılmış,
önce dört uzmanın konuya ilişkin açıklamalarının ardından
Sempozyuma katılanlar üç grup halinde, ülkemizde sağlık
okuryazarlığı düzeyi, bu konudaki sorunlar ve bu sorunlara
neden olan faktörleri tartışmış ve sonuç olarak toplantıda,
toplumda sağlık okuryazarlığı düzeyinin yükseltilmesinde
medyanın daha etkili ve yararlı olabilmesi için aşağıdaki önerilerde bulunulmasına karar verilmiştir.
Kamunun ve bütün ilgili tarafların dikkatine saygıyla duyurulur.
Türkiye’de sağlık okuryazarlığı düzeyi özlenenin gerisindedir ve bu durumun geliştirilmesi için ciddi girişimler ve
düzenlemeler yapılmalıdır.
Toplum sağlığının geliştirilmesinde bütün sektörlerin
doğrudan ya da dolaylı rolleri ve sorumlulukları olduğu ve
sağlık okuryazarlığının da sağlığı geliştirmenin vazgeçilemez
bir öğesi olduğu gerçeğinden hareketle, bu konudaki çalışmalar medya dahil bütün sektörlerin işbirliği içinde ele alınmalıdır.
Medyanın etki gücünün farkında olmakla birlikte sağlık
okuryazarlığının geliştirilmesinde medyaya gereğinden fazla
sorumluluk yüklenmemeli ve bu konuda tek başına bir itici
güç olamayacağının farkında olunmalıdır.
Sağlık okuryazarlığı ile ilgili eğitim, okul öncesi dönemden başlayarak eğitimin her kademelerinde yer almalıdır.
Halkın sağlık okuryazarlığı konusunda talepte bulunmasını sağlayıcı politika ve stratejiler geliştirilmeli, bu arada
özellikle ev ziyaretlerine önem verilmelidir.
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Eğitim durumu, cinsiyet, sosyal ve ekonomik durum,
yaşanılan yer gibi etmenler dikkate alınarak değişik gereksinimleri olan kişi ve gruplara ulaşmak üzere o gruplara uygun
farklı yaklaşımlar ve modüler sistemler geliştirilmelidir.
Medyanın sağlık okuryazarlığına dair hizmet kapasitesi
ve kalitesi geliştirilmelidir.
Sosyal, ekonomik, politik, teknolojik ve kültürel bağlamda disiplinler arası işbirliği sağlanmalıdır.
Sağlık okuryazarlığı konusunda ortak bir yaklaşım oluşturmak, politikalar geliştirmek, çalışmaları izlemek, değerlendirmek ve denetlemek üzere bütün paydaşların (STK,
üniversiteler, Sağlık Bakanlığı, medya kuruluşları, meslek
örgütleri, TÜBİTAK, RTÜK gibi) aktif olarak katılacağı bir
platform oluşturulmalıdır.
Sağlık Bakanlığı, sağlık okuryazarlığını geliştirmek, izlemek ve paydaşlar arasındaki işbirliğini sağlamak üzere koordinatör görevi görmelidir.
Medya kuruluşları, sorumluluk ve etik ilkeler çerçevesinde kişi ve hasta haklarını gözeten, politize edilmemiş, yalın,
abartısız, kanıta dayalı (tek uzman görüşü ile yetinmeyen),
toplumda yanlış ve gereksiz iyimserlik ya da karamsarlığa
yol açmayan, onları bilim dışı uygulamalar yapmaya özendirmeden bilgi aktarımı yapmalıdır.
Medyanın toplumun yararına olduğu gerçeği göz ardı
edilmeden medya ve sağlık çalışanları için etik değerler ve
sorumluluklar konusunda ortak bir meslek ahlakı geliştirilmelidir.

Kaynak:

• Eyüboğlu E. COVID-19 Salgını Bizimle Nasıl Konuşuyor? Sağlık İletişimi Ekseninde Değerlendirmeler: (Çiçek M. –Ed.- EvdeKal
COVID – 19 Günlerinde Sağlık İletişim Stratejiler,, Maltepe Üniversitesi, İstanbul, 2020)
• Güneş S. Sağlık Kurumları ve Medya İlişkisi : Sur H., Paltek T.
(Ed.) Hastane Yönetimi, Nobel Tıp Yayınları, İstanbul, 2013.
• https://prezi.com/cqg2gij6d5id/saglik-gazeteciligi/
• https://www.rtuk.gov.tr/zorunlu-yayinlar-3718
• Koçak A., Bulduklu Y. Sağlık İletişimi: Yaşlıların Televizyonda
Yayınlanan Sağlık Programlarını İzleme Motivasyonları, Selçuk
İletişim, 6, 3, 2010
• Korgan Okuyor projesi 2018. https://slideplayer.biz.tr/slide/2609268/release/woothee
• Parrott R. Emphasizing Communication in Health Communication, Journal of Communication, 2004, 54 (4), 751-787.
• Ratzan SC. Health Literacy: Communication for the Public
Good, Health Promotion International, 15 (3) Oxford University
Pres, GB, 2001, pp.207-214.
• Solmaz B., Yılmaz RA. Medya Okuryazarlığı Araştırması Ve Selçuk Üniversitesi’nde Bir Uygulama, Selçuk İletişim, 7, 3, 2012
• Tabak RS. Sağlık İletişimi, 2. Baskı, Literatür Yayınları, İstanbul,
2003.
• Yılmaz B. Medya İlişkileri ve Sağlık Haberciliği :(Yakıncı C.,
Budakoğlu Iİ, Klinik Liderlik ve Yönetim, Kamu ve Özel Ortaklığı
Derneği, Ankara, 2017)

Akademi-Medya ilişkisi arttırılmalı, bu amaçla lisans ve
yüksek lisans eğitimleri yanısıra bu kurumların işbirliği içinde çalışmalarını geliştirici mekanizmalar kurulmalıdır.
Akademi ile işbirliği içerisinde habercilikte uzmanlaşma
ve branşlaşmaya gidilmeli, bu arada sağlık haberciliği de bir
uzmanlaşma dalı olarak ele alınmalıdır.
“Her sektörde sağlık politikası” yaklaşımı çerçevesinde,
medya sektörü dahil, sağlık hizmetlerinde rolü olan bütün
sektörlerin sağlık konusundaki girişim ve uygulamalarını
periyodik olarak değerlendirip (yıllık sağlık karnesi) kamuya
açıklayan bir mekanizma oluşturulmalıdır.
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Diyanet ve Halk Sağlığı
Türk Dil Kurumu Sözlüğünde din şöyle tanımlanmaktadır: “Tanrı’ya, doğaüstü güçlere, çeşitli kutsal varlıklara
inanmayı ve tapınmayı sistemleştiren toplumsal bir kurum,
diyanet ve bu nitelikteki inançları kurallar, kurumlar, töreler
ve semboller biçiminde toplayan, sağlayan düzen”.
Günümüzde dünyada kaç din ya da inanışın bulunduğunu söylemek güçtür. Çünkü milyarlarca insanın inandığı
dinler yanı sıra çok az kişinin inandığı din ya da inanç biçimleri de vardır. Dinler arasında Hıristiyanlık (2.2 milyar kişi),
İslam (1.6 milyar kişi), Budizm (1 milyar kişi), Hinduizm
(0,5 milyar kişi) en yaygın olanlarıdır. Bunlar dışında Şinto,
Sihizm, Yahudilik, Jainizm, Bahailik gibi onlarca inanç grupları bulunur.

lara kutsallık vererek, bu davranışların yapılma isteğini güçlendirirken, suç olan bazı davranışları da günah kavramına
bağlayarak insanların bunları yapmaktan kaçınmalarını sağlar; kişiler arası ilişkilerin nasıl olması gerektiğini belirten
kurallar belirler. Din kutsal bir güce inanmayı ve teslimiyeti
ve o güce ibadeti gerektirir. Dinde ibadet esas olmakla birlikte, ibadeti yalnızca şekilsel ve sembolik bir kavram olarak
algılamak yanlış olur. İbadet ile dinin bütün kurallarına uyulması kastedilmektedir. Bu kuralların temel ilkeleri, kişilerin
sağlıklı, barış içinde, iyi ilişkiler kurarak, mutlu ve huzurlu
yaşamalarını sağlamaktır. Hiçbir din, insanların zarar görmesini, din için sağlıklarından, mutluluklarından ve huzurlarından vazgeçmelerini istemez. Aksini düşünmek yanlıştır ve
dinlerin temel ilke ve hedeflerine terstir.

Din güçlü bir toplumsal kontrol aracıdır. Hemen bütün
dinler, evrenin kurallarını açıklamaya çalışır; bazı davranışŞekil 6: Egemen Dinler
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Dinler kişilerin ve toplumların sağlık davranışları üzerinde de son derece etkili olukları için halk sağlığı açısından da
çok önemlidir. İnançları öğretenler ve din görevlileri sağlıklı
davranışların topluma kazandırılmasında önder görevindeki
kişilerdir.
Dinlerin halk sağlığına ilişkin anlatıları ve olumlu katkılarına çok sayıda örnek verilebilir:

Temizlik
Pek çok din, özellikle İslam dini temizlik konusunda
öğütler verir. İslam dininin temeli temizliktir. Abdest, gusül
abdesti, taharetlenme gibi konularda konulmuş olan kurallar, dinsel seremonilerin bir gereği gibi görünse de aslında
topluma temiz olma alışkanlığını kazandırmanın bir aracıdır.
İslam inanışında temiz olmayanların Cennete giremeyeceği
kavramı vardır.
HADİS
Gücünüz yettiğince temiz olun; şüphesiz ki Allahu Teala
İslam’ı temizlik üzere bina etmiştir. Temiz olmayanlar
Cennete de giremez. (Kenzü’l Ummal, 20062)

İslam dininde sağlığı bozabilecek riskli davranışlardan kaçınılması öğütlenir. Bunlar arasında, alkol ve uyuşturucu kullanımından kaçınma, riskli cinsel ilişkilerde bulunmama sayılabilir. Emirü’l Müminin İmam Ali kişiler
sağlıklı olduklarına güvenerek sağlıklarını korumaya devam
etmezlerse hastalıklar ortaya çıkar demektedir. Hz. Ali,
“kabın kırık ya da çatlak yerinden ve kulpu bulunduğu tarafından su içmeyin. Çünkü oralarda şeytan oturur” diyor.
Kuşkusuz burada şeytan deyimi ile kabın kırık yerlerindeki
mikroplar kastedilmektedir.
Dinlerin sağlıklı yaşam tarzı öğretilerinin yaşamı uzattığına dair bazı bulgular vardır. Örneğin, Mormonlarda kanser
oranlarının önemli ölçüde düşük olduğu, daha iyi bir sağlığa
sahip oldukları ve beklenen yaşam sürelerinin uzun olduğu
gözlenmektedir. Yahudilik ve İslam dinlerinde erkeklerin
sünnet olmaları nedeniyle kadınlarda serviks (rahim ağzı)
kanserlerinin daha az görüldüğü bilinmektedir.

Diş Sağlığı

Kişisel hijyen konusunda İslam düşünürlerinden Hasan
İbn Cehm şöyle diyor:
Sünnetlerden beş şey insanların başında, beş şey de bedenlerindedir:
Başında olan beş şey: Dişlerini fırçalamak, bıyıklarını
kısaltmak, saçlarını ayırmak, mazmaza ve istinşak etmek
(ağzına ve burnuna su çekmek)…
Bedenlerde olan sünnetler ise; sünnet olmak, avret mahallindeki kılları tıraş etmek, koltuk altındaki kılları traş etmek, tırnaklarını kesmek ve istinca etmek (yani küçük veya
büyük abdest aldığında temizlenmek. (el Hisal, s. 125)

İslam dini diş bakımına ve sağlığına çok önem verir.
Özellikle “misvak” kullanarak dişlerin fırçalanması bir sünnet (Hz. Peygamberin uygulaması) olarak kabul edilir. Misvak, erak ağacının dalından kesilen parçadır. Erak (ya da
misvak ağacı) Afrika ve Asya’nın steplerinde yetişen, tuzlu
toprakları seven, dikensiz çalı ve küçük ağaçlardır. Erak ağacı bulunmazsa, zeytin ya da başka ağaçlardan da dal kullanılabilir. Kuşkusuz, günümüzde misvakın yerini çağdaş diş
fırçaları almıştır.
HADİS
Eğer ümmetim için zorluk çıkarmaktan çekinmeseydim, her namazla birlikte dişlerini fırçalamayı farz kılardım. (Biharu’l Envar, c.76, s.126)

Hastalıklardan Korunma

HADİS

Başta İslam dini olmak üzere dinler, hastalıklardan korunma konusunda öğretilere sahiptir. “Taun (hastalık) olan
yere girme, taun olan yerden çıkma” hadisi bu öğretilerin en
güzel örneğidir. Bu Hadis, karantina ve izolasyon uygulamalarının dinsel açıklamasıdır.

1132

“Cebrail dişleri fırçalama hakkında bana o kadar tavsiyede bulundu ki, bunun farz edileceğini zannettim.”

HALK SAĞLIĞI Kuramlar ve Uygulamalar

Şekil 7: Erak Ağacı ve Misvak Fırçası

Beslenme
İslam dini beslenme ile sağlık ilişkisi üzerinde önemle
duran bir dindir. İslam öğretilerinden birisi şudur: “Acıkmadan yeme; Az ye; Yedikten sonra 5 saat yeme; Midenin üçte
biri kadar ye; Yemek arasında su içmek tok tutar”. Kaynaklar,
Emirü’l Müminin İmam Ali (a.s) ile İmam Hasan’a (a.s) arasındaki bir söyleşiyi yazmaktadır: Emirü’l Mümünin Amam
Ali, “Seni doktora muhtaç etmeyecek dört hasleti sana öğreteyim mi?” diye sorar. İmam Hasan (a.s), “Evet, öğret.” deyince de Hz. Ali (a.s) şunları söyler:
1. Acıkmadıkça yemeğin başına oturma.
2. Henüz yemek için iştahın olduğu hâlde sofradan kalk.
3. Ağzındaki lokmayı iyi çiğne.
4. Yatarken tuvalet ihtiyacını gider.
Bunları yapacak olursan şüphesiz ki doktora muhtaç
olmaktan kurtulursun. (Vesailü’ş Şia, c.24, s.245). Kısaca
Emirü’l Müminin İmam Ali, çok yemek birçok hastalıklara neden olacağına vurgu yapmaktadır. Kuşkusuz bu öneri,
günümüzün salgınlarından olan obezitenin önlenmesinin de
temel stratejisidir.

Dinlerin domuz eti hakkındaki görüşlerini de ele
almak gerekir. Müslümanların, Yahudilerin ve bir kısım
Hıristiyanların ( İncil’in kral James Versiyonu) domuz eti
yemedikleri bilinmektedir. Tevrat’ın üçüncü kitabı olan
Levililer’de “domuz sizin için kirli sayılır” denilmektedir.
İslam dininde de benzer bir yaklaşım vardır. Domuz etini pis
olarak tanımlayan Yahudi ve Hıristiyan kültürünün tersine
İslam dini domuz etini «rics» (çirkin görünen) olarak tanımlar.
Bu nedenle, din bilginleri domuzun haram kılınmasının temel
ve tek nedeninin insanların sağlığına verdiği zarar olmadığını
söyleyerek, bu yasaklamanın başka gerekçelerinin de olması
gerektiğini söylerler. Bu görüşten hareketle Müslümanların
dinin yasakladığı şeye sorgulamadan, yorum yapmadan
uymaları gerektiğini savunurlar. Bu yasak, Kur’an-ı Kerimde
(Bakara 173) şöyle belirtilmiştir: “Allah size sadece leşi, kanı,
domuz etini ve Allah’tan başkası adına kesilen hayvanın etini
kesinlikle haram kıldı. Fakat darda kalana, başkasının payına
el uzatmamak ve zaruret miktarını aşmamak üzere bu etlerden
yemek günah değildir. Hiç şüphesiz, Allah bağışlayıcı ve
merhametlidir”.
Bununla birlikte gerek dine inananlar gerekse bilim
insanları domuz eti yenilmesinin, hatta domuzlarla temasın
yasaklanmasının gerekçelerini bilmek istemekte ve bazı
bilimsel bulguları ifade etmektedirler. Bu gerekçelerin
başında domuzlardan insanlara geçebilecek hastalıklardan
korunmak gelir. Bilindiği gibi domuzlar hijyenik ortamlarda
beslenmezlerse her türlü atığı, leşi, çöpü tüketme
eğilimindedirler. Bu yüzden birçok hastalığın aracısı
olabilirler. Domuz kaynaklı ve insanlara bulaşma özelliği
taşıyan hastalıklar arasında şunlar sayılabilir:

HADİS
Allah şu üç şeyi sever: Az konuşmayı, az uyumayı
ve az yemeyi… Şu üç şeyden de Allah buğz eder: Çok
konuşmaktan, çok uyumaktan ve çok yemekten… (el İsna
Aşeriye, s.92)
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Balantidiasis
Brucella
Campylobacteriosis
Colibacillosis
Cysticercosis
Erizipeller
Leptospirosis
trichinosis
Yersiniosis
Solium tenyası
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Tedavi
Hemen bütün dinler hastalıkların tedavisini emreder.
Ancak, Yehova’nın Şahitleri adlı tarikat üyeleri kan transfüzyonuna karşıdırlar; ağır cerrahi girişimlerde bile kan almayı
reddederler. Bu durumun tıbbi bir açıklaması yoktur. Tamamen dini bir konudur. Bu kişilere göre Kutsal Kitabın hem
Tevrat hem de İncil kısmında kandan uzak durulması emredilmiştir. (Başlangıç 9:4; Levioğulları 17:10; Tekrar 12:23;
Elçiler 15:28, 29). Ayrıca Tanrı’nın gözünde kan hayatı simgeler. Bu nedenle hem Tanrı’ya itaat etmek hem de hayatın
kaynağı olarak O’na saygılarını göstermek için kan almazlar.
İslam dinine göre, kişinin hayatını koruması ve kendisine
zarar verecek şeylerden uzak durması farzdır. Kişinin görevi
Tanrının ona emanet ettiği bedeninin sağlıklı olması için çabalamak, hasta olursa tedavi olmaktır.

bilindiği takdirde haram yiyecek ve içeceklerle tedavi de bu
şekilde caizdir. (el-Kâsânî, a.g.e., I, 61).
İslam dini, alternatifi yoksa alkol ve uyuşturucu gibi
dinen yasaklanmış olan maddelerinin de ilaçlara karıştırılmış
olarak kullanılmasında bir sakınca yoktur. İslam dinine
göre, ilaçlarda kullanılan uyuşturucular bazı işlemlerden
geçirilerek değişime uğrarsa aslında bulunan “necis (pis)”
olma niteliği de değişebilir. Büyük Hanefî hukukçusu elKâsânî (ö. 587/1191) Muhammed b. Hasen eş-Şeybânî’nin
(ö. 189/805)’nin bu konudaki görüşünü açıklarken şöyle der:
“İmam Muhammed’e göre necaset zamanın geçmesiyle başkalaşır ve özellikleri nitelik değiştirirse başka bir şey olur ve
temiz hale gelir... Necâset istihale geçirip nitelikleri ve anlamı değişince pis olmaktan çıkar. Çünkü necâset sözcüğü bir
şeye, belirli bir niteliğinden dolayı ad olarak verilmiştir. Vasıf
değişince ad da değişir ve sirkeye dönüşen şarap gibi olur.”
(el-Kâsânî, el-Bedâyi’l, 85).

Organ Nakli

HADİS
“Ey Allah’ın kulları! Tedavi olun, çünkü Allah, yarattığı
her hastalık için mutlaka bir şifa veya deva yaratmıştır.
Ancak bir dert müstesna; o da ihtiyarlıktır.” (Tirmizî, Tıb
2; Ebû Dâvud, Tıb 1; İbn Mâce, Tıb 1; Ahmed bin Hanbel,
III/156)

Diyanet İşleri Başkanlığı organ naklini dini ve tıbbi yönleri ile inceledikten sonra organ naklinin İslam dinine aykırı
olmadığına işaret etmekte ve şu koşullarla uygulanabileceğini savunmaktadır:

İslama göre tedavinin kapsamına ilâç kullanmak, cerrahi
girişimler, kan nakli, bir uzvun kesilmesi gibi her türlü tedavi
yöntemi girer. Hekim, böyle bir tedavi sırasında gerektiğinde
hastanın mahrem yerlerine bakabilir.
HADİS
“Her derdin bir devası vardır. Onun için, derdin devâsı
bulunduğu zaman o dert iyi olur.” (Buhârî, Tıb 1; Müslim,
Selâm 69, Fedâil 92; Ebû Dâvud, Tıb 1).

1. Organ naklinde zaruretin bulunması,
2. Konunun uzmanlarında hastanın bu tedavi ile iyileşeceğine dair güçlü bir kanaatin oluşmuş bulunması,
3. Ölümünden önce kendisinin veya ölümünden sonra
mirasçılarının onayının alınmış olması,
4.Tıbbî ve hukukî ölümün kesinleşmiş olması,
5. Organın bir ücret ve menfaat karşılığında verilmemiş
olması,

Hanefi mezhebine göre şifa vereceği kesin olarak bilinen,
fakat dini olarak haram (yasak) olan maddelerle de tedavi olunabilir. Büyük Hanefî fakihlerinden el-Kâsânî (ö. 587/1191)
şöyle der: «Dayanılmaz açlık sırasında murdar ölmüş hayvan
eti yemek, susuzluk halinde şarap içmek ve boğazına takılan
lokmayı gidermek nasıl caiz ise, şifa vereceği kesin olarak

6. Alıcının da buna razı olması.

Aile Planlaması
Doğum kontrolü konusunda gerek Hıristiyan (Katolik
mezhebi) gerekse İslam dini açısından hayli tartışmalar yapılmıştır. İslam Peygamberinin doğum kontrolü olarak “geri
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çekme” (azil) yöntemini uyguladığı bilinmektedir. Doğum
kontrolü ve aile planlaması konusunda Diyanet İşleri Başkanlığının aşağıdaki yayını bu konudaki en aydınlatıcı belgedir:
Diyanet ne diyor?
Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yayımlanan İslam Ansiklopedisi’nden
Klasik fıkıh eserlerinde bireysel düzeyde aile planlamasına ait bazı hükümlere yer verilirse de bütün bir toplumla ilgili
nüfus planlamasından söz edilmez. Aile planlamasında eşlerin istedikleri zamanda, istedikleri sayıda çocuk sahibi olmaları hedeflendiğinden bu konudaki uygulamalar sadece eşleri
ilgilendiren, devlet müdahalesinin bulunmadığı doğum kontrolü yöntemleriyle sınırlıdır. İslâm’dan önce Araplar arasında
doğum kontrolü yöntemlerinden biri olarak uygulanan azlin
ilk müslümanlar tarafından da uygulandığı ve Hz. Peygamber’in bunu yasaklamadığı bilinmektedir (Buhârî, “Nikâĥ”,
96). İslâm âlimlerinin büyük çoğunluğu eşlerin karşılıklı rızalarıyla yapıldığı takdirde azlin câiz olduğu görüşündedir.
Günümüzde gelişen tıbbî imkânlarla beraber azil dışında
başka doğum kontrolü yöntemleri ortaya çıkmıştır. Bunların
uygulanması fertleri ilgilendirmekte olup eşlerin iki doğum
arasındaki süreyi ayarlama, arzu edilen sayıda çocuğa sahip
olma, geçim vb. sıkıntılardan dolayı fazla çocuk yapmama
gayesiyle bu tedbirlere bir zorlama olmadan başvurmaları
İslâm âlimlerince uygun bulunmaktadır. Ancak bütün bu
yöntemlerde annenin sağlığına zarar vermeme esastır. Eğer
bir zarara yol açıyorsa uygulanan yöntem zararın derecesine
göre tenzîhen veya tahrîmen mekruh olur. Gazzâlî›nin de
belirttiği gibi aile fertlerinin fazlalığının getireceği ekonomik
güçlükten kaçınmak, geçim için aşırı çalışmaktan veya yanlış
yollara düşmekten korkmak dine ve takvâya aykırı değildir.
Çocuk düşürme ise bundan farklı olup günümüz İslâm
âlimlerinin çoğunluğu zaruret olmadığı takdirde ceninin
düşürülmesini câiz görmemiştir.

gereksinmeden doğmuştur. Dine inanan kişi zor anlarında,
hastalandığında, kendisini çaresiz hissettiğinde gönül rahatlığına erişebilmek amacıyla moral kaynağı olarak dine sarılır. Dini inançlar ile stresle başa çıkma arasında pozitif bir
ilişki olduğu söylenebilir. Kişisel mutluluk, benlik saygısında
artış ve depresyona eğilimin azalması gibi bazı durumlarda
dini inanç sahibi olma arasında ilişki saptanmıştır. İbadetin,
tıpkı meditasyon gibi sempatik sinir sistemi aktivasyonunda
azalma, kaslarda gevşeme, kan basıncı ve nabızda düşmeye
katkıda bulunduğu gösterilmiştir.
Dine inananlarda intihar girişimlerinin daha az olduğu
bilinen bir durumdur. Araştırıcılar bu durumu şu hususlarla
ilişkilendirmektedir:
1. Ahiret, gelecekte mutluluk vaat ettiği için kişide
günlük streslere tahammül gücü oluşur;
2. Kişi, karşı karşıya olduğu elem verici durumların gizemli bir gerekçesi olduğunu kabul eder ve böyle durumlara
dayanması gerektiğine inanır;
3. Tanrı’nın gözetlediğine ve insanların elemlerini bildiğine olan inanç insanları daha dayanıklı kılar.
4. Din, toplumun dünya nimetlerine önem veren materyalist anlayışa alternatif olarak kutsal bir rütbe ya da sınıflandırma sistemi sunar. Dolayısıyla kişi öz saygısını kazanır,
toplum yaşamında başarısız olmasını, ruhsal açıdan başarılı
olma hedefiyle telafi eder;
5. Din genellikle yoksulluktan övgüyle bahseder. Dolayısıyla, yoksul ama inançlı biri bu durumundan yakınmaz;
Yukarıda sıralanan olumlu yönlere karşılık, dinin gereklerini yerine getiremediğine inanan bir kişide ruhsal sıkıntılar
gelişebilir. Dine inanlar arasındaki farklı yorumlar, toplum
içinde ayrışmalara, gettolaşmalara ve bu gruplar arasında
sürtüşmelere yol açabilir. Böyle durumlar, dinin toplum ve
bireyler üzerindeki olumlu beklentileri yok eden ve belki de
çatışmalara varan ruhsal çöküntülere yol açabilir.

Ruh Sağlığı

Din Görevlisinin Rolü

Güçlü insanlar bile zor günlerinde, kaos ortamlarında bir
güce sığınma gereksinimi duymuşlardır. Zaten, dinler de bu

İmam, papaz, haham ve diğer din görevlileri dinin kutsal
ve temiz inançlarını temsil eden ve toplum tarafından “rol
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model” olarak kabul edilen kişilerdir. Din görevlileri, bireyleri eğitebilir, doğru bilgi ve davranışlar kazanmalarını sağlayabilir, onları yönlendirebilirler. O nedenle, din görevlileri
dinin uygun görmediği ve sağlığa aykırı davranışlardan kaçınmalı, kendi davranışları ile topluma örnek kişiler olmalıdırlar. Din görevlilerinin gücü, kimi topluluklarda hekimler
dahil diğer bütün görevlilerden daha üstün olabilir. Hekimin
yıllarca sigaranın zararlarını anlatması ya da doğum kontrolünün yararlarını söylemesi etkisiz kalabilir, ama, bir imamın
bunları ifade etmesi, özellikle camide dile getirmesi sorunu
çözebilir. Bu görüşten hareketle, din görevlileri birer halk
sağlığı çalışanı olarak kabul edilmelidir ve sağlık çalışanları
din görevlileri ile sıkı bir işbirliği içinde olmalıdırlar.
Dini inanışlar ve uygulamalar yanlış yönlendirilmeye
son derece açıktır. O nedenle, aydın din görevlilerinin yetiştirilmesi toplumsal yaşamın her yönü için olduğu kadar halk
sağlığı açısından da üzerinde önemle durulması gereken bir
husustur.
Kaynaklar

• http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=194110
• https://www.jw.org/tr/yehovanin-sahitleri/sss/yehovanin-sahitleri-neden-kan-almiyor/
• Tekin A. Sağlık-Hastalık Olgusu Ve Toplumsal Kökenleri (Burdur
Örneği), Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Sosyoloji Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Isparta, 2007
• www2.diyanet.gov.tr/DinHizmetleriGenelMudurlugu/Documents/HastalikTedavi.docx
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Kamu Yöneticiliği ve Halk Sağlığı
Yönetici günü kurtarır, lider geleceği.
Prof. Nazif Gürdoğan
Sağlık hizmetleri pek çok sektörün elbirliği ile yürütebileceği bir devlet hizmetidir. TC Anayasasının çeşitli maddelerinde ve yasalarımızda devletin sağlıkla ilgili görev ve sorumlulukları net biçimde yazılıdır; Devlet bu görevini kamu
personeli aracılığı ile yerine getirir. Kamu kurumlarında çalışan ve doğrudan tıbbi hizmet veren sağlık personeli bir yana,
birçok kamu görevlisinin sağlık hizmetleri ile ilişkili yasalarla düzenlenmiş görevleri vardır. Bu görevlileri ve kurumları
ele almadan önce bazı ilkeleri hatırlamakta yarar vardır.
1. Sağlık bir insan hakkıdır. Kişilerin haklarını sağlamak ve korumak devletin görevidir.
2. Sağlık birçok sektörün ve bakanlığın işbirliği ve ortak çabaları ile yürütülebilecek kadar geniş bir yelpazedir.
3. Devletin, sağlık hizmetlerini her vatandaşın erişebileceği ve kullanabileceği şekilde örgütlemesi ve sunması
gerekir.
4. Sağlık hizmetlerinin çok sektörlü ve çok disiplinli
olması nedeniyle, yönetimin her kademesinde eşgüdüm (koordinasyon) içinde yürütülmesi zorunludur.
5. Sağlık hizmetleri doğrudan topluma ve kişilere götürülen ve teknik özelliği fazla olan bir hizmet türü olduğu
için, güvenli, nitelikli ve verimli yürütülmesi esastır. Aksi
durumda, kişiler zarar görebilir. O nedenle sağlık hizmetlerinin standartları belirlenmiş, planlı ve denetlenen hizmetler
olması gerekir.

Kamu Kurumlarının ve Çalışanlarının Sağlık
Görevleri
Kamu kurumların bir kısmı sağlıkla ilgili politikaların
belirlenmesinde yer alır, bir kısmı finans sağlar bir kısmı ise
doğrudan sağlık hizmeti sunar. Bu sorumluluk alanlarının ortak yanı “temel koruma” ile ilişkileridir. Halk sağlığı çalışmalarının çok önemli bir öğesi olan “temel koruma” (primordial
koruma), risk faktörleri ortaya çıkmadan onların oluşmasını
önlemeyi amaçlar. Obezitenin engellenmesi, çocukların sigara kullanmalarını engelleyici okul eğitimleri, ülkenin beslen-

me planlarının hazırlanması, yeterli sağlık insan kaynağı yetiştirilmesi, sağlık hizmetlerinin uygun biçimde örgütlenmesi
gibi her türlü ve birçok sektörü kapsayan eylemler temel koruma kavramı içinde yer alır. Temel koruma toplumun hastalıklara neden olan risklerle karşılaşmasını önlemeyi amaçlar.
Kısacası, temel koruma bir sağlık sakıncasının önlenebilmesi
için ne gerekiyorsa (yasal düzenleme, eğitim seferberliliği,
ekonomik yatırımlar, ulusal ve uluslar arası dayanışma, kolluk güçlerinin müdahalesi, yaptırımlar vb) onların yapılmasıdır.
Temel koruma kavramı için en iyi örneklerden birisi tütünle mücadele programıdır. Tütün kullanımı pek çok sağlık
sorununa yol açar. Bu sorunlar aşılama, kemoproflaksi ya da
bilinen diğer klasik koruyucu hizmetlerle önlenemez. Toplumu tütün tehlikesinden korumanın en geçerli yolu tütünü
toplum yaşamından uzak tutmaktır. Bu konu, tütün ekiminden, sigara satışlarının kontrolüne, fiyatlandırmadan sigara
reklamlarının yasaklanmasına, tütün kullanımının yasaklanacağı yerlerden bu yasaklara uymayanlara uygulanacak yaptırımlara kadar birçok çabayı gerektirir. İşte, bu konulardaki
yasal düzenlemelerin yapılması, sigara satış fiyatlarının belirlenmesi, kolluk güçlerinin görevlendirilmeleri gibi bir dizi iş
çok sayıdaki kamu kurumunu ilgilendirir.
Temel koruma, en üst düzeyde, pek çok kamu kurumu
ve sektörün ortak çabaları ile gerçekleştirilen işlerdir. Bu hususta, “her sektörde sağlık” kavramını da hatırlamak gerekir.
Yani, her sektörün sağlık hizmetlerine doğrudan ya da dolaylı
katkıları vardır. Her sektör, alınacak kararlarda ve uygulanacak projelerde halkın sağlığını dikkate almalı ve ekonomik
ya da başka yönlerden uygun gibi görünse bile halk sağlığı açısından sakıncalı olabilecek kararlar almamalıdır. İşte,
bu anlayışla ve Sağlık Bakanlığı ile işbirliği içinde çalışmak
kamu kurumlarının ve çalışanlarının görev ve sorumluluğudur. Aşağıda yer alan örnekler kamu kurumlarının halk sağlığına yapabilecekleri katkıların daha iyi anlaşılmasına yardımcı olacaktır.
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Sektör / Kurum / Bakanlık
(Sağlık Bakanlığı dışındakiler)

Halk sağlığına katkı

Eğitim

Okullarda sağlık eğitimi müfredatının belirlenmesi (Talim Terbiye Kurulu); Okullarda sağlık eğitimi
uygulaması; Okullarda beden eğitimi; Öğrencilerin gelişmelerinin izlenmesi; Okul dönemi aşılamaları;
Hasta öğrencileri fark edip erken tanı hizmetine katkı; Sağlıklı okul kantini; Okullarda ilk ve acil yardım; Sağlıklı okul çevresi; Öğretmenlerin sağlıklı davranışlar açısından rol model olması; Orta eğitim
(lise) kuruluşlarda sağlık personeli (yardımcı hemşire) yetiştirilmesi;

Tarım

Gıda maddelerinin ruhsatlandırılması; Gıda kodeksinin hazırlanması; Besinlerin geliştirilmesi ve kalitelerinin arttırılması; Gıda üretim tesislerinin ruhsatlandırılması ve denetimi; Gıda güvenliği ve kontrolü
hizmetleri; Gıda stok planlaması; Zoonoz mücadelesi; Biyolojik zararlılarla / haşerelerle mücadele;

Sanayi

Gayri sıhhi kurumların planlaması ve izinlerinin verilmesi; Çevre etki değerlendirme raporlarının
hazırlanması ve uygulanması; İlaç, aşı, tıbbi cihaz gibi sağlık için gerekli şeylerin üretimlerinin planlanması, ruhsatlandırılması ve denetimi; Tıp ve sağlık hizmetleri için ARGE çalışmalarına destek;

Çalışma

İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri; İşyeri hekimlerinin eğitimi; Sağlıklı iş ortamı sağlama; Çalışanların ücret politikalarını belirleyerek, iş ortamı ve çalışma koşullarını saptayarak yaşam koşullarının
iyileştirilmesi; İş kazası ve meslek hastalık kayıtları;

Çevre

Çevre Etki Değerlendirme Raporları; Hava – su – toprak kirliliği ile mücadele; ekolojik dengenin korunması; Sağlığa zararlı olabilecek tesislerin engellenmesi ve denetimi;

Maliye

Sağlık için kaynak tahsisi; Sigara fiyatlarının ayarlanması; Sağlık hizmetleri için özel fonlar oluşturulması; İlaç, aşı, tıbbi araç-gereç ithalatı; Döner sermaye işletmeleri; gelir eşitsizliği ile mücadele;

İç İşleri

Hıfzıssıhha Kurullarının işletilmesi; Tütün mücadelesi; Uyuşturucu mücadelesi; Kriz yönetimi; Göçmen
sağlığı ile ilgili hizmetleri örgütleme ve denetleme; Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu;
Şiddet ve istismar ile mücadele; Trafik kazalarının önlenmesi konusunda çalışma; Şiddet ile mücadele;

Dış İşleri

Uluslar arası sağlık örgütleri ile ilişkilerin düzenlenmesi ve karaların alınmasına katılım; Uluslar arası
sağlık olaylarını izleme ve ilgili kurumları bilgilendirme; Turizm sağlığı ve sağlık turizmi konularında
çalışmalar; Diğer ülkelerden gelebilecek sağlık tehditlerini değerlendirme ve ilgilileri bilgilendirme; Dış
göçmenlerin sağlık hizmetlerini düzenlemeye katılım; yurt dışı temsilciliklerde sağlık ataşeliği hizmetleri; Uluslar Arası Sağlık Tüzüğü uygulamasına destek;

Adalet

Ceza ve tutukevlerinde sağlık hizmetleri; Şiddet ve istismar konularının önlenmesi çalışmaları; Hükümlüler için sosyal rehabilitasyon çalışmaları; Aile, çocuk, yaşlı ve engellilerin korunmasına yönelik uygulamalar; Koruyucu aile hizmetleri; Adli tıp hizmetleri; Sağlıkla ilgili tüzüklerin çıkartılması (Danıştay
1. Dairesi); Tıbbi hatalarla ilgili yargı işlemleri; Hasta haklarının korunması; Uyuşturucu mücadelesine
katkı; Çocuk suçluların ıslahı; Şiddet ve istismar ile mücadele;

Turizm

Sağlık turizmi; Turistik tesislerde çalışanların sağlık, hijyen, ilk yadım vb konularda eğitimi; Turizm
sağlığı hizmetlerinin yapılandırılması ve denetimi;

İletişim / medya

Halkın eğitimi; Sağlıkla ilgili olay ve gelişmelerin halka aktarılması; Halka sağlıkla ilgili yanlış bilgilerin aktarılmasının önlenmesi; Görsel medyada halk eğitimi amaçlı kamu spotlarının yayınlanması;
Sağlıkla ilişkili yenilikleri ve programları duyuran yayınlar; Posta pullarında sağlıkla ilgili mesajlar;
Acil sağlık durumlarında ücretsiz iletişim uygulaması;
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Bayındırlık

Kentsel planlamaların sağlığa uygunluğunun sağlanması; Sağlık tesisleri için imar planları hazırlanması; Depreme dayanıklı ve sağlık koşullarına uygun yapılaşmanın sağlanması;

Sosyal Hizmetler

Çocuk yurtları, huzurevleri, kadın sığınma evleri vb sosyal tesisleri kurma işletme; Kırılgan gruplara
gıda, giyim, barınma, ısınma, sağlık vb konularda destek sağlanması; Afetlerde yürütülen sosyal
çalışmalar; Evde bakım hizmetlerine katılım;

Diyanet

Topluma sağlık, temizlik, hastalıklardan korunma, insan hakları, kadın hakları, çocuk hakları, toplumsal
cinsiyet, aile planlaması, şiddet gibi konularda hutbeler vb yollarla olumlu davranışlar kazandırma; Din
görevlilerinin sağlık konularında rol model olmaları;

Silahlı Kuvvetler

Askerlik görevi yapanlara sağlık eğitimi (hastalıklardan korunma, aile planlaması vb); Afet ve kriz yönetiminde görev alma;

Parlamento / TBMM

Sağlık hizmetleri, sağlık personeli ve sağlıkla ilgili diğer konularda yasal düzenlemeler; Sağlığı ilgilendiren inceleme komisyonlarının çalışmaları (Uyuşturucu ile mücadele komisyonu gibi);

Sosyal Güvenlik Kurumu
(SGK)

Koruyucu, tedavi edici ve rehabilite edici hizmetlerin finansmanı;

Yüksek Öğretim Kurulu
(YÖK) ve üniversiteler

Sağlık personelinin eğitimi; Üniversitelerde sağlık araştırmalarına finans desteği; Üniversite hastaneleri
aracılığı ile sağlık hizmeti; Tıp ve sağlık bilimleri alanında araştırmalar;

Standartlar Enstitüsü (TSE)

Sağlıkla ilgili konularda (tıbbi cihazlar, sağlık kuruluşları, besin maddeleri, çocuk bahçeleri vb) standartlar belirleme;

İstatistik Enstitüsü (TÜİK)

Sağlık hizmetleri ile ilgili (sağlık kuruluşları, sağlık personeli, hizmetleri kullanma, finans kullanımı,
halkın bilgi, tutum ve davranışları, ölüm, hastalık, özürlülük vb) konularda veri toplama, değerlendirme
ve ilgilileri ve toplumu bilgilendirme; Araştırıcılara örnek seçimi konularında destek verme;

Bilimsel araştırma (TÜBİTAK)

Sağlıkla ilgili her türlü bilimsel çalışmaya teknik ve parasal destek; Bilimsel gelişmelerin yayınlanması
ve bunlara erişimin sağlanması;

Meslek Kuruluşları

Meslek üyelerinin hizmet içi eğitimleri; Sağlık hizmetleri ve halkın sağlık sorunlarına ilişkin görüş
oluşturma ve bu konularda savunuculuk yapma;

Afet ve Acil Durum Yönetimi
Başkanlığı (AFAD)

Afet tıbbı uygulamaları; Kriz yönetimi; Kurumlarda afet planlarının hazırlanmasına destek ve rehberlik;

Sivil Toplum Kuruluşları
(STK) (Kamuya yararlı)

Özel yasalarla kurulan Kızılay, Yeşilay gibi dernekler ya da Bakanlar Kurulu kararı ile “kamuya yayarlı
kurum” oldukları tescil edilen vakıf ve derneklerce sunulan özellikle sosyal yardım, koruyucu, tedavi
edici ya da rehabilite edici hizmetler; Sağlık hizmetlerine maddi kaynak sağlama; Göçmenlere sunulan
barınma, beslenme ve sağlık hizmetlerine destek; Sağlık hizmetleri alanında yeni düşüncelerin oluşturulması (think-tank); Sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi konusunda savunuculuk (lobicilik) yapma;

Sendikalar

İş sağlığı ve güvenliği konularında savunmacılık ve çalışanların eğitimi; Sağlıklı iş ortamı sağlanması
konusunda girişimcilik; Çalışanların yaşam koşullarının iyileştirilmesi konusunda girişimcilik.

Kamu kurumlarının bu görevleri taşradaki temsilcilikleri
ve görevlileri tarafından yerine getirilir. Bu kişilerin başında
il valisi gelir. Vali, ilde devleti ve bütün bakanlıkları ayrı ayrı
temsil eder ve başta 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu olmak üze-

re diğer mevzuat çerçevesinde ildeki hizmetlerin koordinasyonundan ve yürütülmesinden birinci derecede sorumludur.
Yani, bir ilde diğer bütün kamu hizmetleri yanında sağlık hizmetlerinden de sorumlu olan kişi validir. Ancak vali, bu kadar
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çeşitli ve teknik işleri yürütebilecek bilgi, beceri ve deneyime
sahip olmadığı için vali adına bu işleri kendisine bağlı olarak
hizmet veren “şube müdürleri” yürütür. İl sağlık müdürü de
bu şube müdürlerinden birisidir. Diğer şube müdürleri arasında defterdar, milli eğitim müdürü, veteriner müdürü, bayındırlık müdürü vb sayılabilir.
İlçelerde, kaymakamlar vali gibi kamu hizmetlerinin
yürütülmesinden birinci derecede sorumlu yöneticilerdir. İl
sağlık müdürlüğünün ilçedeki uzantısı “ilçe sağlık müdürlüğü”dür.
Kısaca, il genelinde valiler, ilçelerde ise kaymakamlar
sağlık hizmetlerinin sektörler arasındaki eşgüdümünü, her
sektörün sağlıkla ilişkili kendi görevlerini uygun biçimde
yürütmesini sağlamaktan sorumlu kişilerdir. Bu görevlerini
günlük çalışmaları sırasında yapabileceği gibi, yasalarla belirlenmiş bazı kurullar ve komisyonlar aracılığı ile de yaparlar. Bu kurulların bazıları (Çeltik Kurulları gibi) yasal olarak
var olmakla birlikte işlevlerini yitirmişlerdir. Günümüzde işlevlerini korumakta olan komisyonlar arasında önemli olanlar şunlardır:

İl ve İlçe Hıfzıssıhha Kurulları (Meclisleri)
Ülkemizde sağlık hizmetlerini düzenleyen çok sayıda
yasa, tüzük, yönetmelik, yönerge ve genelge bulunmasına
karşın, mevzuat düzenlemesinin olmadığı bazı sorunlarla
karşılaşılabilmektedir. Bazı durumlarda ise, yasalara uygun,
fakat aynı zamanda hızlı karar vermek gerekmektedir. Bu
durumları çözecek yaklaşım, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha
Kanununda vardır.
Bu kanuna göre her il ve ilçe merkezinde birer “Hıfzıssıhha Kurulu” kurulmuştur. İl merkezinde kurulanlara “İl
Hıfzıssıhha Kurulu”, ilçe merkezlerinde kurulanlara “İlçe
Hıfzıssıhha Kurulu” denir. Bu kurulların başlıca iki görevi
vardır:
1. Mevzuatta yer almayan sağlıkla ilgili uygulamalar
hakkında kararlar vermek
2. Acil durumlarda hızlı karar vererek uygulamaya
koymak.

Hıfzıssıhha kurulları tarafından alınan kararlar “yasa niteliğindedir” ve bu kararlara uymak zorunludur. Uymayanlar
hakkında yasal işlem yapılır.
Hıfzıssıhha kurullarında alınabilecek kararların başında
çevre sağlığı ve bulaşıcı hastalıkların kontrolü ile ilgili olanlar gelir. Bu kararların bazılarının uygulanması kolay ve hızlı
olabileceği gibi, bazı kararların uygulanması zor ve zaman
alıcı olabilir. Kurulun alabileceği kararlara örnekler şunlardır: Salgın ya da başka bir sağlık tehlikesi durumunda okulların ya da diğer iş yerlerinin tatil edilmesi; Gıda maddesi üreten ve satan yerlerle ilgili ek düzenlemeler; Köylerde zorunlu
olarak hela, gübrelik yapımı; Bir salgın durumunda köylerin
karantinaya alınması, yani, o köye giriş ve çıkışların kolluk
kuvvetlerince engellenmesi; Toprak kayması ya da sağlığı
bozabilecek başka bir tehlikenin bulunması durumunda söz
konusu yerleşim yerinin daha güvenli bir yere taşınması konusunda Hükümete öneri hazırlanması.
İl ve ilçe hıfzıssıhha kurullarını oluşturan üyelerin bazıları
kamu personeli, bazıları ise serbest meslek üyeleridir. İl
hıfzıssıhha kurulunun başkanı vali, ilçe hıfzıssıhha kurulunun
başkanı ise kaymakamdır; sekretarya işlerini il merkezlerinde
il sağlık müdürlüğü, ilçe merkezlerinde ise ilçe sağlık müdürlüğü yürütür. Üyeleri Umumi Hıfzıssıhha Kanununda belirtilmiştir.(Madde 23 – 28). Ancak, kanunda belirtilen üyelerden
bazıları günümüzde bulunmadığından onların yerlerine aynı
görevi yürütmekte olan muadilleri kurulda görev yaparlar
(hükümet tabibi yerine ilçe sağlık müdürünün katılması gibi).
1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
Madde 23 - Her vilayet merkezinde bir umumi hıfzıssıhha meclisi toplanır. Bu meclis mahalli sıhhat ve içtimai
muavenet müdürü, nafıa mühendisi, maarif, baytar müdürü,
mevcutsa sahil sıhhiye merkezi tabibi, bir hükümet ve belediye tabibi ve hastane baştabibi ile garnizon ve kıt’a bulunan
yerlerde en büyük askeri tabip ve serbest sanat icra eden bir
tabip ve bir eczacıdan ve [belediye reisi]nden mürekkeptir.
Meclis valinin veya valiye bilvekale sıhhiye müdürünün riyaseti altında içtima eder. Valinin tensip edeceği bir zat kitabet
vazifesini ifa ve zabıtları tanzim eder.
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Madde 24 - Kazalarda bu meclisler kaymakamın riyaseti
altında Hükümet tabibi, mevcut ise bir Hükümet baytarı ve
askeri tabip, belediye tabibi ve serbest icrayi san’at eden ve
kaymakam tarafından intihap edilen bir tabip ve serbest eczacı ile belediye reisinden terekküp eder.
Madde 25 - Umumi hıfzıssıhha meclisleri müntehap
azası her üç senede bir değişir. Eski azanın yeniden intihabı
caizdir. Her defa tebeddülünde kaymakamlar tarafından vilayetlere, valilerce de Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletine
bildirilir.
Madde 26 - Umumi hıfzıssıhha meclisleri alelade ayda
bir kere içtima ederler. Ahvali fevkalade veya bir sarî ve salgın hastalık zuhurunda valinin daveti veya Sıhhat ve İçtimai
Muavenet Vekaletinin talebi üzerine daha sık toplanırlar.
Madde 27 - Umumi hıfzıssıhha meclisleri mahallin sıhhi
ahvalini daima nazarı dikkat önünde bulundurarak şehir ve
kasaba ve köyler sıhhi vaziyetinin ıslahına ve mevcut mahzurların izalesine yarayan tedbirleri alırlar. Sarî ve salgın hastalıklar hakkında istihbaratı tanzim, sarî ve içtimai hastalıklardan korumak çareleri ve sıhhi hayatın faideleri hakkında
halkı tenvir ve bir sarî hastalık zuhurunda hastalığın izalesi
için alınan tedbirlerin ifasına muavenet eylerler.
Madde 28 - Umumi hıfzıssıhha meclislerinin mukarreratından mahalli vazifeler ve salahiyetler arasında bulunan işler
vali veya kaymakam tarafından icra olunur ve istizana muhtaç olanlar kaymakamlıkça vilayetten ve vilayetçe Sıhhat ve
İçtimai Muavenet Vekâletinden sorulur.
Not: Hıfzıssıhha kurullarının kararları bağlayıcıdır. Kararlara uymayanlar Türk Ceza Kanununun 526. maddesine
göre cezalandırılır:
TCK Madde 526: Yetkili makamlar tarafından adli işlemler dolayısıyla ya da kamu düzeni veya genel sağlığın korunması düşüncesiyle kanun ve nizamlara aykırı olmayarak
verilen bir emri dinlemeyen veya bu yolda alınmış bir önleme
uymayan kimse eylem ayrı bir suç oluşturmadığı takdirde, üç
aydan altı aya kadar hafif hapis ve bin liradan üç bin liraya
kadar hafif para cezası ile cezalandırılır.

Görüldüğü gibi, hıfzıssıhha kurullarının üyeleri arasında
sağlık hizmetleri ile doğrudan görevli kişiler ağırlıkta olmakla birlikte, sağlık sektörü dışında görev yapan bazı üyeler de
bulunmaktadır. Dolayısı ile bu kurullar aynı zamanda sağlık
hizmeti ile doğrudan ve dolaylı sorumlu olan sektörlerin temsilcilerini bir araya geldiği kurullardır. Çünkü sağlık hizmetleri yalnızca Sağlık Bakanlığı ya da hekim, eczacı gibi sağlık
personeli tarafından verilemeyecek kadar geniştir. Eğitim,
bayındırlık, veterinerlik, belediyeler gibi diğer sektörlerin de
sağlık hizmetlerinde yeri ve sorumlulukları vardır.
Hıfzıssıhha kurulları, düzenli olarak ayda bir kez toplanarak bölgedeki sağlık sorunlarını tartışır ve oy çokluğu esasına göre kararlar alırlar. Başkanın (vali ya da kaymakam)
isteği üzerine daha sık toplanabilirler. Alınan kararlar “Karar
Defteri”ne yazılarak imzalanır ve gerekli kişilere duyurulur.

Fuhuşla Mücadele Komisyonları
Osmanlı döneminde, ülkenin hemen her yerine yayılan
frengi hastalığı ile mücadele çerçevesinde 1915 yılında Emraz-i Zühreviyyenin Men-i Sirayeti Nizamnamesi yayımlanmış ve bir kurul oluşturulmuştu. Cumhuriyet döneminde 1930
yılında çıkartılan 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununda
zührevi hastalılarla mücadeleye yer veriliyordu. Mücadelenin
nasıl yapılacağı aynı yıl çıkartılan bir tüzükte açıklanmıştı.
Günümüzde fuhuş sektörünü ve fuhuşla bulaşan hastalıkların
kontrolünde geçerli olan mevzuat 1961 yılında kabul edilen
ve 1973 yılında bazı değişiklikler yapılan Genel Kadınlar ve
Genelevlerin Tabi Olacakları Hükümler ve Fuhuş Yüzünden
Bulaşan Zührevi Hastalıklarla Mücadele Tüzüğüdür. Ayrıca,
Türk Ceza Kanununda ve Polis Vazife ve Salahiyet Kanununda da fuhuşla ilgili hükümler yar almaktadır.
Söz konusu tüzükte fuhuş nedeniyle zührevi hastalıkların
(cinsel yolla bulaşan hastalılar) yayılmasına ve kamu düzeninin bozulmasına engel olmak üzere birisi “Zührevi Hastalıklar ve Fuhuşla Mücadele Komisyonları” diğeri ise “Zührevi
Hastalıklar ve Fuhuşla Mücadele Komisyonlarına Yardım
Kurulları” olmak üzere iki organ kurulmuştur. Tüzükte yer
alan ve mücadele için bilinmesi gereken bazı tanımlar vardır:
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Genel kadın: Başkalarının cinsel zevkini menfaat karşılığı tatmin etmeyi sanat edinen ve bunun için değişik erkeklerle münasebette bulunan kadın;
Genel ev: Genel kadınların bir arada oturarak fuhuş yaptıkları veya bu amaç için toplandıkları yer;
Birleşme yeri: Fuhuş maksadıyla farklı kimselere kısa
müddetler için açık bulundurulan kapalı yer;
Tek başına fuhuş yapılan ev: Fuhşu tek başına yapan
kadınların ikametgâh edinip içinde fuhuş yapmayı itiyat ettikleri yer;
Tüzükteki temel husus bütün genel kadınların, izinli olsalar dahi haftada iki defa, 18 yaş ila 21 yaş arasındaki kadınların ise on günde bir kendilerini resmi hekime muayene
ettirmek zorunda olduklarıdır. Bir başka husus ise genel kadınları muayeneye göndermeyen genelevlerin ilkinde bir ay,
tekrarında ise iki ay kapatılacağıdır.
Zührevi Hastalıklar ve Fuhuşla Mücadele Komisyonları
il valisinin uygun göreceği yerlerde kurulur. Üç kısmı vardır.
Yönetim kısmı: İllerde, sağlık müdürü ya da bir yardımcısı, en yüksek emniyet amiri (emniyet müdürü)ya da görevlendireceği bir yetkili, ahlak zabıtası görevlisi, varsa deri ve
zührevi hastalıklar uzmanı (yoksa belediye hekimi ya da bir
hekim) ve bir sosyal hizmet uzmanından oluşur. İlçelerde ise,
ilçe sağlık müdürü ya da belediye hekimi ya da kıdemli bir
hekim, varsa deri ve zührevi hastalıklar uzmanı, ilçedeki en
yüksek polis amiri, varsa ahlak zabıtası görevlisinden oluşur.
Komisyon başkanı illerde il sağlık müdürü, ilçelerde ilçe sağlık müdürüdür.
Sağlık kısmı: Genel kadınlarla, fuhuşu meslek edinmiş
kadınların tıbbi muayenesi, genel evlerin sağlık yönünden
denetimi ve hastaların tedavisi için yeteri hekim ve diğer personelden oluşmuştur.
Uygulama kısmı: Komisyonun uygulama kısmı, genel kadınlarla, fuhuşu geçim yolu yapan kadınların ve genel
evlerin saptanması ve kayıt altına alınması, gizli fahişelerle
gizli fuhuş yapılan yerlerin ortaya çıkarılması, muayenesine

gerek görülen kişilerin getirilmesi, kapanması gereken yerlerin kapatılması ve komisyonlar tarafından alınan kararların
uygulanması için mahallin en yüksek polis amirinin gözetim
ve sorumluluğu altında yeteri kadar ahlak zabıtası memuru ya
da sivil polis ve memurlardan oluşur.
Komisyon en az haftada bir defa toplanır; kararlar çoğunlukla alınır; kararlar kaymakam tarafından onaylanır;
kaymakamın onaylamaması durumunda karar vali verir. Vali
isterse konuyu karar için Sağlık Bakanlığına iletebilir.

İnsan Hakları Kurulu
23 Kasım 2003 tarihinde yayınlanan “İl ve İlçe İnsan
Hakları Kurullarının Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları
Hakkında Yönetmelik” gereğince toplumda ve kamu görevlilerinde insan hakları bilincini geliştirmek, insan haklarını
korumak, ihlal iddialarını incelemek ve araştırmak, insan hak
ve özgürlüklerinin kullanılmasının önündeki engeller ile hak
ihlallerine yol açan sosyal, siyasi, hukuki ve idari nedenleri
incelemek, araştırmak ve bunların çözümüne ilişkin önerilerde bulunmak üzere, illerde “İl İnsan Hakları Kurulu” ile
ilçelerde “İlçe İnsan Hakları Kurulu” kuruldu.
İl kurulu vali ya da bir vali yardımcısının başkanlığında,
belediye başkanı ya da yardımcısı, il genel meclisi temsilci,
TBMM’de grubu bulunan siyasi partilerin il başkanları ya da
görevlendirecekleri bir temsilci, üniversite rektörleri ya da bu
konuda görevlendirecekleri bir öğretim elemanı, valilik tarafından belirlenecek kamu kurum ve kuruluşlarında görev
yapan bir avukat ya da hukuk fakültesi mezunu bir kamu görevlisi, Baro temsilcisi, Tabip Odasından bir temsilci, Ticaret
ya da Sanayi Odasından bir temsilci, valilik tarafından belirlenecek diğer meslek odaları ya da sendikalardan bir temsilci,
mahalli televizyon, gazete, radyo gibi kuruluşlardan başvuranlar arasından valilik tarafından belirlenecek bir temsilci,
Muhtarlar Derneği başkanı, yoksa mahalle muhtarlarından
başvuranlar arasından valilik tarafından belirlenecek bir temsilci, okul-aile birliklerinden başvuranlar arasından valilik
tarafından belirlenecek bir temsilci, sivil toplum kuruluşlarından başvuranlar arasından valilik tarafından belirlenecek
en az üç temsilciden oluşur.
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İlçe kurulu ise, kaymakamın başkanlığında, ilçe belediye
başkanı ya da yardımcısı, İl Genel Meclisinin bir temsilci,
TBMM’de grubu bulunan siyasi partilerin birer temsilci, bir
öğretim üyesi, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan
bir avukat ya da hukuk fakültesi mezunu bir kamu görevlisi,
İlçede görev yapan avukatlardan başvuranlar arasından kaymakamlık tarafından belirlenecek bir temsilci, ilçede görev
yapan hekimlerden başvuranlar arasından kaymakamlık tarafından belirlenecek bir temsilci, kaymakamlık tarafından
belirlenecek meslek odalarından ya da sendikalardan bir
temsilci, mahalli televizyon, gazete, radyo gibi kuruluşlardan
başvuranlar arasından kaymakamlık tarafından belirlenecek
bir temsilci, Muhtarlar Derneği Başkanı, yoksa mahalle muhtarlarından başvuranlar arasından kaymakamlık tarafından
belirlenecek bir temsilci, okul-aile birliklerinden başvuranlar
arasından kaymakamlık tarafından belirlenecek bir temsilci,
sivil toplum kuruluşlarından başvuranlar arasından kaymakamlık tarafından belirlenecek en az iki temsilciden oluşur.
Adı geçen kurullar kendi bünyelerinde, en az üç üyeden
oluşmak üzere, a) Halkla ilişkiler ve iletişim faaliyetleri, b)
İnsan hakları eğitimi ve insan hakları bilincini geliştirme, c)
İnsan hakları ihlallerini araştırma, inceleme ve değerlendirme, konularında birer komisyon oluşturulur.
Söz konusu yönetmeliğe göre, insan hakları kurullarının
temel görevi, insan hakları ihlal iddialarını incelemek ve araştırmak, insan haklarının korunması ve insan hak ve özgürlüklerinin kullanılmasının önündeki engeller ile hak ihlallerine
yol açan sosyal, siyasi, hukuki ve idari nedenleri incelemek,
araştırmak ve bunların çözümüne ilişkin valilik ya da kaymakamlık makamına önerilerde bulunmak, her türlü ayrımcılığın önlenmesi için gerekli çalışmaları yapmak, idarenin
uygulamalarında vatandaşlara hoşgörü ve nezaketle yaklaşılmasını sağlamak amacıyla gerekli çalışmaları yapmaktır.

Hayvan Sağlığı ve Zabıta Komisyonları
Hayvanlardan ve hayvan maddelerinden insan ve hayvanlara geçebilen hastalıklardan korunulmasını ve bulaşıcı
hayvan hastalıkları ile mücadele amacıyla 22.Şubat 1989
tarihinde “Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Yönetmeliği” çıkartılmıştır. Bu yönetmeliğe göre (1998 yılındaki değişiklik uya-

rınca) hayvan sağlığını korumak, bulaşıcı hayvan hastalıkları
ile mücadele etmek, ülke içindeki hayvan hareketleri ile hayvan ve hayvansal ürünlerin taşınmasına dair önlemleri belirlemek ve uygulamaya konulmasını sağlamak üzere il, ilçe ve
köylerde hayvan sağlık zabıtası komisyonu kurulur.
İl hayvan sağlık zabıtası komisyonu, vali (ya da yardımcısı) başkanlığında belediye başkanı, ticaret ve ziraat odaları
başkanları, il sağlık müdürü, İl Jandarma komutanı, Tarım il
müdürü, hayvan sağlığı şube müdürü, bir il daimi encümeni
üyesi ve ticaret borsası bulunan illerde ticaret borsası başkanından oluşur.
İlçe hayvan sağlık zabıtası komisyonu, kaymakamın başkanlığında belediye başkanı, ilçe jandarma komutanı, ilçe
sağlık müdürü, tarım ilçe müdürü, hükümet veteriner hekimi
ve ziraat odası başkanından kuruludur.
Köy hayvan sağlık zabıtası komisyonu ise, hükümet veteriner hekimi başkanlığında köy muhtarı, ihtiyar heyeti ve
köyün bekçi ya da koruyucusundan oluşur.
Bu komisyonlar söz konusu yönetmelik hükümlerine
uygun kararlar alırlar. Bunlar arasında özellikle hasta ya da
kuşkulu hayvanların karantinaya alınması, satılmasının yasaklanması hatta itlahı (öldürülmesi) ile ilgili kararlar da dahildir. Hayvan sağlık zabıtası komisyonu bulundukları yerde
yapılması mümkün olmayan husus ve ihtiyaçlarını bir üst
hayvan sağlık zabıtası komisyonuna bildirir.
Kaynaklar

• Dursun H. Fuhşa ve Fuhuş Hakkındaki Temel Türk Hukuk Normlarına Genel Bir Bakış, TBB Dergisi, 2011. http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/m2011-93-699
• Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Yönetmeliği
• https://yenisehir.fandom.com/tr/wiki/Kategori:%C4%B0l%C3%A7elerde_Kaymakamlar%C4%B1n_ba%C5%9Fkanl%C4%B1k_etti%C4%9Fi_kurul_ve_komisyonlar
• İl ve İlçe İnsan Hakları Kurullarının Kuruluş, Görev ve Çalışma
Esasları Hakkında Yönetmelik
• Yardımcı H. Hayvan Sağlık Zabıtası Ders Notu, https:// acikarsiv.
ankara.edu.tr/browse/32069/Hayvan_saglik_zabitasi.pdf
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Belediye ve Halk Sağlığı
Türkiye’de Belediyelerin Kısa Tarihçesi
Batılı anlamda belediye örgütlenmesinin Tanzimat yıllarında başladığı kabul edilir. Tanzimat öncesinde belediye ile
ilgili hizmetler bir yandan kadılık gibi devlet örgütleri, diğer yandan da yerel halkın kendi içinde oluşturduğu vakıflar,
loncalar gibi örgütler tarafından yerine getirilirdi. Osmanlı
İmparatorluğunda devlet eyalet, sancak, kaza ve köy esasına
dayanan bir idari yapı ile yönetilirdi. Kadılar, adalet dağıtmanın yanı sıra yönetim işlerini de yürütürlerdi. Yani, kazanın
başında bulunan kadı hem idari yargının başı, hem belediye
başkanı, hem de merkezi yönetimin temsilcisidir. Kadıların,
bölgenin dirlik ve düzenini sağlama, ölçü ve tartı aletlerini
kontrol etme, gerekli imar işlerini yürütme, çevre temizliğini
sağlama, yasaklar koyma ve bunlara uymayanları cezalandırma görevleri vardı.
3 Kasım 1839 tarihinde Gülhane Hatt-ı Humayununun
ilanından sonra çağdaş anlamda belediye örgütü kurulmasına
yönelik ciddi adımlar atıldı, merkezi yönetimin yakın denetiminde bir yerel yönetim modeli oluşturulmaya çalışıldı. Bu
dönemde büyümeye başlayan kentlerde temizlik, aydınlanma, kaldırım ve kanalizasyon gibi temel gereksinmeler ortaya çıktı. Belediyeler bu gereksinmeleri karşılamada görev
aldılar. Bu gelişmeler çerçevesinde ilk batı tarzındaki belediye İstanbul’da Müslüman olmayan toplumun ağırlıklı olduğu
Beyoğlu – Galata bölgesinde kuruldu. Cumhuriyet dönemine
Osmanlı Devletinden 289 belediye devredilmiştir. Bu belediyelerin 20 tanesinde düzenli içme suyu, 4 tanesinde elektrik tesisatı, 17 tanesinde mezbaha, 7 tanesinde spor alanı, 29
tanesinde park ve bahçe, 90 tanesinde de düzenli pazaryeri
vardı.

görevlerini düzenleyen başlıca mevzuat oldu. 1948 yılında
5237 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu çıkarılmış ve belediyelerin olanaklarının arttırılması konusunda önemli adımlar
atılmıştır. Öte yandan, 1963 yılına kadar belediye başkanları
belediye meclisleri tarafından seçilir ya da Bakanlar Kurulu tarafında atanırdı. Dolayısıyla, bu yıla kadar belediyecilik
hizmetlerinde gerçek bir yerelleşme ve halkın katılımından
söz edilemez. 1961 Anayasasında yerel yönetimlerin seçilmiş
organlar eliyle yönetilmesine, gelir kaynaklarının neler olacağına ve denetimlerinin yargı yoluyla yapılabileceğine ilişkin
hükümler yar aldı. 1963 tarihli 307 sayılı yasa ile daha önce
belediye meclisleri tarafından seçilen belediye başkanlarının
doğrudan serbest bir seçimle göreve gelmeleri sağlandı.
1980’li yıllar belediyeler açısından yeni bir dönemin
başlangıcı oldu. 1982 Anayasasının 127. maddesinde büyük
yerleşim yerleri için özel yönetim biçimleri getirilebilir hükmü yer aldı. Bu hükme dayanılarak 1984 yılında 3030 Sayılı
Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun kabul
edildi ve büyükşehirlerin yakın çevresindeki çok sayıda belediye tek bir belediye haline getirildi, daha önce Ankara, İstanbul ve İzmir’de uygulanan büyükşehir belediyeleri kavramı
genişletilerek büyükşehir belediyesi sayısı 2014 yılında 30’ a
çıkartıldı. 2004 yılında 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve 2005 yılında 5393 Sayılı Belediye Kanunu çıkartıldı
ve böylece belediyelerle ilgili temel kanun olan 1580 sayılı
kanun ömrünü tamamlamış oldu.

Belediyelerin Görevleri
5393 Sayılı Belediye Kanununun 14. maddesinde belediyelerin görev ve sorumlulukları yer almaktadır. Buna göre
belediyeler şu görevleri yürütür:

Cumhuriyet sonrasında belediyelerle ilgili ilk düzenlemeler 1924 Anayasasında yer aldı. Bu dönemde her ne kadar
merkezi yönetimin etkisinin baskın olduğu söylenebilirse de
bir yerelleşme eğiliminin başladığı da bir gerçektir.
1930 yılında yürürlüğe giren 1580 Sayılı Belediye Kanunu ve 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu belediyelerin
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•
•
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İmar işleri
Coğrafi ve kent bilgi sistemleri
Konut sağlama
Ulaşım gibi kentsel altyapı işleri
Kent içi trafiğin sağlanması
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Çevre ve çevre sağlığı işleri
Su ve kanalizasyon işleri
Temizlik ve katı atıkların yok edilmesi
Kurtarma ve ambulans hizmetleri
Acil yardım çalışmaları
Defin ve mezarlıklarla ilgili işler
İtfaiye işletmesi
Zabıta işleri
Ağaçlandırma
Park ve yeşil alanların açılması
Kültür ve sanat hizmetleri
Turizm ve tanıtım işleri
Gençlik ve spor çalışmaları
Sosyal hizmet ve yardım
Meslek ve beceri kazandırma hizmetleri
Nikâh işlemleri
Ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi

Kanalizasyon işleri, helâların boşaltılması

o

Arıtma işlemleri

o

Sağlıklı içme ve kullanma suyu sağlama

o

Hava kirliliğini izleme ve önleme

o

Su dezenfeksiyonu ve su kirliğinin önlenmesi

o

Su havzalarının ve tarım alanlarının korunması

o Kaynak suyu tesisleri kurmak ve kaynak suyu
pazarlamak
o Halk için ekmek vb besin maddelerini hazırlamak ve pazarlamak
o Mezbahalar kurup işletmek, özel mezbahaları
denetlemek
o Kurban kesim yerlerini belirlemek ve sağlığa
uygun kesimleri sağlamak
o

Sağlıklı gıda satış yerleri açmak ve pazarlamak

o Su ve gıda denetimleri amaçlı laboratuvarlar kurup işletmek

Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50 binin üzerindeki
belediyeler yukarıdaki işlere ek olarak kadınlar ve çocuklar
için koruma evleri açar, okul öncesi eğitim kurumları açabilir,
sağlıkla ilgili her türlü tesisi açıp işletebilir.

Belediye Sağlık Hizmetleri

o

2. ve 3. sınıf gayrisıhhi kuruluşların denetimi

o

Topluma açık yerlerin denetimi

o

Gürültü kontrolü

o

Gıda denetimleri (Tarım Bakanlığına destek)

o Gıda maddesi üreten ve satan yerlerin denetimi
(Tarım Bakanlığına destek)

Kanuna göre yerel yönetimler sağlık kuruluşu açıp işletebilirler. Bu yetkiye dayanarak günümüzde birçok belediye
özellikle tıp merkezi açarak halka ayaktan ve yataklı tedavi hizmeti sunmaktadır. Kuşkusuz, belediyelerin asıl görevi
hastaların tedavisi değil, hastalıkların önlenmesidir. Belediyeler koruyucu hizmetler açısından kilit rol oynarlar. Bu konulardaki işlerin bazıları şunlardır:
•

o

o

Esnaf denetimi ve taşıyıcı aranması

o

Hayvansal ürünlerin denetimi

o Deniz kirliğinin önlenmesi ve mavi bayrak uygulamaları
o

Turizm sağlığı, turistik yerlerin denetimi

Çevre ile ilgili hizmetler

o

Vektör ve kemirici mücadelesi

o

Katı atıkların denetimi,

o

Cenaze, defin ve mezarlık işleri

o

Tıbbi atıkların denetimi

o

Afet planları hazırlamak, uygulamak

o

Sanayi atıklarının denetimi

o

Geri dönüşüm tesisleri kurup işletmek

•

Kişiye yönelik koruyucu hizmetler
o
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•

•

o

Halkın sağlık eğitimi

o

Zoonozların kontrolü

o Sağlık ve sosyal hizmetlerle ilgili olarak üniversitelerle işbirliği yapmak
o Kamu ve özel kurumlar ile sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapmak

Hasta bakımı ve tedavi hizmetleri
o

Yataklı ve yataksız tıp merkezi işletmeleri

o

Gezici sağlık birimleri oluşturmak

o

Rehabilitasyon merkezleri kurmak

o

Evde bakım hizmetleri

o

Hastalık taramaları ve erken tanı hizmetleri

o

Acil yardım ve ambulans hizmetleri

o

Hasta taşımacılığı

o

Belediye ebelik hizmetleri

Yukarıdaki listeden anlaşıldığı üzere, belediyelerin vermekle yükümlü olduğu hizmetlerin pek çoğu doğrudan ya da
dolaylı olarak halk sağlığı ile ilgilidir. Belediyelerin alt yapı,
insangücü ve parasal olanakları dikkate alındığında böylesine
çok ve çeşitli her belediye tarafından verilemeyeceği açıktır.
Belediye Kanununda (Madde 15/3) belediyelerin yukarıda
belirtilen hizmetleri yörenin gereksinmeleri ve parasal olanaklar çerçevesinde önceliklendireceği ve yapacağı yazılıdır.
Buna göre belediyeler sağlık gibi toplum açısından önemli
alanlara yoğunlaşıp bu alandaki hizmetlerini ön plana çıkartabilirler.

Sosyal hizmetler
o

Yaşlı bakım evleri

o Engelliler ve kimsesizler için soysal tesisler kurmak

•

o

Kadın ve çocuk sığınma evleri kurmak

o

Kreş işletmeciliği

o

Gıda destekleri

o

Yaşlılara yaşam desteği

o

Aş evleri çalıştırılması

Söz konusu hizmetleri verebilmek için her belediye kendi hizmetlerine uygun olarak örgütlenir. Bu örgüt içindeki
başlıca birimlerden birisi “sağlık işleri daire başkanlığı1dır.
Bazı belediyelere, çevre, temizlik, veterinerlik hizmetleri ayrı
daireler biçiminde kurulurken, bazılarında ise bu hizmetler
sağlık işleri dairesinde birleştirilmiştir.

Diğer hizmetler
o

Alkol ve tütün satan yerlerin ruhsatlanması

o

Uyuşturucu ile mücadele

o

Spor ve egzersiz olanaklarının sağlanması

o Çocuk bahçelerinin sağlık koşullarına uygun
kurulması
o

Afetlerde barınma, beslenme, vb yardımlar

o

Sokak hayvanlarının kontrolü

o

Hayvan hastalıklarının kontrol ve tedavisi

1146

Türkiye’de Belediye sayıları 2019
Belediye Türü
Büyükşehir Belediyesi
İl Belediyesi
Büyükşehir İlçe Belediyesi
İlçe Belediyesi
Belde Belediyesi
TOPLAM

Sayı
30
51
519
403
386
1389
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Şekil 8: Büyükşehir Belediye Örgütlenmesi Örneği – Aydın Büyükşehir Belediyesi
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Şekil 9: İlçe Belediyesi Örneği – Milas Belediyesi
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Şekil 10: Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Örgütü Örneği – Ankara Büyükşehir Belediyesi
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Sağlıklı Kentler Projesi
Bütün devletlerin ve belediyelerin temel amacı ve çabaları kentleri ve ülkeyi yaşanılabilir, yani sağlıklı kılmaktır.
Sağlıklı kent kavramı birçok disiplini ve sektörü ilgilendiren
genel bir anlayıştır. Sağlıklı kent tanımı ile ifade edilmek
istenilen husus, daha sağlıklı, huzurlu, yaşanılabilir kent olabilmek gerekli yapısal değişikleri yapmak ve bu işleri sürdürülebilir şekilde planlamaktır. Sağlık kent, insan dostu kent
yönetimi demektir. Yani, kent yönetimlerin asıl amacı kent
halkını mutlu yapmak, bir yandan yaşamlarını kolaylaştırırken diğer yandan sağlıklarını etkileyebilecek olumsuzlukları
ortadan kaldırıp olumluya dönüştürmektir.
Bu görüşten yola çıkarak Dünya Sağlık Örgütü bütün
dünyada “sağlıklı kentler projesi” başlatmıştır. DSÖ Avrupa Bölgesi bu konuda hayli ilerlemiş ve Avrupa Sağlıklı
Kentler Ağı kurmuş, kentsel düzeyde sağlık kalkınma planları hazırlanmasını destekleyerek bu konuların sağlık sektörü dışındaki sektörlerin gündemine alınmasını kendine amaç
edinmiştir. Dünya Sağlık Örgütü bu projenin daha fazla kente
yaymak ve kentler arasında işbirliğini artırmayı amaçlamaktadır. Herhangi bir kent (belediye) Sağlıklı Kentler Projesine üye olabilir; tek koşul bu konuda kararlı olmak, gerekli
planlamaları yaparak uygulamaya geçirmektir. Söz konusu
yaşamı kolaylaştırıcı işler arasında özürlülerin yaşamlarının
kolaylaştırılması için trafik işaretlerinin, kent içi yolların ve
kaldırımların, merdivenlerin özürlülere uygun duruma getirilmesi, tütünden arınmış dumansız, yeşil alanları arttırılmış,
havası temiz, gürültüsüz, temiz, denizinde yüzülebilir, yollarında güvenle yürünebilir, geceleri huzur içinde uyunabilir, alt yapısı tam kentler oluşturulması, hareketli yaşamayı
norm edinen, sağlık hizmetlerine kolayca erişebilen, sosyal
ilişkilerin güçlü, sağlıklı, huzurlu, güvenli ve mutlu bir kent
toplumu yaratmaktır. Görüldüğü gibi, sağlıklı kentler projesinin her bir ögesi, aslında belediyelerin zaten yapması gereken işlerdir. Projenin amacı, belediyeleri güdüleyerek, bir ağ
içinde birleştirerek dayanışma içinde ve daha güçlü biçimde
çalışmalarına ortam sağlamaktır.

cıyla Sağlıklı Kentler Birliği kurulmuştur. Bu kuruluş üye
belediyelerle birlikte sağlıklı kent çalışmaları yürütmektedir.
Kaynaklar

• 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu
• 5393 Sayılı Belediye Kanunu
• Barton H., Tsourou C. Sağlıklı Şehir Planlaması, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Yayını, Bursa 2006.
• Başaran İ. Sağlıklı Kentler Kavramının Gelişiminde Sağlıklı
Kentler Projesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Dergisi Cilt 9, Sayı: 3, 2007
• Bostanoğlu Ö. “Türk Belediyeciliğinde Güncel Tarihsellik”,
Amme İdaresi Dergisi, 1990, Cilt 23, Sayı 2, Haziran, s.74-93.
• Çelik B. “Türk Belediyeciliğinin Tarihsel Gelişimi”, Yeni Türkiye, 1995, Yıl 1, Sayı 4, Mayıs-Haziran, s.588-597.
• Eryılmaz B. Kamu Yönetimi, Genişletilmiş ve Güncellenmiş Yeni
Baskı, Erkam Matbaası, İstanbul, 2007.
• Evci D. “Şehir Sağlığında Halk Sağlığı Yaklaşımı”, http://med.
adu.edu.tr
• Şahin SK. Sağlıkta Yerel Yönetimlerin Rolü, Sağlık Düşüncesi Ve
Tıp Kültürü Platformu, No 11, 2009.
• Tatar M., Tatar F. Yerel Yönetimler ve Sağlık, Türk Belediyecilik
Derneği Yayını, Ankara 1998.
• Toprak Z. Çevre Yönetimi ve Politikası, Anadolu Matbaacılık, 2.
Baskı, İzmir 2003.
• Toprak Z. Yerel Yönetimler, Nobel yayınları, 6. Baskı, Ankara
2006.
• Ulusoy A., Akdemir T. Mahalli İdareler Maliyesi, Seçkin Yayınları, Ankara, 2004.
• Ünlü H. Yerel Yönetimler Arası İşbirliği, TOKĐ ve IULA EMME
Yayınları, İstanbul 1993.
• Vural T. “Osmanlı İmparatorluğu’nda Yerel Yönetimler”, Türk
İdare Dergisi, 2004, Yıl 76, Sayı 444, Eylül, s.179-193
• Yörükoğlu F. Türk Belediyeciliğinin Gelişim Süreci, Mevzuat
Dergisi, Yıl 12, Sayı 135, 2009.

Sağlıklı Kentler Projesine Türkiye’deki birçok il ve
ilçe belediyesi de katılmıştır. Sağlıklı Kentler Hareketinin
Türkiye’de yürütülmesini ve desteklemesini sağlamak ama-
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Muhtar ve Halk Sağlığı
Muhtarlık
Ülkemizde muhtarlık kurumunun temelleri 1829 yılında
II. Mahmut döneminde atılmıştır. O dönemde muhtarlıkların
başlıca görevi yeniçeriliğin kaldırılması sonrasında güvenliği
sağlamaktı. Yasal düzenleme ise (Teşkil-i Vilayet Nizamnamesi) 1864 yılında yapılmıştır. Bunu 1876 yılında çıkartılan
“İdare-i Umumiye-i Vilayet Nizamnamesi” izlemiştir. 1913
yılında çıkartılan “İdare-i Umumiye-i Vilayet Kanun-u Muvakkati” ile muhtarlıklar ve mahalli yönetimler ile ilgili bütün düzenlemeler yürürlükten kaldırılmıştır.
Cumhuriyet döneminde köy yönetimi ile ilgili temel kapsamlı yasa 18 Mart 1924 tarihinde çıkartılan 442 Sayılı Köy
Kanunudur. Çıkartıldığı tarihten 2018 yılına kadar çeşitli değişiklikler yapılan yasa halen yürürlüktedir.
1933 yılında çıkartılan 2295 sayılı kanunla muhtarların
yapmakla yükümlü olduğu görevleri zabıta ve belediye gibi
bazı kuruluşların yapması öngörülmüştür. Ancak, uygulamada görülen aksaklıklar sonucunda 1944 tarihli ve 4541 sayılı
Şehir ve Kasabalarda Mahalle Muhtar ve İhtiyar Heyetlerinin
Teşkiline Dair Kanun ile Kanunun uygulama şekil ve esaslarına dair 1945 tarihli tüzük çıkarılmış ve bugünkü şeklini
almıştır. Günümüzde varlığını koruyan ve muhtarlık ve mahalle yönetimini düzenleyen mevzuat 05.04.2004 tarih ve
4541 sayılı Kanun ve 26.04.1945 tarih 3/2413 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararıyla kabul edilen tüzüktür.
Muhtarlık, merkezi ve yerel yönetimlerin yardımcısı
olan bir kuruluştur; seçimle işbaşına gelen muhtar ve ihtiyar
heyetinden oluşur. Muhtar, hem mahallenin hem de Merkezi
İdare’nin (bakanlıkların ve genel müdürlüklerin) il ve ilçe kuruluşları ile belediyelerin temsilcisidir. İhtiyar Heyeti, muhtarın danışma ve yardımcı birimidir. Muhtar, mahalle ile ilgili
kararları bu heyetle birlikte alır. Bir de “köy derneği” vardır
ki, köyde yaşayan seçme yaşındaki herkesin katıldığı topluluğu (genel kurul) ifade eder.

Türkiye’de 2018 yılı itibariyle toplam 50.229 muhtarlık
vardır (mahalle: 31.937; köy: 19292). Büyükşehir belediyesi
bulunan 30 ilde köy yoktur. Bu illerde daha önce köy olarak
tanımlanan yerler artık mahalle olarak nitelenmektedir.
Ketlerdeki mahallerde görev yapan muhtarlarla köylerde
görev yapan muhtarların görevlerini ayrı ayrı ele almak gerekir. Çünkü kentlerdeki, özellikle büyükşehir belediyesi bulunan kentlerin mahallerinde muhtarlıkların görevlerinin büyük
çoğunluğu belediyeler tarafından yerine getirilmektedir.

Mahalle Muhtarının Görevleri
1. Seçim zamanlarında sandık seçim kurullarına ve
emlak vergisi ile ilgili olarak arsaların bedel tespit komisyonu gibi kurul ve komisyonlara katılmak,
2. Sandık seçim listelerinin ve askerlik çağına girmiş
olanların kimlik çizelgelerinin askıya çıkarılması gibi ilan işlerinin yapılmak,
3. Cadde, sokak ve meydan levhalarını zaman zaman
kontrol ederek eksik ve bozulmuş olanları belediyeye bildirerek yapılmasını sağlamak,
4. Salgın ve bulaşıcı hastalıkları şüpheli kimseleri ilgili kuruluşlara bildirmek,
5. Askerlik ve seferberlik başta olmak üzere tebligatların yapılmasında yardımcı olmak,
6.

Seçmen kâğıtlarının dağıtılmasını sağlamak,

7. Mahallede oturan vatandaşlar için gerekli ilmühaberler düzenlemek,
8. Nüfus kâğıdını kaybeden ya da yenisini çıkarmak
isteyenlere gerekli olan belgeleri düzenlemek,
9. Muhtaç, yaşlı, sakat ve kimsesizlere ve afet zamanlarında yardım yapılacakların tespiti gibi işlerde idareye yardımcı olmak,
10. Mahallede yapılan ve yürütülen hizmetlerle ilgili
görüş bildirmek.
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Köy Muhtarının Görevleri
1. Hükümet tarafından bildirilecek kanunları, nizamları
köy içinde ilan etmek ve halka anlatmak ve kanunlar, nizamlar, talimatlar, emirler ile kendisine verilecek işleri görmek;
2. Köyün sınırı içinde dirlik ve düzenliği korumak (asayişi korumak);
3. Salgın ve bulaşıcı hastalıkları günü gününe haber vermek;
4. Hekim olmayanların ve üfürükçülerin hastalara ilaç
yapmasını menetmek ve yetkililere haber vermek;
5. Köylünün bulaşıcı hastalıklara karşı aşılanmalarına
çalışmak;
6. Köye gelip gidenlerin niçin gelip gitmekte olduklarını
anlamak ve bunlar içinde şüpheli kişiler ya da yabancılar görülürse hemen yakın karakola haber vermek;
7. Her ay içinde köyde doğan, ölen, nikâhlanan ve boşananların defterini yapıp ertesi ayın onuncu gününden evvel
nüfus memuruna vermek;
8. Vergi toplamak için gelen tahsildarlara yol göstermek,
yardım etmek ve tahsildarların yolsuzluğunu görürse haber
vermek.
9. Asker toplamak ve bakaya ve kaçakları haber vermek;
10. Köy civarında eşkıya görürse haber vermek ve elinden gelirse yakalatmak;
11. Köylünün ırzına ve canına ve malına el uzatan
ve kanunlar karşı gelen kişileri köy korucuları ve gönüllü
korucularla yakalatmak;
12. Köy sınırı içinde yangın ve sel olursa köylüleri toplayıp söndürmeğe ve çevirmeğe çalışmak, (orman yangınlarında sınırdan dışarı olsa dahi yardıma mecburdurlar.);
13. Mahkemelerden gönderilen celpname ve her türlü
tezkere ve hükümleri gerekli kişilere bildirerek istenilen işleri
yapmak;
14. İhzar ve tevkif müzekkereleri (bazı kişilerin kanun

namına tutulmasını emreden mahkeme kâğıdı) gösterildikte
aranılan kimseleri kâğıdı getirenlere yakalatmak;
15. Zarar görenlerin şikâyeti ve bilip duyanları haber
vermesi üzerine sorup araştırmak.
Görevini bilinçli olarak yapmayan ya da bir kişisel nedenlere bağlı bir kusur sonucu görevini yapamaz duruma düşülmesi durumunda, muhtarlar bağlı oldukları ilçe yönetim
kurulu kararı ile görevden uzaklaştırılırlar. Muhtarın aldığı
yanlış, kusurlu ya da halka zarar verici nitelikteki kararları
valinin iptal etme yetkisi vardır. Ancak bu kararların valiler
tarafından yeniden alınması mümkün değildir. Bu kararların
yenilenebilmesi için yeni bir muhtar seçimi ve yeni bir karar
gereklidir.

Muhtarın Sağlıkla İlgili Görevleri
Muhtarların sağlık hizmetleri ile ilgili görevlerinin neler
olduğu 442 sayılı Köy Kanununda belirtilmiştir. Bu kanuna
göre köylülerin, dolayısıyla muhtarların yapmakla yükümlü
olduğu işler “zorunlu” olanlar ve “köy derneğinin (köydeki
herkesin) karar vermesi durumunda yapılması gerekenler”
olarak iki grupta toplanmıştır.

Zorunlu olarak yapılması gereken görevler
aşağıda sıralanmıştır.
442 Sayılı Köy Kanunu, Madde 13. Köylünün zorunlu
olduğu işler şunlardır (Bu maddede yer alıp da, sağlıkla ilgili
olmayan görevler belirtilmemiştir.) :
• Sıtma, sivrisinek tarafından bulaştırıldığı ve sivrisinek de su birikintilerinde barındığı ve ürediği için, her şeyden
önce köy sınırları içindeki su birikintilerini kurutmak;
• Köye kapalı yoldan içilecek su getirmek ve çeşme
yapmak, köyün içtiği su kapalı geliyorsa delik deşik bırakmamak ve mezarlıktan ya da süprüntülük ve gübrelikten geçiyorsa yolunu değiştirmek;
• Evlerde odalarla ahırları bir duvarla birbirinden ayırmak;
• Köyün her evinde üstü kapalı ve kuyulu (çukurlu) ya
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da lağımlı bir helâ yaptırmak ve köyün uygun bir yerinde de
herkes için kuyusu kapalı ve lağımlı bir hela yapmak;
• Evlerden dökülecek pis suların kuyu, çeşme ve pınar
sularına karışmayarak, ayrıca akıp gitmesi için üstü kapalı
akıntı yapmak;
• Köylerde evlerin çevresini ve köyün sokaklarını temiz
tutmak, her evin kendi önünü süpürmesini sağlamak;
• Çeşme, kuyu ve pınar başlarında gübre, süprüntü bulundurmayıp, buraları her zaman temiz tutmak ve fazla suların çevreye yayılarak bataklık oluşturmaması için akıntı
yapmak;
• Köyün süprüntü ve gübrelerini köyden uzakça, yol
üstü olmayan, sapa ve rüzgar altı yerlerde yapmak ve herkese
o gübrelikten ayrı ayrı yerler göstermek;
• Köy yollarının ve alanının çevresine ve köyün içinde
ve köy çevresindeki su kenarlarına, mezarlıklara, mezarlıkla
köy arasına ağaç dikmek;
• Köyde insanlarda salgın ve bulaşıcı hastalık çıkarsa
ya da frengili bir kişi görülürse hükümete (en yakın sağlık
kuruluna; aile hekimine)haber vermek; bir yetkili gelinceye
kadar, hastanın yanına yakınlarından başkasının girmemesini
sağlamak;
• Köydeki hayvanlarda salgın ya da bulaşıcı bir hastalık
görülürse, bu durumu veteriner müdürlüğü ya da kaymakama
haber vermek.
• Köyde kurumuş ve kokmuş meyve ve diğer sağlığa
zararlı şeyleri köyden uzaklaştırıp gerekirse gömmek.

Köylünün isteğine bağlı olarak yapılması
gereken işler
442 Sayılı Kanun, Madde 14. Bu maddede yer alıp da
sağlıkla ilgili olarak köylünün isteğine bağlı olanlar aşağıda
belirtilmiştir:
• Köyün evlerinde ahırları odalardan ayrı bir yere yapmak;
• Ev, ahır, hela duvarlarının iç ve dışlarını badanalamak;
• Köyde bir çamaşırlık yapmak;

•
•
•
•

Köyde bir hamam yapmak;
Fakirlere yemeklik ve para ile yardım etmek;
Kimsesiz çocukları sünnet ettirmek;
Yoksulların cenazelerini kaldırmak.

Bu maddede, köy muhtarına verilen bir görev de, bir
sağlık korucusu bulundurmak, böyle bir kişi yok ise il ya da
ilçe merkezinde açılacak sağlık derslerine elaman göndererek sağlık korucusu yetiştirmektir. Ancak, bu iş artık yapılmamaktadır. Onun yerine, muhtarın en önemli işlevlerinden
birisi köyde bir sağlık evinin kurulması ya da köylünün bu
hizmetleri en yakındaki sağlık evi ya da aile hekiminden kolayca alabilmelerini sağlamak olmalıdır

Muhtarın Sağlıkla İlgili Bilmesi Gereken Bazı
Hususlar
Ülkemizdeki kamu yönetimi sisteminde birçok kamu
hizmeti ile ilgili olarak il ve ilçeler düzeyinde bazı kurullar
oluşturulmuştur. Bu kurulların başlıca amacı, kararların alınmasına ilgili bütün tarafları katabilmek ve böylece en doğru
kararları alabilmektir. Bunlar arasında satın almalar, memurların disiplinleri, fuhuşla mücadele, çeltik ekimi gibi konularda kurulmuş olan kurullar sayılabilir. Muhtarların hizmetleri
yakından ilgilendiren bu kurulların başında “Hıfzıssıhha Kurulları” gelir.

Hıfzıssıhha Kurulları
1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununa göre her ilde
bir “il hıfzıssıhha kurulu” ve her ilçede bir “ilçe hıfzıssıhha
kurulu” kurulur. Muhtarların bu kurullarla ilgili olarak bilmesi gereken şey hıfzıssıhha kurullarının aldığı kararlara uyulmasının zorunlu olduğu, uymayanlar hakkında cezai işlem
yapılacağıdır. Bu kurulların bir işlevi de mevzuatta bulunmayan bazı uygulamalar için kurallar oluşturmak. Dolayısıyla,
muhtar eğer toplumun yararına olabilecek bir uygulama için
yasal bir dayanak bulamıyorsa, bu konuyu ilçe sağlık müdürlüğü ya da kaymakam kanalı ile hıfzıssıhha kurulunun gündemine aldırıp karar çıkartılmasını sağlayabilir.
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Sağlık elemanlarının üye olduğu kurullar
Ebeler 1943 Tarih ve 4459 Sayılı “Köy Ebeleri ve Köy
Sağlık Memurları Teşkilatı Yapılmasına Dair Kanun” un
6’ıncı maddesi uyarınca, bulundukları köyün ya da köy grubu merkezinin ihtiyar meclisinin doğal üyesidirler. Bu madde
aşağıda gösterilmiştir.
Madde 6: Köy ebeleri ve köy sağlık memurları bulundukları köyün veya köy grubu merkezinin ihtiyar meclisinin
tabii üyesidirler. (Not: Kanunda “köy grubu” olarak belirtilen kavram “sağlık evi” ile eşanlamlıdır.)

Bulaşıcı hastalıkların bildirimi
Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 58 ve 61 inci maddelerine göre, sağlık personeli yanısıra, başta muhtarlar olmak
üzere, apartman yöneticileri, kapıcılar, gemi kaptanları, kurum amirleri, özel kurumların yöneticileri bulaşıcı bir hastalıktan kuşku duyduklarında bu durumu derhal en yakın sağlık
kuruluşuna bildirmekle yükümlüdürler.
Köyde bir bulaşıcı hastalık çıktığında, ya da bir bulaşıcı
hastalığın varlığından kuşku duyulduğunda muhtarlar bu durumu bağlı oldukları aile hekimine, ilçe sağlık müdürlüğüne,
karakol ya da kaymakamlığa bildirmekle görevlidirler.
442 Sayılı Köy Kanunu’nun 13. maddesinde (Fıkra 22)
“köyde bir bulaşıcı hastalık çıkarsa veya frengili adam görülürse o gün bir adam yollayarak hükümete haber vermek”
köy yöneticilerinin görevi olarak belirtilmiştir.
Ayrıca, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 61.
maddesinde de köy ihtiyar heyetlerinin bulaşıcı hastalıkları
bildirmekle yükümlü oldukları yazılıdır.

Başıboş hayvanlarla mücadele
Hayvanlardan insanlara hastalıkların bulaşmasını önlemek için hayvanlara aşı yapılması ve hastalanmalarının önlenmesi gerekir. Evcil olan ya da köylüler tarafından beslenen hayvanların aşılanmaları ve hastalıklardan korunmaları
mümkün olabilir. Fakat başıboş ve vahşi hayvanlar için böyle
bir uygulama yapılamaz. O nedenle, yasalarımıza göre sahipsiz hayvanların öldürülmeleri (itlaf edilmeleri) gerekir. Bu iş,

belediye olmayan yerlerde muhtarların sorumluluklarındandır.
Kuduz olduğundan emin olunan ya da kuduz olduğu
kuşkusu bulunan bir hayvan öldüğünde hayvanın ölüsü serin bir yerde saklanmalı ve ivedilikle ilçe veterinerine haber
ulaştırılmalıdır. Aynı haberci durumu ilçe sağlık müdürlüğüne de bildirmelidir. Bunların duruma el koymaları gecikirse,
hayvanın ölüsü en az 160 cm. derinlikte bir çukura konmalı,
üzeri kireç kaymağı ya da söndürülmüş kireç ile kapatıldıktan
sonra toprakla sıkı sıkıya örtülmelidir.
Eğer ölen hayvanın beyninde “Negri cismi” aranacakla,
bu inceleme için beyin en geç ölümden sonra 30 dakika içinde
ulaştırılmalıdır. Daha geç kalındığında beyinde kokuşma
başlayacağından Negri cismi görülemez.

Karayara (şarbon) ile mücadele
Fransızca bir sözcük olan “şarbon” siyah / kara anlamına
gelir. Bu hastalığa bu adın verilmesi, deride oluşturduğu kara
renkli yaralar nedeniyledir. Şarbon deride ve akciğerlerde
yerleşen tehlikeli bir hastalıktır. Aslında sığır, koyun, keçi ve
atların hastalığıdır. Hasta olan hayvanların deri, kıl ve yünleri
ile insanlara bulaşabilir. O nedenle, çobanlarda, hayvancılıkla uğraşanlarda, kasaplarda daha sık görülür. Nadir olarak,
şarbonlu hayvanların kıllarından yapılmış olan traş fırçalarını
kullananlara da bulaşabilir. Şarbonlu hayvanların bulunduğu
ortamdaki tozlu havada da bu hastalığın mikrobu bulunabilir
ve hava ile insanların akciğerlerine bulaşabilir. Şarbon hastalığının görüldüğü bölgelerde hayvanlara aşı yapılmalıdır.
Şarbon bildirimi zorunlu bir hastalıktır.
Hayvanlarda şarbon görülünce ivedilikle veterinere haber
verilmelidir.
Şarbon, tedavi edilmezse ölümle sonuçlanabilen tehlikeli
bir hastalıktır. Çok büyük olasılıkla insandan hayvana geçmez.
Ancak, şarbondan ölen insanların ölüleri derin gömülmeli ve
yabansıl hayvanların bu ölüleri yemeleri önlenmelidir.
Köy yönetimi ve muhtarlar şarbon görülen yerlerdeki evcil hayvanların aşılanmalarını sağlamalıdırlar.
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Çeltik ekimi ve sıtma mücadelesi

442 Sayılı Kanun, Madde 36, Fıkra 4. (Muhtarlar) hekim
olmayanların ve üfürükçülerin hastalara ilaç yapmasını
men etmek ve hükümete haber vermekle görevli ve yetkilidirler.

Çeltik (pirinç) bitkisi su içinde büyür ve çeltik ekili alanlar sürekli bataklık durumunda olurlar. Dolayısı ile sivrisineklerin üremesi için uygun ortam yaratırlar. Bunu önlemek
için çeltik tarlalarına verilen su belli aralıklarla kesilir. Bu kararı ve kesilme aralıklarını İlçe Çeltik Komisyonu düzenler.
Sıtmanın yayılmasını önlemek için İlçe Çeltik Komisyonlarının kararlarına uyulmalıdır.

Mutatabbiplerle mücadele
1219 Sayılı “Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarz-ı İcrasına Dair Kanun” (Hekimlik ve Hekimlik Dalları İle İlgili
Sanatların Uygulanışına İlişkin Yasa) nın birinci maddesine
göre, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde hekimlik (doktorluk) yapabilmek için:
• Türk olmak,
• Türkiye’ deki tıp fakültelerinden birini bitirmiş olmak
(yabancı ülkelerdeki tıp fakültelerini bitirenlerin diploması Sağlık Bakanlığınca onaylanmış olacak),
• Diplomasını Sağlık Bakanlığına onaylatıp kaydettirmiş bulunmak zorunludur.
Yukarıdaki koşulları taşımayan ve hekimlik yapıp hasta
tedavi edenlere “mutatabbip” (yalancı hekim, sahte hekim)
adı verilir. Bunlar arasında ebenineler, iğneciler, sınıkçılar,
bel çekenler, üfürükçüler, yatırcılar sayılabilir.
Yukarda belirtilen Yasa’ nın 25. maddesi mutatabbipliği
suç saymakta ve bu kişilere bir aydan 6 aya kadar hapis cezası verileceğini kurala bağlamaktadır.
Her kim, diploması yokken, çıkar sağlamak amacı ile olmasa bile, hasta tedavi eder ve “hekim” unvanını kullanırsa, bir aydan altı aya kadar hapis ile cezalandırılır.
Muhtarlar 442 sayılı Köy Kanunu gereğince mutatabbiplerin çalışmalarını önlemekle görevli ve yetkilidirler.

Ölü gömme izni (defin ruhsatı)
Belediyesi olan yerlerde defin iznini belediye tabibi verir.
Belediye tabibi olmayan yerlerde defin ruhsatı il genelindeki hekimlerden oluşacak bir havuzdaki hekimler tarafından
verilir. Hekimlerin olmadığı yerlerde Mezarlık Yerlerinin
İnşası İle Cenaze Nakil ve Defin İşlemleri Hakkında Yönetmelik (19.01.2010) uyarınca köylerde bu izni köy muhtarı da
verebilir.
Köylerde olan ölümlerde gömme izni verilirken ölümün,
kuşkulu da olsa hiç bir bulaşıcı hastalıktan olmadığına ve
kolluk güçleri ve adalet örgütünü ilgilendirmediğine (adli
olay olmadığına) dikkat edilmelidir. Böyle durumlarda yerel
sağlık örgütü ve kolluk güçlerine haber verilmelidir.
Özellikle sıcak havalarda ölülerin en kısa zamanda
gömülmesi gereklidir. Çünkü cesetler sıcak havalarda kısa
sürede çürümeye ve kokuşmaya başlarlar. Dinimizde, ölülerin en kısa zamanda gömülmeleri ile ilgili kuralın nedeni de
budur.
Adli olaylarda ölüler cumhuriyet savcısının izni alınmadan gömülemez.
Ölüler, yerel sağlık yetkilisi ve cumhuriyet savcılarının
izni alındıktan sonra, gömüldükleri yerden çıkartılarak
incelenebilir ya da başka bir yere götürülebilir. Böyle durumlar genellikle, ölüm nedeni kuşkulu olanlar için söz konusudur.
Ölüm olaylarının bildirimi köyün bağlı olduğu nüfus memurluklarına (müdürlüklerine) yapılır. Ölenlerin bildirildiği
gibi, doğanlar da aynı yerlere bildirilmelidir.
442 Sayılı Köy Kanununun 14 üncü maddesi köy mezarlığının yerinin nasıl seçileceğini tanımlamakta ve bu görevi
köy yönetimine vermektedir.
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442 Sayılı Köy Kanunu, Madde 14 : Köy mezarlığının
köyden ve caddeden uzak bir yerde, suların geldiği tarafta değil, akıp gittiği tarafta olmasına çalışmak ve etrafını
duvarla çevirerek hayvanların girmesinin önünü almak.....
köy yönetiminin görevidir.
Umumi Hıfzıssıhha Kanununa göre ise (Madde 211-226),
mezarlıkların yerlerinin seçiminde ilçe sağlık müdürlüğünün
almak ve bu yerleri bağlı bulunulan ilçenin kaymakamlığına
onaylatmak gerekir.
Mezarlık olarak ayrılmış yerler dışına ölü gömülemez.
Mezarlıklar yerleşme alanının dışında ve evlerden yeterli uzaklıkta olmak üzere, köyün nüfusuna ve yıllık ortalama
ölüm sayısına göre yeterli alanda olacaktır. Mezarlıkların
toprağının özellikleri çevredeki meskenler ve su kaynakları
için bir sakınca oluşturmayacaktır. Mezarlıkların çevresi kesinkes duvarla çevrilecektir (1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha
Kanunu, Madde 212).

Köylere içme ve kullanma suyu sağlanması
Köylere yeteri miktarda ve temiz içme ve kullanma suyu
sağlanması köy yönetimi ve muhtarların görevidir. Bununla
ilgili hükümler Köy Kanunu ile Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nda yer almaktadır.
442 sayılı Köy Kanunu, Madde 13-2: Köye kapalı yoldan
su getirmek ve çeşme yapmak, köyün içtiği su kapalı geliyorsa yolunda delik deşik bırakmamak ve mezarlıktan veya
süprüntülük ve gübrelikten geçiyorsa yolunu değiştirmek
(Köyün yapmak zorunda olduğu işlerdendir).
442 sayılı Köy Kanunu, Madde 13-8: Çeşme, kuyu ve
pınar başlarında gübre, süprüntü bulundurmayıp, daima temiz tutmak ve fazla suların etrafa yayılarak bataklık yapmaması için akıntı yapmak (Köyün yapmak zorunda olduğu
işlerdendir).
1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 235-243üncü
maddeleri de temiz su sağlanması ile ilgilidir ve bu konuda
özellikle belediyelere düşen görevleri sıralamaktadır. Bu
kanunun 238. maddesinde şöyle denilmektedir : “Koruma

bölgesi olmak üzere kaynaklar çevresinde tayin ve sınırlandırılan arazi belediye alanının dışında da olsa belediye tarafından Belediye Kamulaştırma Kanununa göre kamulaştırılması
zorunlu olup, bu arazinin mesken yapılmak, ekilmek ve diğer
herhangi konular için kullanımı yasaktır.” (“Koruma bölgesi”
bir yeraltı su kaynağının yağmurlarla beslendiği arazi parçası
demektir.)
Bu hükme göre, belediyeler, köy sınırları içinde bulunan
su kaynaklarının koruma bölgelerini kamulaştırma hakkına
sahiptirler. Bu konuda köy yönetimlerinin yardımcı olmaları
beklenir. Ancak, söz konusu kamulaştırma işleminin köyde
yaşayanların haklarını ve yararlarını da gözetmesi için muhtarın ve köy yöneticilerinin duyarlı olmaları en doğal haklarıdır.
442 sayılı Köy Kanunu’ nun 13’ üncü maddesinin 2’ inci
fıkrası uyarınca köye su getirmek ve suyollarını onarmak
köylünün yapması gereken zorunlu işlerdendir.
Köyün kendi olanakları ile köye su getirmesi olanaksız ise, başvurulabilecek kurum, büyükşehir belediyeleri,
büyükşehir belediyesi olmayan illerde İl özel idaresidir. (Büyükşehir belediyesi olan illerde il özel idareleri 2013 yılında
kaldırılmıştır.) Çünkü il özel idarelerinin başlıca görevleri,
özellikle kırsal bölgelerin sağlık ve eğitim sorunlarını çözmek ve kalkınmalarına destek vermektir. İl özel idarelerinin
başkanı validir.
Belediyelik yerlerde İller Bankasından sağlanacak parasal destek de kullanılabilir.

Sağlığa zararlı suların içilip kullanılmasının
önlenmesi
Sağlığa zararlı suların kullanılıp içilmesini önlemenin en
etkili yolu eğitimdir. Eğer, kirli su, sürekli olarak akan köy
çeşmesi ise, çeşmenin üzerine “Bu suyu içmek ve kullanmak
sağlığa zararlıdır” ibaresi yazılı bir levha ya da kâğıt asılarak suyun kullanılmasının sakıncası halka duyurulabilir. Kirli
suların kesilmesi (kapatılması) sağlanabilir. Benzer işlemler,
kirli kuyular ya da diğer su kaynakları için de uygulanabilir.
Ancak, asıl yapılması gereken, köylünün kullanacağı temiz
suyu sağlamak olmalıdır. Köy Kanunu köylere temiz ve ye-
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terli içme ve kullanma suları getirilmesini zorunlu kılmaktadır. Daha önce belirtildiği gibi, köye kapalı yoldan içilecek
su getirmek ve çeşme yapmak, su borularının ve yollarının
bakım ve onarımı Köy Kanununa göre muhtarın zorunlu görevlerindendir.

Köylülere zorla hela yaptırılması
İl ya da İlçe Hıfzıssıhha Kurulları isterse, sıhhi helâ yaptırılmasını zorunlu olarak ilan edebilir. Bu durumda, helâsını
sıhhi koşullara uygun yapmayan kişiler hakkında yasal işlem
yapılır. Ancak, önemli olan kişilerin sağlıklı bir helâ yapmaları değil, yaptıkları bu helâyı kullanmalarıdır. O nedenle, bu
hususta asıl yapılması gereken kişileri eğiterek sağlıklı helâ
yapmalarını sağlamaktır. Çünkü zorla hela yaptırılan köylüler
bu helaları kullanmamaktadırlar.

Fare mücadelesi
Farelerle bulaşan hastalıkların başlıcaları şunlardır:
1. Farelerin üzerinde yaşayan pireler, hasta farelerden
aldıkları tifüs ve veba hastalıklarını, insanları ısırınca onlara
geçirirler.
2. Farelerin idrar ve dışkısı ile bulaşmış yiyecekler insanlara tifo ve paratifo hastalıkları ile besin zehirlenmesi hastalığını bulaştırır.
3. Farelerin yıkandıkları ya da idrarları ve dışkıları ile
bulaşmış sulardan leptospiroz adı verilen çok sakıncalı bir
hastalık bulaşabilir.
4. Farelerin ısırması ile veba ve fare ısırığı hastalığı bulaşır.
Fareler besinleri yiyerek pek büyük ekonomik zararlara
neden olurlar. Bu nedenlerle farelerle savaş önem kazanmaktadır.

Farelerle savaşta başlıca iki yöntem vardır:
a.
b.

Fareleri aç bırakmak ve çoğalmalarını önlemek.
Fareleri öldürmek.

Fareleri aç bırakmak için şunlar yapılabilir:
• Ev atıklarının evlerden uzaklaştırılması ve besin maddelerini farelerin ulaşamayacağı koşullarda depolayıp saklama.
• Barınakları farelerin giremeyeceği, çoğalamayacağı
özellikte yapma.
Fareleri öldürmek için ise ya farelerin doğal düşmanlarından (kedi, köpek) yararlanılır ya da özel ilaçlar kullanılır.
Fare öldüren ilaçlara rodentisit (fare öldürücü) adı verilir. Bu
ilaçlar eczanelerde bulunabilir.
Fare öldürücüler kullanılırken aşağıdaki noktalar göz
önünde tutulmalıdır.
• Çapı 2-2.5 cm olan ekmek parçalarının (sandviçlerin)
arasına fare zehirleri konmalı, bunlardan en az 4-5 tane
hazırlayıp fare deliği olabilecek yerlere yerleştirilmelidir.
Fare, çok zeki bir hayvan olduğundan birkaç gün yeme
dokunmaz.
• Yem her gün değiştirilmelidir.
• Fare yemi yedikten sonra orada ölmez. Deliğinde
ölür. Ölü fareyi yiyen diğer fareler de, deliklerinde ölürler.
• Kapan kullanılıyorsa birkaç kapan birden kullanılmalıdır. Kapan temiz olmalı, üzerinde fare doku parçaları, kan
vb. olmamalıdır.
• Zehirli buğday ya da benzeri tahıl kullanılarak da fareler öldürülebilir. Bunun için yerel tarım örgütünden bilgi
alınmalıdır.

İki türlü fare vardır: Gri farenin kuyruğu bedeninden kısa
ve rengi gridir. Barınakların alt bölümlerinde, delik, kovuk
ve izbelerde yaşar. Barınağa, barınağın alt bölümlerinden girer. Diğer tür olan siyah fareye ambar faresi de denir. Siyah
renklidir ve kuyruğu bedeninden daha uzundur. Sıklıkla ağaç
üzerinde yaşar ve evlere tellerden ya da ağaç dallarından yararlanarak girer. Evin yüksek bölümlerinde yaşar.
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Köylerde çöp kontrolü
Açıkta bırakılan çöpler başta karasinekler olmak üzere,
haşerelerin çoğalmasına neden olurlar. Bu nedenle evlerde,
çöpler ağzı kapaklı çöp bidonlarında saklanmalı ve bidonların ağzı açık bırakılmamalıdır. Bidonları ve kapakların iç çeperleri en az haftada bir yıkanmalıdır. Mazotlanması da çok
yararlıdır. Daha iyisi, çöp kovalarının ya da bidonlarının içine
naylon çöp torbaları yerleştirmek ve torba dolunca ağzını sıkıca bağlayıp çöpü naylon torba ile uzaklaştırmaktır. Böylece, kovanın ya da bidonun içi temiz kalır. Böyle yapılsa bile,
zaman zaman kova yıkanarak temizlenmelidir.
Köylerde uygun bir yerin “çöplük” olarak ayrılması ve
her aileye buradan bir yer verilmesi çok uygun olur. Aileler
her çöp döküşten sonra, dökülen çöpün üzerini 3-4 parmak
kalınlığında kuru toprakla kapamalıdırlar.

Ahırların denetimi
Bir grup hastalık hem insanlarda hem de hayvanlarda görülür. Bunlara “zoonoz” adı verilir. Bu hastalıklar hayvandan insana, en çok ahırlarda bulaşır. Bunlar bulaşıcı ve son
derecede sakıncalı hastalıklardır. Bu nedenle ahırlar evlerden
ayrılmalı ve temiz tutulmalıdır. Ahırların temizliği ve hastalık
bulaşının önlenmesi konularında yerel veteriner örgütlerine
danışılmalıdır.

Köyde sivrisinek mücadelesi
Muhtarların böceklerle mücadeledeki en önemli görevleri bunların çoğalmasını önleyecek önlemlerin alınmasını
sağlamaktır. Böcek mücadelesi, sanıldığı kadar kolay ve güvenli bir uygulama değildir. Bu konuda akla gelen ilk şey,
böceklerin ürediği yerlerin yok edilmesidir. Örneğin, bataklıkların kurutulması ile sivrisineklerin üreme alanları yok
edilmiş olur. Ancak, bataklıkların kurutulması ile diğer canlıların da yaşam alanların yok edildiği unutulmamalıdır. Başka
bir deyişle, bataklıkların kurutulması ekolojik dengeyi bozar,
dolayısıyla aslında önerilen bir yaklaşım değildir. Her şeye
karşın, eğer bataklıkların kurutulması gerekiyorsa, bir uzmana danışmakta yarar vardır.

Karasineklerle mücadele
Karasinek savaşında en önemli nokta karasineklerin

üreyip çoğalmasına engel olmaktır. Karasinekler çöplük ve
gübreliklerde çoğalırlar. Çöpler ve gübreler belli bir yerde
toplanır ve her yeni çöp-gübre atılışında üzeri üç parmak kalınlığında bir toprak tabakası oluşacak biçimde, iyice kapatılırsa karasineklerin üremeleri önemli ölçüde önlenmiş olur.
Karasinekler, içinde besin artıkları bulunan çöplüklerde
ve insan ve hayvan dışkılarında çoğalırlar. Bunların ürememeleri için alınacak önlemler aşağıda açıklanmıştır:
1. Karasineklerin insan dışkısında çoğalmasını önlemek
için sağlık kurallarına uygun helalar yapılmalıdır.
2. Karasineklerin hayvan dışkısında (gübreliklerde) çoğalması ise şöyle önlenir: Evin 3-4 metre uzağına, eni 2 metre, boyu 3 metre, derinliği ise evdeki hayvan sayısına bağlı
olarak değişmek kaydı ile 50-60 santimetre olan bir çukur
kazılır. Kazı sırasında çıkan toprak rüzgârın en çok estiği
yönde, çukurun yanına kümelenir. Her sabah ahır temizlendiğinde çıkan gübre bu çukura boşaltılır ve üzeri 4 parmak
kalınlığında toprakla örtülür. Bu iş için çukurun yanına kümelenmiş olan toprak kullanılır. Bu basit işlem karasineklerin
gübrede çoğalmasını çok yüksek oranda önler. Kırsal alanda
hayvan dışkısından gübre ve bazı yörelerde yakıt (tezek) olarak yararlanılmaktadır. Açıklanan işlem gübrenin böyle kullanılmasına engel değildir.
3. Gübre yığının dış kısmı soğuk, iç kısmı sıcaktır. Gübre yığını zaman zaman (yazın her gün) bir kürekle alt üst
edilirse, dış kısmına bırakılmış olan sinek yumurtaları gübre
yığının sıcak olan iç kısmına girer ve bu sıcaklık yumurtaları
öldürür.
Ergin (yetişkin) karasinekleri öldüren pek çok böcek öldürücü ilaç vardır. Bunlara “böcekkıran” ya da “ensektisit”
ler adı verilmektedir. Böcekkıranlar eczanelerden ve yerel
zirai mücadele örgütlerinden sağlanabilir. Ancak, bu ilaçlar
insanlar ve hayvanlar için de sakıncalı ve zehirleyicidirler.
Bu nedenle, karasinek mücadelesinde bu ilaçların kullanılmasına gerek kalmaması için karasineklerin üremsine engel
olan önlemlere öncelik verilmelidir. Kaldı ki, karasineklerin
üremesini önlemek, onları öldürmekten hem daha etkili hem
de daha ucuzdur.
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Yetişkin karasineklere böcek ilacı (böcekkıran, ensektisit) uygularken şu hususlara dikkat edilmelidir:
Böcekkıran ilaçlar insanlar, özellikle çocuklar için son
derecede sakıncalı zehirlerdir. Uygularken ilacın ambalajı
üstünde yazılı kurallara kesinlikle uyulmalı, ilaç çocukların
ulaşamayacağı bir yerde, besinlerden uzak ve kutu ya da şişesi sıkıca kapalı bir biçimde saklanmalıdır.
Bu tür ilaçlar konusunda en küçük kuşku duyulması
durumunda kesinlikle uygulama yapılmamalı, uygulamaya
sağlık ve tarım örgütünden yeterli bilgi alındıktan sonra geçilmelidir. Bunların uygulanışları sırasında alınması gereken
önlemler ambalajları üzerine yazılıdır. Bunlara kesinlikle
uyulmalıdır.
Karasineklerle savaşta köy yönetimi ve muhtarlara düşen görev ve sorumluluklar şunlardır: Kırsal alanlarda hela
yaptırmak ve hayvan gübreleri için yukarda belirtilen önlemleri almak ve aldırmak köy yönetimi ve muhtarların
görevleridir. Bu görevlerin yerine getirilmesi için gerekirse
kolluk güçlerinin yardımlarından yararlanılabilir (442 Sayılı
Köy Kanunu, Madde 13, Fıkra 1- 5- 9).

Köy halkının sağlık konularında eğitilmesi
Birçok hastalık ve sağlık sorunu kişilerin eğitilmeleri ile
önlenebilir. Burada sözü edilen eğitim, okullarda verilebileceği gibi, radyo, televizyon, gazete aracılığı ile de olabilir.
Fakat en etkili eğitim biçimi, kişilerin birbirlerini eğitmeleridir. İşte köylerde sağlık ekibi üyeleri olan aile hekimi ve
hemşireler, ebeler ve çevre sağlığı teknisyenleri bu görevi
yerine getirir ve halkı kendi sağlıklarını koruma konusunda
eğitmeye çalışırlar. Sağlık eğitimi, aynı zamanda muhtar,
imam, öğretmen gibi kişilerin de görev ve sorumluluğudur.

Kırsal bölgelerde sağlığı ilgilendiren her konuda eğitim yapılmalıdır. Ancak, ülkemizdeki sağlık sorunlarını göz
önüne aldığımızda bazı konuların daha önemle ele alınması
gerektiğini anlamaktayız. Bu konular şöyle sıralanabilir: Ana
sağlığı, aile planlaması, bulaşıcı hastalıklardan korunma, bağışıklama (aşılama), erken tanı hizmetleri, sağlıklı beslenme,
çocuk gelişmesi ve çocuk sağlığı, sağlık kuruluşlarından yararlanma.

Sağlık kuruluşlarının bakım ve onarımı?
Köy yönetimleri ve muhtarlar sağlıkevi gibi kuruluşların
bakılıp korunmasında, diğer devlet mallarında olduğu gibi,
çok duyarlı olmalıdırlar. Korumanın yanısıra, bu sağlık kuruluşlarının bazı onarımlarını da, başta imece ile çalışma olmak
üzere, yerine getirmelidirler. Köy yönetimleri ve muhtarlara
böyle bir yasal görev verilmediği anlaşılmaktadır. Ancak, kırsal alan halkı ve yöneticilerin kendilerine hizmet veren bu
yerlerin korunması ve onarılması çalışmalarına katılmaları,
en azından bir yurttaşlık görevi olarak algılanmalıdır.

Köy yönetimi ve muhtarların kırımlarda
(afetlerde) görevleri
442 Sayılı Köy Kanunu köy yönetimini bir kırım durumunda örgütlenmek ve gerekli kurtarma, boşaltma (halkı kırım alanından uzaklaştırmak) ve ilkyardım yapmakla görevli
kılmaktadır. Bu iş için daha önceden örgütlenilmeli ve hazırlık yapılmalıdır.
Köy sınırı içinde yangın ve sel olursa köylüleri toplayıp
söndürmeğe ve (sel sularını) çevirmeğe çalışmak muhtarların
görevidir.
Orman yangınlarında sınırdan dışarı olsa bile yardım etmek zorundadırlar.
(442 Sayılı Kanun, Madde 36, Fıkra 12)

Muhtarlar, köye eğitim için gelen görevlilere yer
göstermekten halkın eğitim toplantılarına katılımını
sağlamaya kadar birçok konularda yardımcı olmalıdırlar.
Halkın sağlık eğitimi konusunda köy imamlarının da
önemli rolleri vardır. İmamlara sağlık ekibi tarafından eğitimin nasıl yapılacağı konusunda eğitim uygulandıktan sonra
sağlık eğitimi için görevlendirilebilirler. Muhtar bu konuda
sağlık personeline yardımcı ve destek olmalıdır.

Köy yönetiminin sosyal hizmetlerle ilgili
görevleri
Yetim, öksüz ve kimsesizlere gerekli yardımın yapılmasını 442 Sayılı Köy Kanununun 13’ üncü maddesi bir görev
olarak köy yönetimine vermektedir.
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Nüfus kayıtları
Köyden sürekli olarak ayrılan (ayrılanlar) kişilerin kimlikleri, (biliniyorsa) göçtükleri yerin adresi de belirtilerek,
izlenen ayın ilk on günü içinde nüfus idaresine bildirmek
gereklidir. Köye göçenleri de, aynı sürede aynı yerlere bildirmek gereklidir.
Köylerde olan doğum, ölüm, evlenme ve boşanma olaylarını ilgili devlet dairelerine bildirmekte köy yönetiminin işlerindendir. Her ay içinde köyde doğan, ölen, nikâhlanan ve
boşananların defterini yapıp ertesi ayın onuncu gününden evvel nüfus memuruna vermek ve köyün nüfus defterini birlikte
götürerek gerekli kayıtları yaptırmak (muhtarların görevidir)
(442 Sayılı Kanun, Madde 36, Fıkra 7).

Adli olaylar
Aşağıdaki durumlara adli olay adı verilir:
• Kavga sonucu adam yaralama,
• Kavga sonucu adam öldürme,
• Nedeni bilinmeyen ölümler,
• Kuşkulu ölümler.
Köyde bu durumlardan biri ortaya çıktığında kolluk
güçlerine (jandarma) haber verilecek, ölüler gömülmeden,
görülüp-bulunduğu durumda korunacak, yaralılar ivedilikle
sağlık kuruluşlarına gönderileceklerdir.
Adli olayları kolluk güçlerine ya da savcılığa bildirmek,
ölüleri gömmeyip, savcı gelinceye kadar bulundukları durumda korumak muhtar ve köy ihtiyar meclislerinin görevidir. Bu görevi yerine getirmeyenlere, hapis cezası da içinde
olmak koşulu ile ceza verilir.
Kaynaklar:

• Akyol AÇ; http://kalpantalya.com/yazidetay-79.html
• http://dergi.sayistay.gov.tr/icerik/der56m6.pdf
• http://www.ankara-bel.gov.tr/mahalli/30.htm
• Öztek Z., Eren N. Muhtarlar için sağlık hizmetleri el kitabı, Palme
Yayıncılık, Ankara, 2001.
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Sosyal Hizmetler ve Halk Sağlığı
Hayatın genişliği, uzunluğundan daha önemlidir.
İbn-i Sina
Sosyal hizmet, bireylerin ve grupların topluma daha iyi
uyum sağlaması için yardım etmenin sistematik yoludur.
“Sosyal hizmetler”, kişi ve ailelerin kendi bünye ve çevre
koşullarından doğan ya da kontrolleri dışında oluşan, manevi ve sosyal yoksunlukların önlenmesi ve çözümlenmesine
yardımcı olunması ve hayat standartlarının iyileştirilmesi ve
yükseltilmesini amaçlayan sistemli ve programlı hizmetler
bütünü olarak da tanımlanmaktadır. Bu işler arasında “sosyal çalışma” olarak tanımlanan işleri de dahil etmek uygun
olur. Sosyal çalışma, fakir ve sosyal yönden sorunları olan
grupların durumlarını iyileştirmek, başka bireylerle uyumlu
ilişkiler kurmada güçlük çeken kişilere yardım amacıyla değişik disiplinlerce yapılan inceleme, maddi yardım, iş bulma
gibi çalışmalar olarak tanımlanmaktadır.
Sağlık hizmetleri ile sosyal çalışma ve sosyal hizmetler
iç içe girmiş kavramlardır. Bu işleri profesyonelce yapmak
üzere üniversite düzeyindeki programlardan mezun olan sosyal hizmet uzmanları ya da sosyal çalışmacılar başta Aile,
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olmak üzere, Sağlık
Bakanlığı, belediyeler, Çocuk Esirgeme Kurumu, yaşlı bakım
evleri, huzurevleri, çocuk bakımevleri, kadın sığınma evleri,
ceza ve tutukevleri, sosyal dayanışma vakıfları ve daha birçok kamu kuruluşunda, vakıf, dernek ve sivil toplum kuruluşlarında görev yaparlar. Bütün sağlık personeli, özellikle
birinci basamak sağlık kuruluşlarında çalışan hemşireler de
bu çalışmalarda ya doğrudan ya da dolaylı olarak rol oynar.
Bu işler şunlar olabilir:
1. Kronik hastaların ve yaşlıların evde bakımı: Evde
bakım hizmetleri ülkemizde henüz yeterince gelişmemiştir. Bu hizmet, geleneksel aile yapısı içinde, aile bireyleri
ve akrabalar tarafından yürütülmektedir. Ancak, toplumsal
yapımızdaki değişme nedeniyle, özellikle kentsel yörelerde, yaşlıların ve kronik hastaların bakımlarında güçlüklerle
karşılaşılmaktadır. Bu sorunun çözümlenmesinde, sağlık
personeli ailelere yardımcı olabilir. Evde bakım hizmetleri

sosyal devlet olmanın bir gereğidir. Belediyeler bu konuda
etkili hizmetler verebilirler. Evde bakım hizmetleri sunan
özel sektör kuruluşları da vardır.
2. Yoksul hastalara destek: Yardıma muhtaç hastaların
tedavilerinin sağlanması, iş bulma, meslek eğitimi gibi hususlarda, gerekli girişimlerde bulunulması, hayır kurumları
ile ilişki kurulması gibi konularda ailelerin ihtiyacı olan destek sağlık personeli yardımı ile sağlanabilir. Bu işler sosyal
rehabilitasyon hizmetlerinin de konusudur. Bir bacağını yitiren bir otobüs sürücüsüne yeni bir meslek kazandırmak bu
çalışmalara örnektir.
3. Aile danışmanlığı: Evlilik ve aile içi ilişkiler, ergenlik çağındakilerin sorunları ve çocukların ev dışında kreş ve
çocuk yuvalarında bakımları konularında, başta hekim olmak
üzere sağlık personeli danışmanlık görevi üslenebilir ya da
bu hizmetleri nerelerden sağlayabilecekleri konusunda ailelere yol gösterebilirler.
4. Engellilere destek: Fiziksel ve mental yönden engellilerin bakımları ve tedavileri konularındaki sosyal danışmanlık hizmetleri de sağlık personelinin görev alabileceği
işlerdendir. Bu hizmetler arasında engelliye nasıl bakılacağı
hakkında aile bireylerinin eğitimi, engellilerin fiziksel ve zihinsel kapasitelerinin arttırılması için yapılan girişimler, engelliler için özel kreşlerde ve misafirhanelerde görev yapmak
sayılabilir.
5. Kadın sorunlarına yaklaşım: Kadınlara yapılan şiddet konularında da sağlık personelinin yapabileceği yardımlar vardır. Bu kadınlara tıbbi ve hukuksal yardımın nerelerden
sağlanabileceği konusunda destek verilebileceği gibi, sağlık
personelinin bu konulardaki yerel sivil toplum örgütlerinde
görev almaları da önemlidir.
6. Gıda ve ilaç yardımı: İlaç ve gıda desteğine ihtiyacı olan ailelerin belirlenmesi konusunda da sağlık personeli
belediye, Kızılay, Çocuk Esirgeme Kurumu, Aile, Çalışma
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ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sendikalar gibi kamu ve özel
sektör kuruluşlarına danışmanlık hizmeti verebilirler. Bu hizmetlerin yürütülmesinde doğrudan görev alabilir.
7. Diğer alanlarda: Afetlerde yapılan sosyal hizmetlerde, sağlık hizmetlerinin kullanımının arttırılması, hayır
kurumlarının bölgedeki çalışmalarının yönlendirilmesi gibi
alanlarda da sağlık personeli etkili olabilir.
Toplum Kalkınmasına Yardım : Özellikle kırsal kesimde görev yapan bütün devlet memurlarının ve aydınların ortak bir sorumluluğu da, çalıştıkları yöredeki toplumun
ekonomik ve sosyal kalkınmalarına yardımcı olmaktır. Sağlık personeli, dernekler kurarak ya da kamu hizmeti amaçlı
dernek ve vakıflarla işbirliği yaparak, yöredeki olanakları değerlendirip harekete geçirerek toplum kalkınmasına katkıda
bulunabilir. Bu tür çalışmalar arasında, kooperatiflerin desteklenmesi, hayvancılık, arıcılık, balıkçılık, tarım, halıcılık,
dokumacılık, el sanatları gibi ekonomik kalkınmaya yönelik
işler sayılabileceği gibi, okuma-yazma kursları düzenlemek,
konferanslar vermek, kreş çalıştırmak, öğrenci bursları sağlamak, okul yaptırılmasına liderlik etmek gibi sosyal konularda
da çalışmalar yapılabilir.
Romanya’nın Yetimhaneleri
(Kaynak: David Eagleman, Beyin – Senin Hikâyen, Domingo Yayınları)
Romanya Devlet Başkanı Nikolay Çavuşeşku, nüfusu
ve işgücünü arttırmak amacıyla 1966’da doğum kontrolünü
ve kürtajı yasakladı. Devletin “âdet polisleri” olarak bilinen
jinekologları, doğurganlık yaşına ulaşmış kadınları muayene
ederek, yeterli sayıda çocuk doğurmalarını güvence altına
almaktaydı. Çocuk sayısı beşten az olan aileler ise, özel bir
vergi ödemekle yükümlüydüler.
Ancak, çocukların bakım masraflarını karşılayamayacak
kadar yoksul olan birçok aile, onları devletçe yönetilen
yetimhanelere bırakmak zorunda kalıyordu. Buna karşılık
devlet de hızla artan ihtiyacı karşılayabilmek için giderek
daha fazla yetimhane açar oldu. Çavuşeşku yönetiminin
devredildiği 1989’da yetimhanelere terk edilmiş çocukların
sayısı 170.000’i bulmuştu.

Yetimhanelere küçük çocuklar herhangi bir duyusal
uyarana maruz kalmaksızın parmaklıklı bebek yataklarında
tutuluyordu. Her onbeş çocuğa bir bakıcı düşüyordu; bu
bakıcılar da çocukları ağladıklarında bile kucaklarına
almamak, yakınlık ve şefkat göstermemek konusunda kesin
talimat almışlardı. Yakınlık göstermek, çocukları daha da
fazlasını istemeye yönlendirecekti. Böylesi bir ihtiyacın
karşılanmasıysa, sınırlı sayıdaki görevliyle mümkün değildi.
Bu koşullar altında, işler sıkı bir disiplinle yürütülmekteydi.
Çocuklar, tuvalet ihtiyaçlarını yan yana dizilmiş lazımlıklarda
hep birlikte gideriyor, saçları cinsiyet gözetilmeksizin aynı
biçimde kesiliyor, hepsine tek tip giysiler giydiriliyordu.
Sonuçta her şey mekanik hale gelmişti.
Bu koşullar altında yetimhanede büyümenin beyin
gelişimine etkisi, bilim insanları tarafından kısa bir süre sonra
ortaya çıkarıldı ve hükümet politikaları bu çalışmalar ışığında
yeniden biçimlendi. Çocuklar ya ailelerine teslim edildi ya
da evlatlık olarak verildi. 2005 yılına gelindiğinde ciddi
düzeyde engelli olanlar dışında çocukların 2 yaşından önce
bu tür kurumlara verilmesi yasaya aykırı duruma getirildi.
Halen dünyanın dört bir köşesinde hükümetlere bağlı
yetimhanelerde yaşayan milyonlarca kimsesiz vardır.
Olumlu bir yetişme ortamının, bebeğin gelişmekte olan beyni
için gerekli olduğu gerçeğinden yola çıkarsak, hükümetler,
çocuklara düzgün beyin gelişimini mümkün kılabilecek
ortamları sağlamanın yollarını bulmak zorundadır.
Kaynaklar:

• Hare, I. Defining Social Work for the 21st Century: The International Federation of Social Workers’ Revised Definition of Social
Work, International Social Work, 2004, 47(3), 407-424.
• Kongar, E. Sosyal Çalışmaya Giriş, Ankara: SABEV Yayınevi,
2007.
• Koşar, N., Tufan, B. Sosyal Hizmetler Yüksekokulu Tarihçesine
Genel Bir Bakış, Yaşamboyu Sosyal Hizmet: Prof.Dr. Sema Kut’a
Armağan, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Y.O. Yayını,
No.4, Ankara, 1999.
• Seyyar A. Sosyal Politika Bilimine Giriş, Sakarya: Sakarya Yayıncılık, 2011.

1162

HALK SAĞLIĞI Kuramlar ve Uygulamalar

Sivil Toplum Kuruluşları ve Halk Sağlığı
Giriş
Sivil toplum kuruluşları (STK) (Non-governmental organizations – NGO), resmi kuruluşlar dışında kalan, resmi
kuruluşlardan bağımsız olarak kendi organlarınca yönetilen,
kuruluş amaçları doğrultusunda gönüllülük esasına göre çalışan örgütlerdir. Sivil toplum kuruluşları sağlık, eğitim, insan
hakları, kültür, spor, çevrenin korunması gibi sosyal amaçları
olabileceği gibi, politik stratejiler geliştirmek ve bu stratejileri gerçekleştirmek için hükümet, parlamento, resmi kurumlar
ve halk nezdinde lobicilik yapan ve kâr amacı olmayan kuruluşlardır. Bu kuruluşların para kaynakları genellikle bağışlar ve vakfedilen bir mülkün gelirleri olabileceği gibi, o sivil
toplum kuruluşu tarafından kurulmuş ya da ortak olunmuş
ticari girişimler de olabilir. Sivil toplum kuruluşları arasında
sendikalar, meslek kuruluşları, vakıflar, dernekler, düşünce
platformları sayılabilir. Bunlar arasında sağlık hizmetlerine
yaptıkları katkılar açısından vakıf ve dernekler özel öneme
sahiptir.
Sivil toplum kuruluşları devlet kavramı içinde yer alan,
demokratik ülkelerde vazgeçilemez kuruluşlardır. Çağdaş demokrasi kuramında, demokrasinin bir tanımı da “dernekler
demokrasisi” ya da “baskı gruplarının demokrasisi”dir. Bu
kuruluşlar halkın, meslek gruplarının, belli amacı paylaşan
kitlelerin örgütlenerek, baskı grupları oluşturarak (lobicilik)
kendilerini ifade ettikleri ve hizmet verdikleri kuruluşlardır.
Sivil toplum kuruluşları aynı zamanda, resmi kurumların yetersiz kaldığı hizmetleri yapan, ek kaynak ve insangücü
sağlayan kuruluşlardır. Bu kuruluşların nasıl kurulacağı ve
yürütüleceği hakkında yasal düzenlemeler mevcuttur. Ülkemizde sivil toplum kuruluşlarının kurulması ve denetlenmesi
ile ilgili mevzuat diğer ülkelere kıyasla daha katı ve devletin
sıkı denetimini öngörmektedir.
Osmanlı İmparatorluğu’nda Sivil Toplum
Osmanlı toplumunda vakıflar, loncalar, tarikatlar aynı
mantığa uygun olarak kurulmuş örgütlerdir. Lonca sistemi
devlet mekanizmasının doğal bir uzantısı olarak işlev gö-

rürken vakıflar ve tarikatlar kendi özgürlük alanları içinde
faaliyet göstermişlerdir. Devlet bu kurumları gücü yettiğince denetlemiş ve esas olarak toplumun yönetiminde bir araç
olarak kullanmıştır. Başka bir deyişle Osmanlı sisteminde bir
sivil toplum geleneği olmasa da sistemin doğal parçaları olarak sivil toplum kurumları vardı.
İstanbul’da 1856 yılında 45.000 dolayında işçi, derviş,
dilenci, göçmen, kayıkçı, medrese öğrencisi gibi bekâr
vardı. Bu kişilerin İstanbul’da yoğunlaşmasının bir nedeni
de vakıflardı. O dönemde İstanbul vakıfları bu kişilere karşılıksız olarak barınma, giyim, beslenme yardımı yaparlardı.
İstanbul’da bu tür yardımları yapan vakıfların sayısı o kadar
fazla ve bu kurumlar o kadar güçlüydüler ki, söz gelimi Fatih
Sultan Mehmet’in kurduğu vakıftan günde 3000 kişi karnını
doyururdu. Fetihten 1521 yılına kadar İstanbul’da kurulan
vakıf sayısı 1163 idi. Osmanlı’nın ilk 150 yılında kurulan
vakıf sayısı 3180’e erişmişti. 1498 yılında Devletin toplam
bütçesi yaklaşık bir milyon akçe iken, yalnızca Ayasofya
Vakfının geliri 1.500.000 akçe idi.
FATİH SULTAN MEHMET HAN’ın
Tababetle ilgili vakıfnamesi

Ben ki İstanbul fatihi abdü aciz Fatih Sultan Mehmet.
Bizatihi, alun terimle kazanmış olduğum akçelerimle satın
aldığım İstanbul’un Taşlık mevki’inde kâin ve malum-ul hudut olan 136 bap dükkânımı aşağıdaki şartlar muvacehesinde
vakfı salih eylerim.
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Şöyle ki: Bu gayrı menkulatımdan elde olunacak nemalarla İstanbul’un her sokağına ikişer kişi tayin eyledim. Bunlar ki, ellerindeki bir kap içerisinde kireç tozu ve kömür külü
olduğu halde günün belirli saatlerinde bu sokakları gezeler.
Bu sokaklara tükürenlerin tükürükleri üzerine bu tozu dökeler ki yevmiye yirmişer akçe alsunlar.
Ayrıca, 10 cerrah, 10 tabib ve 3 de yara sarıcı tayin ve
nasp eyledim. Bunlar ki, ayın belli günlerinde İstanbul’a çıkalar, bilaistina her kapuyu vuralar ve o evde hasta olup olmadığını soralar. Var ise, şifası mümkün ise şifayap olalar.
Değilse, kendilerinden hiçbir karşılık beklemeksizin Darülaceze’ye kaldırılarak orada salah bulduralar.
Maza-Allah her hangi bir gıda maddesi buhranı da vaki
olabilir. Böyle bir hal karşısında bırakmış olduğum 100 silah,
ehli erbaba verile. Bunlar ki, hayvanatı vahşiyenin yumurtada veya yavruda olmadığı sıralarda Balkanlara çıkıp avlanalar ki, zinhar hastalarımızı gıdasız bırakmayalar.
Ayrıca, külliyemde bina ve inşa eylediğim imarethanede
şehit ve şühedanın harimleri ve Medine-i İstanbul fukarası
yemek yiyeler. Ancak, yemek yemeye veya almaya bizzatihi
kendüleri gelmeyü, yemekleri Güneş’in loş bir karanlığında
ve kimse görmeden kapalı kaplar içerisinde evlerine götürüle.

Cumhuriyet Döneminde Sivil Toplum
Cumhuriyet döneminde batı düşüncesinde sivil toplum
anlayışı 1960’lı yıllarda başladı. 1961 Anayasası ile yeniden
oluşturulan demokratik yaşam, aynı zamanda devlet ile sivil toplum arasındaki dengenin geliştirilmesi için de önemli
yaklaşımlar getirdi. Sendikalar kurulmaya başladı, dernek ve
vakıfların sayıları arttı, meslek kuruluşları özerk kuruluşlar
olarak gelişti. Her ne kadar 1982 Anayasası ile meslek kuruluşlarına, sendikalara ve derneklere bazı sınırlamalar getirilmiş olsa da 1980’li yıllarda, Türkiye’de modernleşme, ulusal
kimlik, ulusal dayanışma gibi toplumun tümünü ilgilendiren
konulardan çok hava kirliliği, sağlık, turizm, çevre, insan
hakları, dini haklar, etnik haklar ve kadın hakları gibi yalnızca belli başlı grupların yer aldığı sivil toplum kuruluşları
ortaya çıktı. Bu konuları savunan toplum grupları gelişti ve
devletten bir takım haklar koparmaya ve devlet politikalarını
etkilemeye başladı.

Sivil Toplum Örgütlerinin Hukuki Temeli
1982 Anayasası dernek kurma özgürlüğünü şekil, şart
ve usullerini daraltarak faaliyetlerini sınırlamıştır. Buna
göre derneklerin siyasi partilerle, sendikalarla ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile ilişkileri yasaktır,
dernekler emniyet örgütünün, Vakıflar Genel Müdürlüğünün
denetimine tabidir. Dernekler İçişleri Bakanlığınca kapatılabilir.
Ülkemizde “sivil toplum kuruluşu” ya da “gönüllü
kuruluş” kavramlarını tanımlayan bir yasal hüküm yoktur.
Ülkemizde bu tür kuruluşların oluşturulması iki yasa ile olur:
5253 Sayılı Dernekler Kanunu ve 5737 Sayılı Vakıflar Kanunu. Bunun dışında 5072 Sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu
Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun da bilinmesi gereken bir kanundur. Bu yasalarda dernek ve vakıflar devletin yerine getirmekle görevli olduğu kamu hizmeti yükünü,
halkın sosyal dayanışma ruhuna başvurarak azaltan olarak
tanımlanmaktadır. Ülkemizdeki hukuka göre bir kişi, dilediği vakıfı kurabilir (vakıf kurma özgürlüğü) gerçekleştirmek
istediği amaç için kanunlar dahilinde dilediğince çalışabilir.
Meslek kuruluşları ise kendi özel yasalarına göre kurulmuş ve işletilen kurumlardır. Bunlar arasında sağlık hizmetleri ile ilgili olanlar Türk Tabipler Birliği, Türk Diş Hekimler
Birliği, Türk Eczacılar Birliği ve Türk Veteriner Hekimler
Birliğidir. Bu meslekler dışındaki meslek grupları meslek
birlikleri şeklinde değil kendi adları ile kurulmuş (Türk Hemşireler Derneği gibi) dernekler kurmuşlardır. Bu derneklerin
birer meslek birliğine dönüşmesi için çabaları ve girişimleri
sürmektedir.
Meslek birliklerinin temel amacı, kendi üyelerinin çıkarlarını ve meslek ahlakını korumak, sürekli eğitimlerine ve
mesleğin gelişmesine katkıda bulunmak, meslek alanları ile
ilgili sorunları belirlemek bunları çözme konusunda yetkili
makamlarla işbirliği yapmaktır.
Öte yandan, sözü edilen meslek kuruluşları kendi hizmet
alanlarında görüş açıklamak, ülke sorunları ile ilgili öneriler
geliştirerek yetkililere iletmekle de sorumludurlar.
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Sağlık İçin Sivil Toplum Kuruluşları
Türkler, tarihin her döneminde sağlık hizmetleri ile ilgili
vakıflar kurup işletmişlerdir. Bunun en güzel örneği, 1206 yılında Kayseri’nin Yenice mahallesinde Anadolu Selçuklu hükümdarı I. Gıyaseddin Keyhüsrev tarafından kardeşi Gevher
Nesibe Sultan adına yaptırılan tıp okulu ve darüşifadır.
Rivayete göre, Gevher Nesibe Sultan aşık olduğu bir
kumandanın ölümünden sonra verem hastalığına yakalanır.
Ölüm döşeğinde iken kardeşi Gıyaseddin son arzusunu sorar.
O da, kendisi gibi çaresiz hastaları tedavi edebilecek hekimler yetiştirmek üzere bir medrese kurulmasını vasiyet eder.
Gıyaseddin vasiyeti yerine getirir. İnşaat iki yıl sürer ve Gevher Nesibe Sultan da medresenin içindeki türbesine gömülür.
Osmanlı döneminde kurulan birçok vakıf arasında Fatih
Sultan Mehmet tarafından kurulmuş olan vakfiye en çok bilinenidir.
Selçuklu ve Osmanlı dönemlerindeki bu gelenek Cumhuriyet döneminde de sürmüş ve ülkenin her yanında kurulan
vakıflar aracılığı ile halka değişik alanlarda gönüllü hizmetler sunulmaya devam edilmiştir. Halen Türkiye’de 85.000’i
aşan dernek ve 47.000 dolayında vakıf bulunmaktadır. 1953
yılından sonra kurulmuş olanlar “yeni vakıflar” olarak adlandırılmaktadır. Yeni vakıflar arasında sağlık hizmetleri alanında faaliyet gösterenlerin sayısı 600’ü aşkındır. 2013 – 2017
yılları arasında bu vakıflar sağlıkla ilgili alanlara yaklaşık bir
milyar, sosyal hizmetlerle ilgili alanlara ise 5 milyar TL katkı
sağlamışlardır.
Günümüzde, sağlık, eğitim, çevre, kalkınma, tanıtım,
sosyal hizmetler gibi alanlarda kurulmuş bütün vakıfların ortak amacı, toplum kaynaklarını harekete geçirerek, bu alanlara ayrılan kaynaklara ek kaynaklar yaratmaktır. Bu ihtiyaç,
sağlık alanında, diğer alanlara göre daha belirgin olarak hissedilmektedir. Sağlık hizmetlerine kamu kaynaklarından ayrılan pay hiçbir dönemde yeterli olmamıştır. Bu hizmetlerden
sorumlu olan bütün kurumlar ek kaynak bulabilmek için gönüllü kuruluşlar aracılığı ile yardımsever yurttaşların desteğini aramışlardır. Çünkü gelişmekte olan ülkelerdeki planlamacı ve ekonomistlerin çoğu, sağlık (ve eğitim) hizmetleri ile

ilgili yatırımları “nüfus yatırımı” (demografik yatırım) olarak
kabul ederler. Yani, sağlık hizmetlerine yapılan harcamalar
geri dönüşü olmayan, ya da çok geç olan, ülke ekonomisine
belirgin bir katkı sağlamayan ya da katkısı sınırlı olan harcamalardır. Her ne kadar, sağlıklı insan gücünün ekonomiyi
hızlandıracağından söz edilse de, planlamacılara göre bu sonuç kısa dönemde gözlenemez. Onlara göre, kaynakları kıt
olan ülkelerin, bu kaynakları mal üretimi ya da ticaret gibi
zenginlik yaratıcı alanlara yatırmak gerekir. Nüfus yatırımlarına yapılacak harcamalar asıl yapılması gereken ekonomik kalkınmayı geciktirir. Bu durum, toplumun sağlığını da
olumsuz etkiler. Çünkü ekonomik kalkınma ve zenginleşme
sağlık düzeyinin yükselmesinin de temel koşuludur. Zenginlik, sağlığı olumlu etkiler. Önce zenginlik, sonra sağlık gelir.
Yukarıda değinilenler abartılı olarak kabul edilebilir. Ancak, Türkiye dahil, hemen bütün ülkelerde sağlık hizmetlerine
devlet bütçelerinden ayrılan payların azlığı bunun kanıtıdır.
Öte yandan, sağlık hizmetleri giderek gelişen ve değişen
teknolojiyi de izlemek zorundadır; Nüfus artışına paralel olarak yeni sağlık kuruluşlarının açılması, işletilmekte olanlarının her zaman bakımlı ve temiz olması, çalışanların hem çalışma ortamından hem de ücretleri yönünden tatmin olmaları
ve sürekli eğitilmeleri gerekir. Böylesine güç, yoğun ve yaygın bir hizmet türü olan sağlık hizmetleri her ülkede “pahalı”
olarak kabul edilir. Hiç bir ülkede sağlık hizmetlerine halkın
beklediği ölçüde kaynak ayrıldığı söylenemez. Kaldı ki, hizmetlere kaynak ayırmak yetmez, ayrılan kaynağın bürokratik
engellere takılmadan hızla kullanılabilmesi önemlidir.
Bu sıkıntıların çekildiği tek sektör sağlık değildir. Bu durum, eğitim ve kültür başta olmak üzere birçok sektörün ortak
sorunudur. Ancak, sağlık sektörü, özellikleri yönünden kaynak yetersizliğinden çok daha derin şekilde etkilenmektedir.
İşte, sağlık hizmetlerinde kaynak sıkıntısını aşmanın bir
yolu da gönüllü kuruluşlara yönelmektir. Bu yaklaşım geçmişte bir devlet politikası olarak da uygulanmıştır. Kızılay
bunun en çarpıcı örneğidir. Kızılay özel bir kanunla kurulmuştur ve devlet tarafından da desteklenerek halkın gönüllü
katkıları ve yardımı sağlanmaktadır. Verem savaşı hizmetlerindeki derneklerin desteklenmesi de bir devlet politikası

1165

HALK SAĞLIĞI Kuramlar ve Uygulamalar

olarak uygulanmaktadır. Türkiye Ulusal Verem Savaşı Derneği’ne her yıl devlet bütçesinden belli bir pay ayrılır. Bu
dernek de, sağladığı yardımlarla ülkenin dört yanında verem
dispanserleri ve hastaneler çalıştırır.
Özetle, ülkemizde sağlık alanında hizmet veren çok sayıda sivil toplum kuruluşu bulunmaktadır. Halk sağlığı hizmetlerinde görev yapan kişilerin bu kuruluşlarla işbirliği yapmaları ve onların destek ve yardımlarını sağlamaları hizmetlerin
geliştirilmesine ve sürdürülmesine çok değerli katkılar sağlayabilir. Ancak, bu işbirliğini yaparken ülkemizdeki yasal
düzenlemeleri bilmek ve bu düzenlemelerin sınırları içinde
hareket etmek gerektiği de unutulmamalıdır.

• Tarihteki Tıp Fakültesi : Gevher Nesibe Tıp Medresesi, Sağlık
2000, Yıl 2, Sayı 8, Mart-Nisan 2001, s. 18-19.
Vakıfların Mali Krizi. İstanbul: Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı .
• Yıldırım A. Sosyal Bütünleşme Açısından Sivil Toplum Örgütleri -* Isparta Uygulaması, Süleyman Demirel Ün. Sosyal Bilimler
Enst., Isparta, 2001.

VAKIF DUASI
“ Her kimse ki; Vakıflarımın bekasına özen ve gelirlerinin artırılmasına itina gösterirse, bağışlayıcı olan Allahu
Teâlâ’nın huzurunda ameli güzel ve makbul olup, mükâfatı
sayılamayacak kadar çok olsun, dünya üzüntülerinden korunsun ve muhafaza edilsin...”
Kanuni Sultan Süleyman Vakfiyesinden...
Hicri 950 - Miladi 1543
Kaynaklar

• Abay A. Toplumsal Yapı Ve Toplumsal Kurum Değişmesi (İhtisap Kurumunun Zabıta Teşkilatına Dönüşümü Örneği. Dumlupınar
Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2015, (7), 353-368.
• Akbulut İ. Vakıf Kurumu, Mahiyeti ve Tarihi Gelişimi. Vakıflar
Dergisi, 2007, 30, 61-72.
• Akyay N. Osmanlı İmparatorluğu’nda Sağlık Örgütleri ve Sosyal
Kuruluşlar, H.Ü. Toplum Hekimliği Bölümü Yayını No. 20, Ankara,
1982.
• http://eprints.sdu.edu.tr/78/1/TS00247.pdf
• https://tr.wikipedia.org/wiki/Sivil_toplum_kurulu%C5%9Fu
• Öztek Z. Sağlıkta Altın Olaylar, Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı yayını, Ankara, 2014.
• Pala İ. İstanbulcunun Sandığı, Kapı Yayınları, İstanbul, 2014.
• Sağlık Misyonuna Sahip Sivil Toplum Kuruluşlarında Birey Motivasyonu: Ampirik Bir Yaklaşım, Journal of Yaşar University, http://
journal.yasar.edu.tr/wp-content/uploads/2012/05/no13_vol4_05_
ozmutaf.pdf
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Sendikalar ve Halk Sağlığı
hususlarda yapılan düzenlemeler çalışanın sağlığını yakından
etkileyebilecek hususlardır.

Sendikalar ve Sağlık
Sendikalar, sanayi devrimi sonrasında, çalışanların
haklarını işveren ve devlete karşı gözetip korumak amacıyla kurulan işçi kuruluşlarıdır. Bu haklar yalnızca ücretlerin
iyileştirilmesi olarak anlaşılmamalıdır. Asıl olması gereken sağlıklı ve güvenli koşullarda çalışma hakkının sağlanmasıdır. Türkiye tarafından da onaylanan Avrupa Sosyal
Şartı’nın 3.maddesinde şöyle denilmektedir: “Sözleşmeci
taraflar, güvenli ve sağlıklı çalışma koşulları hakkının etkili
biçimde kullanılmasını sağlamak üzere, güvenlik ve sağlık
alanında yasal düzenlemeler yapmayı, bu düzenlemelerin
uygulanmasını sağlamayı ve gerektiğinde, iş güvenliği
ve sağlığını geliştirmeyi amaçlayan önlemler konusunda
çalıştıranların ve çalışanların örgütlerine danışmayı
üstlenirler.” Yani, bu maddeye göre hem işveren hem de
işçi kuruluşları (sendikalar) iş ortamının sağlıklı olması
konusunda sorumluluk alırlar ve bu konuda devletin ilgili
kurumlarına danışmanlık yaparlar ve onlarla işbirliği içinde
çalışırlar.
Ülkemizde 2821 Sayılı Sendikalar Kanunu, sendikaları
üyelerinin ve ailelerinin yararlanmaları amacıyla spor salonları, kütüphaneler, dinlenme tesisleri, eğitim tesisleri ve
sağlık tesisleri de kurmakla sorumlu tutmaktadır. Görüldüğü
üzere, sendikaların işçilerin sağlığını koruması ve geliştirilmesiyle uğraşması da, bu örgütlerin varoluş nedenlerindendir. Bu işler arasında iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde
kazalardan korunma, meslek hastalıklarının önlenmesi, iş
ve işçi uyumunun sağlanması, periyodik muayenelerin yapılması, işyeri ortamında bulaşıcı hastalıkların önlenmesi,
beslenmenin iyileştirilmesi, işyeri ortak sağlık birimi hizmetlerinin sağlanması ve bütün bunları içerecek şekilde çalışanların sağlık eğitimi sayılabilir. Kuşkusuz, sendikaların
temel işlevi olan çalışanların haklarının ücret ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi çabaları da iş sağlığı ve güvenliği ile
ilgilidir ve insan sağlığının gelişmesine katkı yapar. Sözgelimi, çalışma sürelerinin ayarlanması, ağır işlerde çalışanlar
için özel koşullar sağlanması, iş akdinin sonlandırılması gibi

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları
Sendikaların iş sağlığı ve güvenliği konusundaki işlevlerini yapabilmeleri için ilk olarak 1892 yılında İngiltere’de bir
gaz şirketinde (South Metropolitan Gas Company) gönüllü
bir jüri kurulmuştu. Daha sonra 1912’de İsveç’te, 1921’de
(o zamanki) Çekoslovakya’da, 1931’de Meksika’da, 1934’te
Almanya’da, 1937’de Hollanda’da, 1946’da Belçika ve Fransa’da yasal düzenlemelerle işyerlerinde “iş sağlığı ve güvenliği kurulları” kurulması zorunlu kılınmıştır.
Ülkemizde ilk kez 931 sayılı İş Kanununun 76. maddesi
ile söz konusu kurullar zorunlu olmuştur. Halen, söz konusu
kurularlar 2013 yılında yayımlanan “İş Sağlığı ve Güvenliği
Kurulları Hakkında Yönetmelik” uyarınca uygulanmaktadır.
Bu yönetmeliğe göre elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu
ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde
işveren, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere kurul oluşturur. Altı aydan fazla süren asıl işveren-alt işveren ilişkisinin bulunduğu hallerde;
a) Asıl işveren alt işverenin çalışan sayıları ayrı ayrı elli
ve daha fazla ise asıl işveren ve alt işveren ayrı ayrı kurul
kurar. İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi ve
kurullarca alınan kararların uygulanması konusunda işbirliği
ve koordinasyon asıl işverence sağlanır.
b) Bir işyerinde sadece asıl işverenin çalışan sayısı elli ve
daha fazla ise bu durumda kurul asıl işverence kurulur. Kurul
oluşturma yükümlülüğü bulunmayan alt işveren, kurul tarafından alınan kararların uygulanması ile ilgili olarak koordinasyonu sağlamak üzere vekâleten yetkili bir temsilci atar.
c) Alt işverenin çalışan sayısı elli ve daha fazla, asıl işverenin çalışan sayısı ellinin altında ise işyerinde kurul alt
işverence oluşturulur. Asıl işveren alt işverenin oluşturduğu
kurula işbirliği ve koordinasyonu sağlamak üzere vekâleten
yetkili bir temsilci atar.
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ç) Asıl işveren ve alt işverenin çalışan sayıları ayrı ayrı
ellinin altında ve toplam çalışan sayısı elliden fazla bulunduğu
durumlarda ise koordinasyon asıl işverence yapılmak
kaydıyla, asıl işveren ve alt işveren tarafından birlikte bir
kurul oluşturulur. Kurulun oluşumunda üyeler 6 ncı maddeye
göre her iki işverenin ortak kararı ile atanır.
İş sağlığı ve güvenliği kurulunda, işveren ya da vekili,
bir iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi, insan kaynakları, personel, sosyal işler veya idari ve mali işleri yürütmekle görevli
bir kişi, bulunması halinde sivil savunma uzmanı, bulunması
halinde formen, ustabaşı veya usta, çalışan temsilcisi, işyerinde birden çok çalışan temsilcisi olması halinde baş temsilci yer alır.

konularındaki eğitimlerine harcanır; geri kalan % 25’lik pay
ise sosyal hizmetler için kullanılır. Bu kurulun oluşumunda,
asıl ağırlığı taşıyan Bakanlık yetkililerinin dışında, en çok sayıda işçiyi kavrayan işçi sendikaları konfederasyonu yönetim
kurulunca seçilen ve değişik işkollarından gelen iki işçi temsilcisi ile yine aynı yöntemle seçilen iki işveren temsilcisine
yer verilmiştir. Sendikalar teknik bir konu olan iş sağlığı güvenliği eğitimi için ilgili alanlardan uzman kullanırlar.
Kaynaklar

• Fişek G. Sendikalar ve İş Sağlığı Güvenliği, http://www.isguvenligi.net/sendikalar-ve-isci-sagligi-is-guvenligi/

Bu kurulların başlıca görevleri işyerine özel bir iş sağlığı
ve güvenliği iç yönerge taslağı hazırlamak, uygulamaları izlemek, işyerindeki kaza ve meslek hastalığı tehlikelerini ve
önlemleri belirlemek, işverene bildirmek, işyerinde yangın,
doğal afet, sabotaj ve benzeri tehlikeler için alınan tedbirlerin
yeterliliğini ve ekiplerin çalışmalarını izlemek, işyerinde
teknoloji, iş organizasyonu, çalışma koşulları, sosyal ilişkiler
ve çalışma ortamı ile ilgili etmenlerin etkilerini kapsayan bir
önleme politikası geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmaktır.
Sendikalar, iş sağlığı ve güvenliği açısından önemi büyük olan bu kurulların yaşama geçirilmesi ve usta ve işçilerin
temsil edilmeleri konusunda rol alabilir, kurulda alınacak kararlarda temsilciler aracılığıyla etkili olabilirler.

Eğitim Çalışmaları
Sendikaların, iş sağlığı ve güvenliği alanında diğer
önemli bir görevi eğitim çalışmalarıdır. Eğitim çalışmaları
iki kaynaktan finanse edilebilir: (1) Bütçelerinden yasal olarak ayırmak zorunda oldukları %10’luk pay; (2) İşçilerden
Kesilen Ceza Paralarını Kullanmaya Yetkili Kurul tarafından
toplanan cezalar.
Bu kurulda oluşturulan fonda, işverenin toplu iş sözleşmesi ya da hizmet sözleşmesinde gösterilen nedenlerle işçi
ücretlerinden ceza olarak yaptığı kesintiler toplanır. Fonun %
75’i işçilerin mesleki eğitimlerine ve iş sağlığı ve güvenliği
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Hastane ve Halk Sağlığı
Hastalık hissedilir de, sağlık hissedilemez.
Thomas Fuller

Giriş
Hastanelerde tedavi hizmetleri verildiği, hastalıklardan
korunmayı amaçlayan halk sağlığı hizmetlerinin hastaneler
dışında verilen hizmetler olduğu şeklindeki algı ve anlayış
doğru değildir. Halk sağlığı hizmetlerini birinci basamak ve
koruyucu hizmetlerle sınırlı sanmak da yanlıştır. Halkın sağlığını etkileyen her faktör ve olay halk sağlığı biliminin ve
uygulamalarının konusudur. Halk sağlığı uygulamalarının
hedefi bu faktörleri düzelterek halkın sağlık düzeyini yükseltmek, yani sağlığı geliştirilmektir. Bu amaçla yapılacak şeyler
insanların yaşadığı her yerde ve özellikle sağlık hizmetlerinin
sunulduğu her kuruluşta yapılabilir. Bu sorunların çözümü
eğer hastanelerde yapılıyorsa, hastanelerde de halk sağlığı
hizmeti veriliyor demektir. Başka bir deyişle, halk sağlığı
uygulamaları bir bütündür, çok geniş kapsamlıdır, hastaneler
dahil yaşanılan her yerde verilir.

kaliteleri arttırılabilir. Sağlığı teşvik amacıyla Dünya Sağlık
Örgütü Avrupa Bölgesi, 1989 yılında Viyana’daki Rudolfstiftung Hastanesinde bir model proje olan “sağlık ve hastane” projesini başlattı. Bu proje genişleyerek “Uluslar arası
sağlığı teşvik eden hastaneler ağı” şeklini aldı. Türkiye, adı
geçen ağa üye değildir, ancak, ülkemizdeki hastanelerde bu
ağ içindeki hastanelerde yürütülen çalışmaların çoğunun yürütülmekte olduğu bir gerçektir. Sağlığı geliştiren hastane
projesinde şu işlerin yapılması beklenir:

Hastanelerde Halk Sağlığı Hizmetleri
Hastanelerin günlük hizmetleri içinde halk sağlığı hizmetleri de verilir. Ülkemizde eksik ya da yanlış olan şey, bu
çalışmalarda yeteri kadar halk sağlığı uzmanının yer almıyor
olmasıdır. Söz konusu hizmetlerin başlıcaları şunlardır:
1. Sağlığı geliştiren hastaneler: Sağlığı geliştirme
kavramı kişilerin ve toplumun sağlık düzeylerini yükseltmek
amacıyla yapılan sağlık eğitimi, sağlığın korunması ve hastalıkların önlenmesi dahil her türlü çalışmayı kapsar. Bu çalışmalar yaşamın sürdüğü bütün alanlarda yapılır. O nedenle
sağlığı geliştiren kentler, okullar, üniversiteler, cezaevleri, iş
yerleri ve hastanelerden söz edilebilir. Sağlığı geliştiren hastanelerde söz konusu çalışmalar hastaları, hasta yakınlarını,
sağlık çalışanlarını, toplumu ve çevreyi hedef alan işlerdir.
Özellikle hastalara yönelik çalışmalarla sağlığı teşvik programları ile kişilere sağlıklı davranışlar kazandırılabilir, tekrar hastaneye yatmaları engellenebilir ve hastaların yaşam
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•
Emzirmenin özendirilmesi / Bebek dostu hastane:
Emzirmeyi özendirmek amacıyla doğan bebeklerin, doğumdan hemen sonra (doğumhanede) annesinin göğsüne
(memesine) yatırıldığı hastanelere “bebek dostu hastane”
denir ve bu hastanelere birer belge verilir.
•
Fizik aktivitenin özendirilmesi: Aktif yaşam, sağlıklı yaşamın çok önemli bir öğesidir. Hastaların da aktif
yaşam konusunda eğitilmeleri ve özendirilmeleri bir halk
sağlığı uygulamasıdır.
•
Sağlıklı beslenme ve obezite danışmanlığı: Bu
çalışmalar içinde beslenme riski altındaki hastaların belirlenmesi, uygun beslenme konusunda eğitilmeleri, şişmanlığa bağlı olumsuz etkilerin erken tanısı ve tedavisi
sayılabilir.
•
Aile planlaması danışmanlığı: Çok önemli bir halk
sağlığı sorunu olan aşırı doğurganlığın kontrolü ve aralıklı doğum uygulamalarının yapıldığı yerlerden birisi
de hastanelerdir. Hastaneler, bu hizmetleri diğer sağlık
kuruluşları ile birlikte ve koordinasyon içinde yürütür.
•
Aşı danışmanlığı: Halk sağlığı uygulamalarının
başta gelen işlerinden olan aşılama hizmetleri hastanelerde de verilmektedir. Özellikle rutin aşılama programı
dışında kalan grip, pnömokok gibi aşılar ile acil hastalara
uygulanan serumla tedavi hastanelerin başlıca işlerindendir.
•

Tütün ve alkol kontrolü: Tütün mücadelesinin te-
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mel ilkesi kişilerin tütüne başlamamaları olmakla birlikte, sigara bıraktırma kliniklerinin hizmet verdiği yerlerin
başında hastaneler gelir.
•
Çevreye yönelik çalışmalar: Özellikle tıbbi atıkların kontrolü hastane yönetimlerinin sorumluluklarındandır.
•
Hastane çalışanlarına yönelik faaliyetler: Sağlık
çalışanlarının insan hakları, hasta hakları, hastaları çevreleri ile birlikte ele alma, ekip çalışması, korunmaya
öncelik verilmesi, erken tanı, hastalık bildirim ve kayıt
sistemleri, mesleksel risklerden korunma gibi konularda
eğitimleri halk sağlığının önemli konularındandır.
2. Koruyucu hizmetlerin yürütülmesi: Hastanelerde
özellikle kişiye yönelik olan birincil, ikincil ve üçüncül koruyucu hizmetler verilir.
•
Birincil koruyucu hizmetler: Bağışıklama, ilaçla
koruma, aile planlaması, sağlıklı beslenme, sağlık eğitimi gibi birincil koruyucu hizmetler hastanelerin önemli
işlerindendir.
•
İkincil koruma / Erken tanı: Erken tanı
hizmetlerinin ağırlıkla yapıldığı yerler hastanelerdir.
Çünkü mamografi, sitoloji, laboratuvar gibi olanaklar ve
erken tanıyı koyabilecek uzmanlar hastanelerde vardır.
•
Üçüncül koruma / Rehabilitasyon: Üçüncül
koruma olarak bilinen rehabilitasyon hizmetlerinin
verildiği başlıca yerler genel hastaneler ve uzun süreli
bakım veren özel dal hastaneleridir.
3. Hastane enfeksiyonlarının kontrolü: Nasokomial
enfeksiyonlar (hastane enfeksiyonları) çok önemli bir halk
sağlığı sorunudur. Bu enfeksiyonların önlenmesi için hastanelerde kurulan hastane enfeksiyonlarını kontrol komisyonlarında ele alınan konular, yaklaşımlar ve kontrol yöntemleri
tamamen halk sağlığının birinci derecedeki konularındandır.
4. Hastalık kontrol programları: Sağlık Bakanlığı
tarafından yürütülen yenidoğan taramaları, kanser kontrolü,
verem savaşı, diyabet kontrolü, koroner hastalıklar ve hipertansiyon kontrolü, ruh sağlığı programları, tütün mücadelesi
gibi ulusal programlarının çoğunun bir de hastane ayakları
vardır. Bu çalışmaların hastane ve diğer sağlık kuruluşlarının
işbirliği ile yürütülmesi gereklidir.

5. Organ nakli: Organ nakli konusu halk sağlığının
ilgilendiği bir sağlık sorunudur. Ailelerin organ bağışları konusunda bilgilendirilmesi, vericilerin bulunması, organların
sağlanması ve nakil işlemlerinde hastanelerin rolü yadsınamaz. Özellikle hastanelerde görev yapan “organ nakli koordinatörü” bu çalışmalardaki kilit kişidir. Bu kişinin, halk
sağlığı alanında bilgili olması uygun olacaktır.
6. Tıbbi risk yönetimi: Hiçbir hizmet hatasız yapılamaz. Ama sağlık hizmetleri, özellikle hastane hizmetleri doğrudan kişinin yaşamı ile ilgili ve yapılacak hataların sonuçları bazen geri dönüşü olmayan sonuçlar doğuracağı için özel
öneme sahiptir. O nedenle, hastaların karşılaşacakları tıbbi
riskleri en aza indirme ve hastaneleri güvenli duruma getirme
çabaları hastane yöneticilerinin ve çalışanlarının başta gelen
görevlerindendir. Bu konu aynı zamanda sağlık hukukunun
iyi bilinmesini zorunlu kılar.
7. İş güvenliği: Hastaneler de birer işyeridir ve sağlık
çalışanları için tehlikeler içerir. Dolayısıyla, hastanelerde de
iş sağlığı ve güvenli hizmetleri söz konusudur ve bir işyeri
hekimi ve birimi bulunur.
8. Araştırma: Hastaneler klinik araştırmaların olduğu
kadar halk sağlığının çeşitli alanlarını ilgilendiren araştırmaların yapılması için de uygun yerlerdir. Bunlar arasında,
hastalık kontrolleri, aşı ve ilaç araştırmaları, hasta hakları,
personel kullanımı, hastalık etkenlerinin incelenmesi, sağlık
hizmetlerini kullanım hızları, yönetimle ilgili araştırmalar
gibi çok çeşitli olanlar sayılabilir.
Uluslararası toplantılarda ve yayınlanan bildiriler
çerçevesinde hasta hakları şöyle özetlenebilir
Onur / saygınlık hakkı
Koruyucu önlemlerin alınması hakkı
Yararlanma hakkı
Bilgilendirilme hakkı
Rıza (onay) hakkı
Özgür seçim hakkı
Kendi kaderini belirleme hakkı
Özel ve gizlilik hakkı
Hastaların vaktine saygı hakkı
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Kişisel tedavi hakkı
Kaliteli tıbbi bakım hakkı
Konsültasyon hakkı
Personeli seçme ve değiştirme hakkı
Planlanan tedaviyi durdurma ve ret etme hakkı
Yenilik hakkı
Gereksiz ağrı / acı ce sıkıntıdan sakınma hakkı
Güvenlik hakkı
Refakatçi ve ziyaretçi bulundurma hakkı
Sağlık eğitimi hakkı
Haberleşme hakkı
Hastane kural ve uygulamalarını bilme hakkı
Tedavi bedellerini bilme hakkı
Şikâyet hakkı
Görüş ve önerilerini bildirme hakkı
Tazminat hakkı
Sosyal ve psikolojik destek alma hakkı
Dini destek hakkı
Onurlu şekilde ölme hakkı

Hasta Sorumlulukları
Bilgi Verme Sorumluluğu
Enfeksiyon Kontrol Sorumluluğu
Bulaşıcı Hastalığı Bildirme Sorumluluğu
Önerilere Uyma Sorumluluğu
Sağlık Kuruluşu Kurallarına Uyma Sorumluluğu
Saygı Gösterme Sorumluluğu
Uygunsuz İstekte Bulunmama Sorumluluğu
Ziyaretçi Kurallarına Uyma Sorumluluğu
İnceleme ve Tedavi Giderlerini Ödeme Sorumluluğu
Tazmin Etme Sorumluluğu

Şekil 11: Hastane Önünde adlı tablo (İbrahim Balaban)

Hastaneyle Birinci Basamak Sağlık
Kuruluşların İşbirliği
Halk sağlığının ve sağlık örgütlenmesinin en temel ilkelerinden birisi kademeli sağlık hizmetidir. Yani, hastalar
(kişiler) her türlü hizmet talepleri için önce birinci basamak
sağlık kuruluşuna başvurmalı, o kademedeki hekimin uygun
ve gerekli görmesi durumunda ikinci basamağa (hastaneye),
orada gerek duyulması durumunda üçüncü basamak sağlık
kuruluşuna (özel dal hastanesi) sevk edilmesidir. Bu sevk
zinciri içinde her üç kademedeki sağlık kuruluşları bir bütünün parçaları ve birbirlerinin tamamlayıcılarıdır. Bu ilişkiler
içinde hastanelere düşen sorumluluklara örnekler şunlardır:
• Birinci basamaktan sevk edilen hastaların hizmet almalarına öncelik tanımak
• Birinci basamağı radyoloji ve diğer laboratuvar incelemeler yönünden desteklemek
• Sevk ile gelen hastaların durumları hakkında birinci
basamak hekimini bilgilendirmek
• Sevkle gelen hastaların kayıtlarını birinci basamağa
iletmek
• Salgın kontrolü çalışmalarında işbirliği yapmak, birinci basamağa uzmanlık desteği vermek
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• Verem savaşında uygulanan doğrudan gözetim altıda
tedavi uygulamasını işbirliği içinde yürütmek
• Birinci basamaktaki hekim ve diğer sağlık personelinin hizmet içi eğitimlerini desteklemek, aile planlaması, aşılama, yaşlı bakımı, erken tanı, taramalar vb konularda kurslar
açmak, sertifika programları yürütmek
• Ortak toplantılar yaparak bölgedeki sağlık sorunları
hakkında görüş alış verişinde bulunmak
• Toplumda yapılacak sağlık taramalarında ortak hareket etmek
Kaynaklar:
• Güneş G. Sağlığı Geliştiren Hastaneler ve Hasta Sağlığının Geliştirilmesi: (Yakıncı C., Budakoğlu I. – Ed. - Klinik Liderlik ve Yönetim, Kamu ve Özel Ortaklığı Derneği, Ankara, 2017.)
• Sur H., Palteki T. (Ed.) Hastane Yönetimi, Nobel Tıp Kitapevi,
2013.
• Demirhan-Erdemir A. Tıpta Etik ve Deontoloji, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, 2011.
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Ceza ve Tutukevlerinde Sağlık
Suçu kazıyın, altından insan çıkar.
Prof. Dr. Faruk Erem

Ceza İnfaz Kurumu Hekimliği
Sağlık Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı arasında 2009 yılında imzalanan protokole göre “1000 ve üzerinde hükümlü
ve tutuklu bulunan her ceza infaz kurumunda aile hekimliği
oluşturulur ve sağlık hizmeti sunulur. Hükümlü ve tutuklu sayısı 1000’e kadar olan kurumlarda sağlık hizmetleri kurum
dışında çalışmakta olan en fazla üç aile hekimi tarafından gezici sağlık hizmeti kapsamında yürütülür. Diş üniti bulunan
ceza ve infaz kurumlarında, il sağlık müdürlüğünce planlanmak suretiyle diş hekimliği hizmeti verilir.
Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile
Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzük’te
ceza infaz kurumlarındaki sağlık servisinin (biriminin) ve
sağlık hizmetlerinde çalışanların görev ve sorumlulukları tanımlanmıştır.
Sağlık servisi
Madde 25 – (1) Kurumda koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerini ceza infaz kurumu tabibinin başkanlığında
yerine getiren servistir. Sağlık servisinde ceza infaz kurumu
tabibi, diş tabibi, eczacı, veteriner, diyetisyen, sağlık memuru
ve hayvan sağlık memuru görev yapar.
(2) Ceza infaz kurumu tabibinin görevleri:
a) Kurumun sağlık koşullarını düzenleyerek, hükümlülerin ve kurum personelinin muayene ve tedavilerini yapar,
b) Kurumun sağlık koşullarını bozan hareketlerin önlenmesi amacıyla, tedavi olmayı reddedenlerin ve kurumun sağlığını bozacak şekilde hareket edenleri kurum en üst amirine
bildirir,
c) Kurumda ortaya çıkan hastalıklar ve bu hastalıkların
önlenmesi için alınacak önlemler ile ayrıca iaşenin kalitesine, miktarına ve dağıtım şekillerine, hükümlülerle personelin

temizliğine, kurumun sıhhî tesisat, ısıtma, aydınlatma ve havalandırma tesislerinin sağlık şartlarına elverişli bir şekilde
işleyip işlemediğine, beden eğitimi ve spor faaliyetlerinin
sağlık şartlarına uygun bir şekilde yürütülüp yürütülmediğine
ilişkin hususları tespit etmek maksadıyla, kurumu ayda en az
bir kez denetleyerek hazırlayacağı raporu kurum en üst amirine sunar ve sağlık istatistiklerini düzenler.
d) Genel bütçe ve iş yurdu tarafından alınan gıda maddelerinin muayenesini yapar ve tüketilmesinde sakınca görülen
ve imha edilmesi gereken gıda maddelerini tespit eder.
e) Kurumda eczacının bulunmaması durumunda ilaçların
dağıtımını sağlar.
f) Sağlık servisinin; tıbbi, idarî ve teknik hizmetlerini
mevzuata uygun yürütür ve denetler.
g) Sağlık servisinin, tıbbi kayıt ve arşiv sistemini oluşturur ve kayıtların düzenli ve doğru bir şekilde tutulmasını
sağlar.
h) Tıbbi atıkların kontrolü ve imhası için gereken önlemleri alır.
(3) Diş tabibinin görevleri: Hükümlülerle kurum personelinin, ağız ve diş sağlığıyla ilgili koruyucu ve tedavi edici
hizmetlerini yapar ve sağlık istatistiklerini düzenler.
(4) Tabiplerin ortak görev ve sorumlulukları: Ceza infaz
kurumu tabibi ve diş tabibi, sağlık servisinde çalışan diğer
personel ile birlikte, aşağıda belirtilen işleri yapmak amacıyla, ortak görev anlayışı içinde hareket eder.
a) Sağlık gözetimi: Tabipler kurumu sık sık denetler ve
kurumun mevcuduna göre ayda bir veya iki kez olmak üzere
kurumun tamamını gezerek, kurumun genel sağlık durumunu
kontrol eder, acele önlem alınmasını gerektiren bir hastalığın
bulunması hâlinde durumu derhâl kurum en üst amirine bildirir.
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b) Tabipler, diğer unvanlardaki personel gibi kurumun
özelliği dikkate alınarak vardiya sistemine göre çalıştırılabilir. Vardiya sisteminin uygulanmadığı hâllerde, önemli bir
rahatsızlığın bildirildiği durumlarda, günün her saatinde kuruma gelerek gerekli önlemleri alır.
(5) Eczacının görevleri:
a) Eczacı; ceza infaz kurumu tabibinin vereceği reçetelere göre ilâçları hazırlar, yeşil ve kırmızı reçeteyle satılan
uyuşturucu ve uyarıcı nitelikteki ilâçların tane olarak verilmesini ve huzurda içirerek kontrolünü yapar, diğer ilâçları
ise ceza infaz kurumu tabibinin belirlediği miktarda hastalara
verir.
b) Kurumda bulunan ilâçları korur ve gereken ilâçları almak için ceza infaz kurumu tabibine zamanında haber verir.
(6) Veterinerin görevleri: Hayvancılık faaliyetinde bulunulan iş yurtlarında, üretimin sağlıklı biçimde yapılabilmesi
için koruyucu ve tedavi edici önlemleri alır, üretimi plânlar,
ırkların seçimi ve geliştirilmesini sağlar, alanıyla ilgili olarak
her ay kurum en üst amirine rapor sunar ve istatistikleri düzenler.
(7) Diyetisyenin görevleri: Kurumlarda kalan hükümlüler ile iaşe edilen personelin yeterli kalori esasına göre sağlıklı beslenmesini sağlayıcı düzenlemeler ile günlük, haftalık ve
aylık iaşe plânlamalarını yapar, rahatsızlığı bulunanlar için,
uygun yemeklerin hazırlanması ve bu konularla ilgili diğer
işlerin yerine getirilmesini sağlar.
(8) Sağlık memurunun görevleri: Ceza infaz kurumu tabibinin gözetimi altında olup, onun göstereceği işleri yapar.
Meslekî bilgisi ve yetkisi çerçevesinde koruyucu ve tedavi
edici hizmetleri yerine getirir. (Not: Günümüzde sağlık memurluğu eğitimine son verilmiştir. Onun yerine, hemşirelik
programlarına erkek öğrenciler kabul edilmektedir. )
(9) Hayvan sağlık memurunun görevleri: Hayvancılık faaliyetinde bulunulan iş yurtlarında meslekî bilgisi ve yetkisi
çerçevesinde koruyucu ve tedavi edici hayvan sağlık hizmetlerini yerine getirir.

Her ceza infaz kurumunda bir revir bulunur. Revir, cezaevi tabibinin sorumluluğunda faaliyet gösterir.
Hükümlünün cezası üç yılda kısa ise ve cezasının derhâl
infazı, hükümlü ya da ailesi için ağır bir zarara neden olacağı anlaşılırsa, hükümlünün istemi üzerine infazı ertelenebilir.
Erteleme süresi altı ayı geçemez. Hükümlünün hastalığı
sürekli bir tedaviyi gerektiriyorsa ve çok ivedi hâllerde,
infaza altı ayı geçmeyen sürelerle ara verilebilir. Ancak bu
ara verme iki defadan fazla olamaz.
Akıl hastalığı olan hükümlünün cezasının infazı geriye
bırakılır ve hükümlü, iyileşinceye kadar bir sağlık kurumunda koruma ve tedavi altına alınır. Sağlık kurumunda geçen
süreler ceza infaz kurumunda geçmiş sayılır.
Diğer hastalıklarda cezanın infazına, resmî sağlık kuruluşlarının mahkûmlara ayrılan bölümlerinde devam olunur.
Ancak bu durumda bile hapis cezasının infazı, mahkûmun
hayatı için kesin bir tehlike teşkil ediyorsa mahkûmun cezasının infazı iyileşinceye kadar geri bırakılır.
Gebe olan ya da doğum sonrasındaki altı aylık süre
içinde, kadının hapis cezası geri bırakılır. Bebek ölmüşse ya
da anasından başka birine verilmişse, doğumdan itibaren iki
ay geçince cezanın infazına başlanır. Gebe olan kadın hükümlülerin bulunduğu kurumlarda, doğum öncesi ve doğum
sonrası her türlü bakım ve tedavi için özel bir yer ayrılır. Doğumun kurum dışında bir sağlık kuruluşunda gerçekleşmesi
için gerekli önlemler alınır.
ARTIK İDAM YOK
Zafer Öztek
(Kaynak: Sağlıkta Altın Olaylar, Sağlık ve Sosyal Yardım
Vakfı yayını, Ankara, 2014)
Derler ki, kişilere ceza vermenin iki amacı vardır: Birisi
ıslah, diğeri ibret olması. Islah için verilen ceza, ceza alanın
aklını başına toplayıp bir daha aynı suçu işlememesi için verilir. Ceza, aynı zamanda diğer kişilerin de akıllarını başlarına
toplayıp sakın ola suç işlemeye niyet etmemeleri, eğer suça
kalkışırlarsa başlarına geleceği görmeleri için verilir.
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Cezalar insanları ıslah eder mi, başkaları bu cezalar nedeniyle suç işlemekten cayar mı, bilinmez. Bilinen şey, ölüm
cezasının bir ıslah yöntemi değil yalnızca bir ibret yöntemi
olduğudur.

Bir çift güvercin havalansa
Yanık yanık koksa karanfil
Değil bu anılacak şey değil
Apansız geliyor aklıma

Acaba öyle mi?
Gerçekten suçluları ölüm cezasına çarptırmak toplumda
suçu azaltır mı? Yoksa yalnızca gücü elinde tutanların intikam duygularının tatmin olmasına mı yarar?

Neredeyse gün doğacaktı
Herkes gibi kalkacaktınız
Belki daha uykunuz da vardı
Geceniz geliyor aklıma

Acaba, ölüm kadar kesin, ölüm kadar katı, ölüm kadar
acımasız, ölüm kadar geri dönülmez bir cezayı kim hak eder?
Ölüm cezasına karar verme hakkı kime ait olabilir? Haksız
yere öldürülen kişilerin hakları nasıl iade edilecektir? Yanlışlık kurbanları bir daha geri gelecek midir? Bu insanlık dışı
cezadan daha etkili ve insancıl cezalar yok mudur?

Sevdiğim çiçek adları gibi
Sevdiğim sokak adları gibi
Bütün sevdiklerimin adları gibi
Adınız geliyor aklıma

Ölüm cezasına karşı çıkılmasının pek çok gerekçesi
var. Her şeyden önce ölüm cezası Evrensel İnsan Hakları
Bildirisi’nin 5.Maddesinin ihlali anlamına gelmektedir. Kaldı
ki, ölüm cezalarının insanları suç işlemekten caydırmadığı
kanıtlanmış durumda. Bazı kişiler infazlarına dakikalar kala
ortaya çıkan yeni deliller nedeniyle affedilmiş, beraat etmiştir. İdam cezaları toplum için bir vicdan azabı oluyor ve bir
devlet terörü olarak algılanıyor, müebbet hapis gibi bir seçenek varken idam insanlık dışı kabul ediliyor.
Tarihte toplumlarda vicdan azabına neden olmuş pek çok
idam cezası olmuştur. Bunlar arasında belki de en yaygın
bilineni Rosenberg çiftinin başına gelendir. Julius ve Ethel
Rosenberg çifti, Sovyetler Birliği lehine casusluk yapmaktan
ve atom bombası yapımının sırlarını düşmana teslim etmekten ötürü yargılandı ve ölümle cezalandırıldı. Bu suçları işlediklerine dair somut bir kanıt hiçbir zaman elde edilemedi.
İdamlarını engellemek için bütün dünyada protesto gösterileri yapıldı. Yalnızca ideolojileri nedeniyle suçlanan çifte ABD
hükümeti suçlarını kabul ederlerse affedilecekleri garantisini verdi, ama Rosenberg’ler ölmeyi tercih ettiler ve Haziran
1953’te elektrikli sandalyede idam edildiler. ABD hükümeti,
bu idamlarla ülkedeki muhaliflerine gözdağı vermiş oldu.
Rosenberg’lerle ilgili romanlar, tiyatro eserleri yazıldı.
Bunlar arasında Melih Cevdet Anday’ın onların anısına yazdığı “anı” adlı şiir hala akıllardadır:

Rahat döşeklerin utanması bundan
Öpüşürken bu dalgınlık bundan
Tel örgünün deliğinde buluşan
Parmaklarınız geliyor aklıma
Nice aşklar arkadaşlıklar gördüm
Kahramanlıklar okudum tarihte
Çağımıza yakışan vakur, sade
Davranışınız geliyor aklıma
Bir çift güvercin havalansa
Yanık yanık koksa karanfil
Değil unutulur şey değil
Çaresiz geliyor aklıma.
Ülkemizde de 12 Mart 1971 darbesinden sonra siyasi nitelikli üç idam kararı infaz edilmişti. Üç fidan olarak anılan
üç genç.Can Yücel “Bizim Deniz” (Mare Nostrum) adlı şiirinde duygularını şöyle dile getirdi:
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En uzun koşuysa elbet Türkiye’de Devrim,
O, onun en güzel yüz metresini koştu
En sekmez lüverin namusundan fırlayarak...
En hızlısıydı hepimizin,
En önce göğüsledi ipi...
Acıyorsam sana anam avradım olsun,
Ama aşk olsun sana çocuk, aşk olsun!
Ölüm cezalarını uygulama biçimleri de insanlık dışı
olabiliyor. Bu yöntemlerin bazıları, ölüm cezasının yalnızca suçlunun yok olması için değil, intikam alma ve vahşet
duyguları içinde onun ölürken acı çekmesinin de istendiğini
gösteriyor. Bu yöntemler arasında, suçlunun fil tarafından
ezilerek, bir topun ağzına bağlanıp parçalanarak, elektrikli
sandalyede can çekişerek, taşlanarak (recm)öldürülmesi dikkat çekiyor. Bu yöntemlerin yanında asarak öldürmek, kurşuna dizmek ya da ilaçla uyutarak öldürmek sanki daha insancıl
gibi görülüyor. Fransız devrimi sırasında insanların balta ya
da kılıçla defalarca vurularak başlarının kesilmesini önlemek
ve ölümü hızlandırmak için kullanılan giyotinin bir hekim
olan Dr. Joseph-Ignace Guillotin tarafından geliştirilmesi ise
ironik bir olay.

Ölüm cezasının (idamın) tarihi çok eski. İdam cezası,
uygulandığı çoğu yerde, siyasi ihtilafları bastırmak, önceden
tasarlanmış(taammüden) cinayet, casusluk, vatana ihanet ya
da askeri adalet kapsamında kullanılmıştır. Birçok ülkede,
uyuşturucu kaçakçılığı da kişiyi idam cezasına çaptırmaya
yetecek bir suçtur. Çin’de insan kaçakçılığı ve yolsuzluk davaları da idamla sonuçlanabilir. Askeri mahkemeler korkaklık, firar, asilik ve ayaklanma suçlarına da idam cezası verir.
İran’da zina suçu işleyen kadınların taşlanarak öldürüldüğü
bilinir.

Topun namlusunda parçalanarak idam
Rus Çarı I. Nikolas 1825 yılı aralık ayında kardeşi I.
Aleksandır’nın yerine tahta geçtikten kısa bir süre sonra
kendisini devirmek üzere meşrutiyet yanlıları bir devrim
denemesine giriştiler. Başkaldırının önde gelenlerinden 579
kişi, özel bir mahkeme önünde yargılandı. Bunlardan 31’i Sibirya’ya sürgüne gönderildi, 85 kişi çeşitli hapis cezalarına
çarptırıldı. Pek çoğu, çeşitli kentlerde zorunlu ikamete tabi
tutuldu, beş sanık da idama mahkûm oldu. İdam mahkûmlarının cezaları yerine getirildikten sonra olaydan derin bir üzüntü duyan Çar, bir bildiri yayınlayarak, o tarihten sonra, vatan
hainlerinin dışında hiçbir mahkûmun idam cezasına çarptırılmamasını, daha önce idam cezası verilenlerin de Sibirya’ya
gönderilmelerini emretti.
Filin ayakları altında idam

Aynı emir, o dönemde Rusya’nın yönetimi altında olan
Finlandiya için de geçerliydi. Finlandiya 1882 yılında ba-
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ğımsızlığına kavuştu. Yeni çıkarılan yasalarda, bazı suçların
karşılığında ölüm cezası öngörülüyorduysa da, bu yasalar,
pratikte yürürlüğe girmedi. İdam cezası, Finlandiya’da 1949
yılında resmen yasaklandığında, bu ülkede son infaz 1824
yılında yapılmıştı.
Birleşmiş Milletler, 1975 yılından beri her beş yılda bir
ölüm cezasına ilişkin rapor hazırlamaktadır. Bu rapor, “Ölüm
Cezasına ilişkin Quinquennial Raporu” olarak bilinir. Bu
raporlar Dünya’daki ölüm cezası uygulamasının bir tarihi
gibidir.
Evrensel İnsan Hakları Bildirisi’nin kabul edilmesi bağlamında Birleşmiş Milletler içinde ölüm cezasına ilişkin ilk
tartışmanın tarihi olan 1948 yılında, Birleşmiş Milletlerin 58
üyesi vardı ve bunların6 tanesi ölüm cezasını resmen kaldırmıştı. Savaş sonrası dönem çok kırılgan bir dönemdi; bazı
ülkeler, ölüm cezasını yıllarca uygulamamış, hatta bazıları
yasal olarak kaldırmış olmakla birlikte işbirlikçileri ve savaş
suçlularını cezalandırmak için II. Dünya Savaşı’nın hemen
sonrasında bu cezaya geri dönmüşlerdir. Almanya, Avusturya
ve İtalya, 1940’lı yılların sonunda ya da 1950’lerin başında
ölüm cezasını kaldırdı. İspanya ise 1975’te ölüm cezasını resmen kaldırdı.
Birleşmiş Milletler Ceza Adaleti Komisyonu tarafından
Viyana’da kaleme alınan son rapor’da halen 47 ülkede ölüm
cezasının yürürlükte olduğu belirtilmektedir. Geri kalan ülkelerde ölüm cezası
ya hukuken (de jure) ya da fiilen (de facto) kaldırılmıştır.
Ölüm cezasına karşı çıkanların başında hekimler
gelmektedir. Çünkü idam cezasının insanlık dışı olması bir
yana, infaz sırasında bir hekimin de bulunması kuralı var.
Mahkûmun ölüp ölmediğine hekim karar veriyor. Oysa hekimler insanları yaşatmak için yemin ediyorlar. Nedeni ne
olursa olsun, hekimlerin idamı onaylaması, idamı gözlemesi
ve idamın başarıyla sonlandığını belirlemesi hekimlik etik
kurallarına asla uymaz. O nedenle, Dünya Tabipler Birliği
ve ulusal tabipler birlikleri ölüm cezalarının kaldırılması için
yoğun çaba harcamaktadır. Türkiye’de de böyle olmuştur.

Türkiye’de 1920’de Meclisin kuruluşundan, 1984’te
idam cezalarının fiilen kaldırılmasına kadar geçen 64 yıllık
dönemde, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından onaylanan ve infazı gerçekleştirilen idam cezası kararı sayısı
712’dir. Bunlardan 15’ikadın hükümlüdür. Ancak bu rakama
İstiklal Mahkemeleri’nin, Meclis’i devre dışı bırakarak aldığı
idam kararları dahil değildir. Meclise gelmeden İstiklal Mahkemeleri tarafından verilen 1500 -2000 civarında idam kararı olduğu tahmin edilmektedir. Prosedüre göre mahkemeler
tarafından verilen idam kararları Yargıtay’da onaylandıktan
sonra Meclis’e gönderiliyordu. Meclis’in de idam kararını
onaylaması halinde idam cezaları infaz ediliyordu. İnfaz kurallarına göre ölüm cezası hükümlünün mensup olduğu din
ve mezhebin hususi günlerinde yerine getirilmiyor, hamile
kadınlar doğum yapana kadar, akıl hastalığı tespit edilenler
akli dengesi düzelene kadar idam edilmiyordu. 18 yaşından
küçükler ve 65yaşından büyükler hakkındaki idam cezası infaz edilmiyordu.
İnfazlar 1965 yılına kadar gündüzleri ve halkın
izleyebilmesi için belirli noktalarda (İstanbul’da Sultanahmet
Meydanı’nda, Ankara’da Samanpazarı’nda) gerçekleştiriliyordu. 1965 yılında İnfaz Kanunu’nda yapılan düzenlemeden
sonraki infazlar cezaevi avlularında, güneş doğmadan önce,
gizli olarak yapılmıştır. Askeriyeye bağlı bir kişinin askeri
suçtan dolayı aldığı idam cezası kurşuna dizilerek infaz edilirdi.
Ülkemizde idam edilen son kişi 25 Ekim 1984 günü Burdur’da asılan sol görüşlü Hıdır Aslan oldu.
Ekim 1984’ten itibaren mahkemeler tarafından verilen
idam cezaları Meclis’te onaylanmadığı için infaz edilmemiş, 1991 yılında çıkarılan bir afla 500 civarında idam cezası
dosyası, 10 yıl ağır hapse dönüştürülmüş ve 2002’deki yasayla da fiilen uygulanmamış olan bütün idam kararları ömür
boyu hapse dönüştürülmüştür.
Ülkemizde idam cezası ilk önce 2002’de savaş, çok yakın
savaş tehdidi ve terör suçları halleri dışındaki suçlar, 2004’te
ise 5218 sayılı kanunla bütün suçlar için kaldırılmıştır. Türkiye’de artık idam cezası gibi insanlık dışı bir ceza yok. Ayrıca,
hükümetlerimiz ölüm cezasının bütün dünyada kaldırılması
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için çaba gösteriyor. Bu çabaların bir örneği 10 Kasım 2013
tarihinde Türkiye’nin de imzaladığı bir çağrı belgesidir.
Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 42 ülke dışişleri
bakanının yayınladığı İdam Cezasının Kaldırılması İçin Ortak Çağrı, 10 Ekim 2013
Öldüren adalet, adalet değildir. İdam cezasının özünde
insanlık dışı niteliği konusunda ikna olmuş, burada temsil
edilen 42imzacı devlet bu cezanın dünyanın herhangi bir yerinde herhangi bir koşul altında kullanılmasına karşı çıkmaktadır. İdam cezası sadece insanlık onuruna hoş görülemez bir
saygısızlık olmayıp, uygulanması bu cezaya çarptırılan şahıslar ve ailelerinin insan haklarının sayısız ihlalini de beraberinde getirmektedir. Ayrıca, idam cezasının suçu önleme veya
güvenlik üzerinde olumlu etkisi bulunmamakta ve mağdurlar
ve ailelerine verilen zararı hiçbir şekilde telafi etmemektedir.
Bu kanaatlerle donanmış olarak, İdam Cezasına Karşı 11.
Dünya Günü vesilesiyle bu cezanın Avrupa’da ve bütün dünyada kaldırılmasına yönelik daimi bağlılığımızı yineleriz.
Çağrımızın gayesi ders vermek değil, tecrübelerimizi ve
aynı zamanda kanaatimizi paylaşmaktır. Eğer çeşitli ülkelerimizde idam cezasının kaldırılmasının tarihsel süreci bize
bir şey öğretmişse bu, yolun uzun ve çetin olduğudur. Ölüm
cezası bir gecede kaldırılmamıştır. Cezanın kaldırılması ancak artan bilinçlenme ve sürekli kolektif çabalar sonucunda
gerçekleşmiştir.
Kararlılık sayesinde ve kademeli olarak idamların sayısı
azalmış, ölümle cezalandırılan suçlar listesi daralmış, adalet
daha şeffaf hale gelmiş, idam cezalarının infazına ilişkin fiili
moratoryumlar getirilmiş ve – nihayet – idam cezası ortadan
kalkmıştır. Adalet adına halen idam cezası infaz eden ülkeler,
bu süreçten geçmek zorundadır.
İdam cezasının kaldırılması hedefine ulaşılması için
gerekli kararlılığın hem devletler hem bireylerden gelmesi
gerekmekte olup, bu husus da bugünkü ortak çağrının mesajıdır. İdam cezasının kaldırılmasına giden yol kapalı toplumlar
veya dış dünyadan kopuk ülkeler tarafından katledilmemiştir.
İdam cezasının bugün Avrupa’da neredeyse kaldırılmış olması bilgiye dayalı tartışma ve ülkelerimiz ve toplumlarımız
arasındaki açık fikir alışverişi sayesindedir.

Avrupa Konseyi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
ölüm cezasından uzaklaşan bu bölgesel eğilimin katalizörü
olmuş ve hatta daha ileri noktalara yayılmasını sağlamıştır.
Söz konusu sözleşmeye ek 13 no’lu Protokolün (İdam cezasının her durumda kaldırılmasına dair Protokol) 10 yıl önce yürürlüğe girmesi buna başlıca örneklerdendir. Bugün, 13 no’lu
Protokolü onaylamış 44imzacı devletin 42’sini temsil ediyor
ve henüz bunu yapmamış olan tüm Avrupa Konseyi üye devletlerini bize katılmaya çağırıyoruz. Avrupa’da idam cezasını
halen uygulayan son devleti, idam cezasının kaldırılmasına
yönelik ilk adım olarak küresel bir moratoryuma katılmaya
ısrarla davet ediyoruz.
Avrupa örneği, söz konusu cezanın kaldırılma gerekçelerini ileri götürmede bölgesel ve çok taraflı örgütlerin oynadığı temel rolü net bir şekilde ortaya koymaktadır. Amerika,
Afrika ve Asya’daki
Birçok ülkede ölüm cezasının kaldırılması bu mücadelenin evrensel bir nitelik taşıdığına örnektir. Bu, aynı zamanda
bu gayretlerde, güçlü bir siyasi işaretin yanı sıra, toplumun
tamamının katılımının gerekliliğini göstermektedir. Bu ruhla,
bu yılın Haziran ayında Madrid’de gerçekleşen, idam cezasına karşı 5. Dünya Kongresi’nin yarattığı ivmeden yararlanmalıyız. Bugün, idam cezasının dünya çapında kaldırılması
sürecinde kritik bir aşamaya girmekte olduğumuz için bu ilkeleri yeniden hatırlatıyoruz. Günümüzde idam cezasına halen izin veren yaklaşık 50 ülke bulunmaktayken, 20 yıl önce
bu sayı neredeyse iki katı idi. Birleşmiş Milletler kararlarının gösterdiği gibi, devletlerin artan sayıda çoğunluğu, ölüm
cezasına ilişkin evrensel bir moratoryumun tesis edilmesini
desteklemektedir.
Bu olumlu eğilim, gelecek nesillerin idam cezasının olmadığı bir dünyada yaşayacağını hayal etmemizi sağlamakta ve bu cezanın tüm dünyada kaldırılması yolunda ülkeleri
destekleme yönündeki ortak çabalarımızı sürdürmeye teşvik
etmektedir.
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mümkün olduğunca normal bir görünümde olmalıdır.

Çevre Sağlığı İşleri

b) Işıklandırma kişilerin görme duyusuna zarar vermeyecek ölçüde ve teknik standartlara uygun olmalıdır.

Eğer duvarları varsa, Cennet bile bir hapishanedir.
Cemre Uyanık günlüğünden

Ceza infaz kurumlarının fiziksel nitelikleri
Ceza infaz kurumu binaları, yangından korunma, güvenlik, sağlıklı su sağlama, atıkların uygun biçimde toplanıp yok
edilmesi, hava kirliliğinin kontrolü, gıda güvenliği gibi hususlar dikkate alınarak tasarlanmalı, yapılmalı ve işletilmelidir. Örneğin, binada kullanılacak malzemenin, özellikle döşemelerin yangına dayanıklı olması cezaevleri gibi yangın riski
yüksek binalarda daha da önemlidir. Yapı malzemesi ve döşemeler toksik ve boğucu gazların oluşumunu en aza indirilebilir; yüzeylerde kolayca temizlenebilen ve çabuk kuruyan
malzemenin kullanılması ile algler, mantarlar ve mikroorganizmaların çoğalması engellenebilir; yapı tasarımı ve uygun
malzeme seçimi ile gürültü ve titreşim sorunu önlenebilir.

Yaşam alanları
Hükümlü ve tutukluların barındıkları, uyudukları, çalıştıkları, yemek yedikleri, spor yaptıkları ve diğer aktivitelerini
gerçekleştirdikleri, yani günlerini geçirdikleri yerlere “yaşam
alanları” denir.
Hükümlü ve tutuklular, bulundukları ceza infaz kurumunun tipine göre tek kişilik odalarda, 2-3 kişilik ya da çok kişinin kaldığı koğuşlarda barınırlar ve uyurlar. Koğuş sisteminin
uygulandığı yerlerde, aynı koğuşa bu şartlar altında birbirleri
ile uyuşabilecek kişiler dikkatle seçilerek yerleştirilmelidir.
Hükümlü ve tutuklulara sağlanan ikamet ve özellikle bütün
yatma yerleri, iklim koşullarına ve özellikle metreküpteki
hava miktarına, makul ölçüde taban alanına, ışıklandırma,
ısıtma ve havalandırmaya gereken önem verilerek sağlık ve
hijyen gereklerine uygun olmalıdır. Yüksekliği 2.5 m olan
yaşama mekânlarında, yetişkinler için 6.4-9.6 m2 yaşama alanı gereklidir.

Yaşam alanlarında,
a) Pencereler, hükümlü ve tutuklunun gün ışığında
okumasını ve çalışmasını sağlayacak büyüklükte, yeterli havalandırmaya uygun, boyutları, konumu ve yapımı itibariyle

c) Kurumun her yanı her zaman bakımlı ve temiz olmalıdır. Tuvaletler yeterli sayıda, temiz ve kişi onuruna yakışır bir biçimde olmalıdır.
d) Her hükümlü ve tutuklunun yararlanabileceği yeterli banyo ya da duş bulunmalıdır. Hükümlüler iklim koşullarına göre haftada en az bir kez banyo ya da duş yapabilmeliler.
e) Banyo ve duşların döşemeye gömülü olması en
iyisidir. Banyo küveti ya da teknesinin ve duşların, dökme
demir ya da fayanstan yapılması ve etraflarının fayansla kaplanması uygun olur. Çevre duvarları suya dayanıklı ya da 2 m
yüksekliğe kadar su geçirmez derzli plaklarla kaplanmalıdır.
Tuvaletler 8-10 kişiye bir adet düşecek şekilde olmalıdır. Atık
doğrudan suya karışırsa daha az koku olur. Tuvalette koku
tutuculu bir döşeme süzgeci, hortum ağızlı musluk bulunmalıdır. Zemin, kaymaz, suya dayanıklı ve kolay temizlenebilir
olmalıdır. Duvarlar 2 metreye kadar yıkanabilir malzemeden
yapılmalıdır.
f) Çok katlı yaşam alanlarında, normal merdiven basamağının yüksekliği 16-17 cm, boyu 29-30 cm, genişliği yaklaşık 70-90 cm ve eğimi 45 derece olmalıdır.
g) Mutfak katında günlük erzakın depolanacağı serin
mekânlar bulunmalıdır. Kiler, binanın kuzey tarafında, baca,
soba ve tuvaletlerden uzak olmalıdır. Kilerlerin yüksekliğinin
2 m olması, havalandırılmasının yeterli olması çok önemlidir. Besin maddelerinin bulunduğu mutfak, kiler ve benzeri
mekânların kapıları farelere karşı sıkıca kapanır olmalı ve
pencerelere sinek teli konulmalıdır. Bu yerler, yağlı boya ile
boyanmalı ya da badanalanmalıdır.

Kapalı ortamda hava kalitesi
Kapalı ortamlarda sıcaklık, ışık, gürültü ve ortam havasının da burada yaşayan kişilerin sağlıkları, rahatlıkları,
verimlilikleri üzerine etkileri vardır. Kapalı ortamlarda birçok kirleticinin oranı dış ortamdakinin çok üzerine çıkar.
Yetersiz havalandırma, yüksek sıcaklık ve nem düzeyi de
bazı kirleticilerin ortamdaki konsantrasyonlarının artmasına
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neden olmaktadır. Floresan aydınlatma ile bu gazlar ve asılı
partiküller irritan bir fotokimyasal smog oluşturarak kronik
konjonktivit ve nazal dolgunluğa neden olabilir. Ancak, söz
konusu faktörlerin etkisi genellikle uzun sürede ortaya çıktığı
için, yaşamı ve sağlığı acil olarak tehdit etmez, o nedenle,
çoğu zaman yetkililer tarafından önemsenmez.

Çeşitli görevler için çalışma yüzeylerinin aydınlatılmasında Amerikan Aydınlatma Mühendisleri’nin Standartları’na
göre gereken ışık miktarları şöyledir:
Tablo 3: Minimum Işık Yoğunluğu (mum)
Yer

Işık yoğunluğu (Mum)

Kapalı ortam hava kirliliğinin nedenleri kimyasal, biyolojik ve fiziksel olabilir:

Okuma ve çalışma alanları

30

Yaşam alanları

30

a. Kimyasal nedenler: Karbondioksit, karbonmonoksit,
azot oksit, benzen ve sigara dumanı gibi birçok kimyasal
madde kapalı ortamlarda hava kirliliğine neden olur.

Mutfak ve bulaşık alanları

20

Tuvalet ve banyo

20

Yiyecek depoları

10

b. Biyolojik nedenler: Küfler, ortamda oksijen ve nem
olduğu sürece her türlü organik madde üzerinde kolayca çoğalabilen canlılardır. Bütün küf türlerinin gerek astım nedeni olarak, gerekse toksin oluşturarak sağlık üzerine olumsuz
etkileri bulunmaktadır. Küfler baş ağrısı, solunum sıkıntısı, cilt irritasyonu, diğer aşırı duyarlılık durumlarına neden
olabilir. Küf kontrolünde ortamdaki nemin önlenmesi ya
da azaltılması önemlidir. Önerilen kapalı ortam bağıl nem
düzeyi % 40-50 ‘dir.

Çıkış yolları

10

c. Fiziksel nedenler: “Konfor alanı” denilen ve insanların en rahat yaşadıkları ortam, ortalama 18-20°C sıcaklık ve
%50-60 bağıl nem gösteren ve optimal bir hava hareketi bulunan fiziksel ortamdır. Kapalı ortamın sıcaklığı ve nemi, hiç
ısıtma yapılmasa bile içinde bulunanlardan dolayı kısa sürede yükselir, havadaki gazların ve mikroorganizmaların oranı
artar ve bunun sonucunda ortamın “konfor alanı” nitelikleri bozulur. Yani, bir kapalı ortamda (oda, koğuş, salon, vb)
başka bir neden olmasa bile, içinde yaşayanların solumaları
sonucunda ortamın havası kirlenir, konfor derecesi bozulur.

Aydınlanma
İçinde sürekli olarak insan bulunan mekânlarda aydınlık
düzeyi 120 lüks ve üzerinde olmalıdır. Çalışma mekânlarında
mümkünse, genel aydınlatma yapılmalı, fakat diğer alternatif
aydınlanma imkânları da hazır bulundurulmalıdır. Çalışma
mekânlarındaki aydınlatmalar mümkünse soldan yapılmalıdır. Yeterli aydınlatılmış yaşama ve çalışma alanı göz ile
ilgili şikâyetleri ve kaza riskini azaltması, iş verimini artırması ve dinlenme sağlaması bakımından özel bir öneme sahiptir.

Isınma
Kapalı bir alanda sıcaklık taban seviyesinde 18oC, diz
seviyesinde ya da 150 cm. yükseklikte 20oC ve tavanda ise
26 oC ise istenilen termal konfor sağlanmış demektir. Normal
yetişkinlerin bulunduğu ortamın dinlenme durumundaki sıcaklığının 18-20oC olması en uygunudur.

Su ve kanalizasyon tesisatı
Kanalizasyon sisteminin bakımı ve temizliği ceza infaz
kurumu yönetiminin sorumluluğudur. Ancak, kurum hekimi
ve sağlıkçılar su toplama ve kanalizasyon sisteminin iyi işleyip işlemediğini, taşkınların olup olmadığını denetlemeli ve
gerekli önerilerini yönetime iletmelidir.
Türkiye’deki bütün ceza infaz kurumlarında şebeke suyu
mevcuttur. Ancak, şebeke suyunun yetersiz olduğu ya da
uzun süren su kesintilerinde kurum yönetiminin önlem alması
gerekir. Bu konuda hekimin de önerileri dikkate alınmalıdır.
Şebekedeki boru bağlantılarının sızdırmaz özellikte yapılması gerekmektedir. Şebeke borularının kanalizasyon borularıyla aynı çukurdan götürülmemesi, bu mümkün olamıyorsa
şebeke borularının kanalizasyon borularının üstünden ve en
az arada 60 santimetre uzaklık bulunacak biçimde geçirilmesi
gerekir. Böylece, su kesintilerinde su borusu içinde oluşacak
negatif basınç nedeniyle atık kanalizasyonundan sızan akıntı su borusu içine giremez ve bulaşıcı hastalık salgınlarının
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önüne geçilmiş olur. Unutulmamalıdır ki, özellikle bağırsak
enfeksiyonu salgınlarının başlıca nedeni su kesintilerinde
boru içinde oluşacak negatif basınçtır. Böyle bir durum olduğunda, su borusu sağlam görünse bile içine sızıntı olabilir.
Su deposu olan yerlerde depolar, ışık girmeyecek ve ısı
geçirmeyecek şekilde yapılmalıdır. Çünkü ışıklı ortamda su
içinde mikroorganizmalar üreyebilir. Bunun önlenmesi depo
içinde sirkülâsyonun sağlanması ve klorlama ile olabilir.
Klorlama işleminin hangi yöntemlerle ve nasıl yapılacağı
konusunda Sağlık Bakanlığı’nın ilgili genelgelerinden ya da
ilgili bilimsel kaynaklardan yararlanılmalıdır.
Uğraşı alanları (İş yurtları)
İş yurtları kurum tarafından izin verilen iş alanlarda
mahkûmların çalışmaları hem ilgili mevzuat gereğidir hem
de sosyal rehabilitasyon amacıyla uygulanır. Bu çalışmalarla mahkûmlar bir beceri kazanmaları yanısıra kazanç da
sağlayabilirler. Ancak, bu uygulamalar iş sağlığı sakıncalarını da beraberinde taşımaktadır. Hükümlü ve tutuklular için
öngörülecek iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri dışarıdaki işçilere uygulananlara benzer olacaktır. O nedenle, ceza infaz
kurumu hekimi aynı zamanda bir işyeri hekimi gibi davranmalı ve iş ortamında kazalara ve diğer sağlık sakıncalarına
yol açabilecek durumları belirleyerek bunların giderilmesine
çalışmalıdır.

Yaşam alanlarının temizliği
Ceza infaz kurumunda görev yapan sağlık elemanlarının
denetlemesi gereken çok önemli bir şey, yaşam alanlarının
temizliğidir. Bu görev yasal olarak sağlık personeline verilmenin ötesinde, bulaşıcı hastalıkların kontrolü için gereklidir
ve her sağlıkçının öncelikli işlerindendir. Hekim ve hemşire,
bu konuda ceza infaz kurumu yöneticilerine önerilerde bulunabileceği gibi, temizlik işlerinden doğrudan sorumlu personelin eğitimini de yapabilir.
Her tipteki ceza infaz kurumunda hükümlü ve tutuklular,
kendi odalarından ve havalandırma avlularının temizliklerinden sorumludurlar. Yapılan temizlik, yönetim tarafından denetlenir ve aksayan yönleri giderilir. Kurumun diğer bölümlerinin temizliği, hizmetliler bulunmadığı takdirde, iyi halli

hükümlü ve istekli tutuklular tarafından, görevli memurların
denetiminde yapılır.
Kapalı ceza infaz kurumlarında, kurumun genel temizliği
ve kişinin bakım ve temizliği için gerekli malzemeler kurum
yönetimi tarafından verilir. Hükümlü ve tutuklular istemleri
halinde ayrıca kişisel temizlik malzemelerini kantinden sağlayabilirler. Asit, tuz ruhu gibi maddeler idarenin kontrolü
altında kullandırılır ve oda ve koğuşlarda bulundurulmasına
izin verilmez.

Koğuşların temizliği
Koğuşların temizliği de hükümlü ve tutuklular tarafından yapılır ve yönetim tarafından denetlenir. Koğuşların en
az haftada bir kez tam temizlenmesi uygun olur. Kirlenmenin
yoğun olduğu durumlarda temizlik daha sık yapılmalıdır. Bu
temizlik sırasında koğuşun zemini, duvarları, pencereleri ve
içindeki eşyalar temizlenmelidir. Yönetim (ve ceza infaz kurumu hekimi) koğuşta yaşayanların bu temizliği yapmalarını
sağlamak için öncelikle bu kişileri eğitmelidir.
Kirli zeminleri temizlerken kiri temiz alanlara yaymamak amaç olmalıdır. Temizlik gereçleri temizlenen yüzeylerden her zaman ve kesinlikle daha temiz olmalıdır. Önce
görünen kirler temizlenmeli, ileri temizlik, aşamalı olarak uygun sırayla gerçekleştirilmelidir. Temizlik sırasında öncelikle
sıcak su kullanılmalı ve temizliği yapılan yüzeyler sonunda
kuru olarak bırakılmalıdır. Kullanılacak malzeme etkili, kullanım amacına ve standartlara uygun olmalıdır.
Temizlik sırasında olabildiğince çok yüzeye ulaşmak
için, hareket edebilen eşyaların yerlerinden oynatılması
gerekebilir. Süpürme işleminin vakumlu süpürge (elektrik süpürgesi) ile toz kaldırmadan yapılması en uygunudur.
Bu yapılamadığı durumlarda yerlerin ıslatılmış süpürge ile
temizlenmesi iyi olur. Kuru süpürge ile ve zemindeki tozu
havalandırarak yapılan süpürme işlemi etkisiz ve yanlıştır.
Toz kaldırılan süpürme işleminde toz daha sonra zemine çökeceğinden hem tozlanmanın önüne geçilemez hem de akciğer ya da alerji sorunları olan mahkûmların şikâyetlerinin
artmasına neden olunur.
Süpürme sonrası zemin deterjanlı su ile ıslatılmış paspasla silinmelidir. Uzun süre temizlenmemiş, kalıcı kirler bulu-
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nan ortamların temizliği özen ister. Yerlerin önce ıslatılarak,
spatula gibi kazıyıcılar yardımıyla, mekanik olarak temizlenmesi gerekebilir; eşyaların tozları, nemli bezle silinir, lekeler
varsa, yüzeyi bozmayacak özel temizleyiciler ya da deterjan
kullanılarak temizlenir, kuru bez ya da nemli bezle son bakım
yapılır. Çok kişinin ellerinin değdiği yüzeyler, önce sıcak su
ve deterjanla, daha sonra dezenfektan eklenmiş suyla silinmelidir. Akıtmayan naylon torbalar ile birlikte kullanılan çöp
kovaları, en geç haftada bir, mekanik temizlik yapıldıktan
sonra deterjanlı su ile fırçalanarak temizlenmeli ve kurulanmalıdır.
Temizlik sırasında eldiven kullanmakta yarar vardır. Burada amaç el cildinin korunmasıdır. Eldiven giyilmeden önce
eller kurallara uygun olarak yıkanır ve kurulanır. Atık bulaşmış eldivenler, kendileri de birer bulaştırıcı araç olurlar. Bu
nedenle temizlik sırasında eldivenler, faraş ve fırça gibi bir
araç kullanmadan doğrudan, atıklarla temas ettirilmemelidir.

Ortak alanların temizliği
Koğuşların, yatakhanelerin, atölyelerin ve diğer müşterek alanların temiz tutulmasına ve uygun zamanlarda havasının değiştirilmesine özen gösterilmelidir. Buraların temizlenmesi de koğuşlarda olduğu gibidir. İç yönetmeliğe göre,
oda ve koğuşlar dışındaki yemekhane, spor salonu gibi ortak
alanların temizliği ceza infaz kurumu yönetiminin görevidir.
Bu alanlar daha çok kişi tarafından kullanıldığından ve daha
yoğun olarak kirlendiklerinden her gün temizlik yapılması
uygun olur. Temizliğin, mahkûmların bu bölümleri kullanmadıkları sabah saatlerinde yapılması uygun olur. Bunun için
yönetim, gereken araç ve gereçleri sağlar. Ceza infaz kurumu
müdürü ya da onun yetkilendirdiği kişi, bakım ve temizlik
kurallarına uygun davranılmasından şahsen sorumludur.

Tuvaletler ve lavaboların temizliği
Tuvalet temizliğindeki en önemli ilke, temizliğin, öncelikle tuvaleti kullanan kişilerce ve sürekli yapılmasıdır. Bu
nedenle, ceza infaz kurumu yöneticilerinin ve sağlık görevlilerinin sorumluluklarından biri de, mahkûmlara ve personele
tuvalet kullanımı ve temizliği konusunda eğitim yapmaktır.
Elbette, tuvalet temizliği için gereken akarsu, tuvalet fırçası, tuvalet kâğıdı gibi malzemenin sağlanması da yönetimin

görevlerindendir. Bu koşullar sağlanmadan mahkûmların tuvalet temizliğine uymaları beklenemez. Öte yandan, tuvaletlerin temizlenmesi için görevli personelin bulunması ve bu
kişilerin her gün koğuşlardaki ve diğer yaşam alanlarındaki
tuvaletleri denetleyerek gerekli temizlikleri yapmaları bir zorunluluktur. Tuvaletlerin pis olmalarına asla izin verilmemelidir. Buna izin veren yöneticiler, muhtemel bir hastalık salgını ya da mahkûmların fekal-oral yolla bulaşan bir hastalığa
yakalanmalarından sorumlu olurlar.
Tuvalet temizlenirken önce, görünür kirler ıslatılarak temizlik fırçalarının kazıyıcı kenarları da kullanılarak temizlenir. Sonra tuvalet toz ya da sıvı, ovucu bir deterjanla fırçalanarak temizlenir ve su ile durulanır. Musluk başları da toz ya
da ovucu bir deterjanla, başka bir fırça ya da bez kullanılarak
temizlenir. Sabunlukların dış yüzey temizliği her temizlikte
yerine getirilmelidir. Sıvı sabunlar bittiğinde sabunluklar
fırçalanarak temizlenip, kurulanmalı ve bu işlemlerden sonra yeniden doldurulmalıdır. Evyelerin dışında kalan yer ve
yüzeyler yukarıda belirtildiği gibi temizlenir. Tuvalet ve
lavabo fırçaları ayrı olmalı, başka yüzeylerde kullanılmamalı
ve temas ettirilmemelidir. Muslukların temizliğine özellikle
önem verilmelidir. Çünkü taharetlenme sırasında elleri pislenen kişilerin muslukları tutması sonucu musluklar da kirlenir
ve böylece hastalık etkenleri kolaylıkla yayılabilir.

Yatak bakımı
Yataklar, düzenli olarak temizlenirse hastalık ya da enfeksiyon riski en aza indirilebilir. Bu nedenle, her tutuklu ve
hükümlüye, sağlık açısından güvenli yatak takımları verilmesi esastır. Her tutuklu ve hükümlünün kullanımı için en
azından bir karyola, bir yatak, temiz yatak örtüsü, iki çarşaf,
yastık, yastık kılıfı ve battaniye ya da yorganı olmalıdır. Hükümlü ve tutuklular, kendilerine yönetim tarafından verilen
nevresim takımı ve battaniye dışında, kantinden sağlanmak
koşuluyla bir adet nevresim takımı ve iklim koşulları değerlendirilerek iç yönetmelikte belirtilen sayıda battaniye bulundurabilir. Yatak örtüsü, çarşaflar ve yastık kılıfı en az haftada
bir değiştirilmelidir. Yorgan ve battaniyeler de birden fazla
kişi tarafından kullanılıyorsa en az haftada bir kez temizlenmelidir. Tek kişinin kullandığı yorgan ve battaniyeler en az
yılda bir kez ya da kirlendiği görüldüğünde temizlenmelidir.
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Hükümlü ve tutuklular, giyim eşyaları ile yatak ve yatak
takımlarını temiz tutmak zorundadırlar. Yönetim, bu eşyaları
temizliğin ve sağlığın gerektirdiği şekilde değiştirilip yıkanması ve bunlarda oluşacak yırtık ve söküklerin onarılması
için gerekli önlemleri almalıdır. Evvelce bir hükümlü ve tutukluya verilmiş olan eşyalar, fenni bir şekilde temizlenmedikçe, başka bir hükümlü ve tutukluya verilmemelidir.
Yüzeysel temasla ya da hava yoluyla bulaşmayı azaltmak
için kullanıma alınmış ve depolanmış yeterli çarşaf stoku olmalıdır. Sağlık hizmeti için ayrılmış alanlardan kaynaklanan
kirli çarşaf paketlenmiş ve tanımlanmış olmalıdır. Farklı derece ve işlemler belirtilmedikçe yıkama suyu genelde 60-70
C derece olarak ayarlanmalıdır.
Tutuklu ya da hükümlünün sağlık personeli tarafından
intihar eğilimi olduğu değerlendirmesi yapılırsa, yatak örtüsü
ya da çarşaf bir süre alıkonulabilir. Bu durumda derhal bir
psikiyatri uzmanının muayenesi sağlanmalıdır. Yatak donanımı, yoksun bırakma yoluyla bir ceza aracı olarak kullanılamaz.

Kişisel Temizlik
Ceza infaz kurumu yönetimlerinin ve sağlık personelinin
öncelikli sorumluluklarından birisi, tutuklu ve hükümlülerin
kişisel hijyenleri için gereken her türlü önlemi almalarıdır.
Çünkü, enfeksiyon ve enfestasyonlardan korunmanın temel
koşulu kişisel hijyen kurallarına uyulmasıdır.

Banyo ve kişisel temizlik
Hükümlü ve tutukluların banyo ihtiyaçlarını gidermek ve
kişisel eşyalarını yıkamalarını sağlamak için haftanın hangi
günlerinde ve hangi saatler arasında sıcak su verileceği iç yönetmelikte belirtilmiştir. Kurumda merkezi sıcak su dağıtım
sistemi bulunmuyorsa, banyonun hangi gün ve saatlerde yapılacağı, hamam varsa burasının kullanım gün ve saatleri de
yönetmelikte yer alır.
Hükümlü ve tutukluların saç tıraşları, dilekçe karşılığında
kurum berberi tarafından yine iç yönetmelikte belirtilen gün
ve saatler arasında berberhanede ya da kurum yönetimince
belirlenen yerlerde ücretsiz yaptırılır. Hükümlü ve tutuklular

sakal tıraşlarını, kantinden temin edebilecekleri plastik saplı
tıraş bıçakları ile kendileri günlük olarak yaparlar. Toplum
içinde alışılmış hal dışında saç ve sakal bırakmalarına izin
verilmez.
Kız hükümlü ve tutukluların ihtiyaçlarına yönelik temizlik malzemelerinin kurum kantininde bulundurulmasına özen
gösterilir. Saç kesimleri dışarıdan getirilecek kuaför tarafından yaptırılabilir.
Hükümlü ve tutukluların kişisel temizlikleri için gereken
su ve diğer malzeme sağlanmalı, genel hijyenin gerektirdiği
aralıklarla, mevsime ve bölgenin coğrafi koşullarına uygun
bir ısıda banyo ya da duş alma olanağı sağlanmalıdır. Sıcak
mevsimlerde banyo haftada en az bir kez yapılabilmelidir.
Saç ve sakal bakımı için genellikle mahkûmlara kesici
aletler verilmediğinden infaz kurumlarında berber bulunması zorunludur. Bulaşıcı deri hastalıklarının doğrudan temas,
makas ya da jilet gibi malzemelerin ortak kullanımı ile bulaşabilirliği göz önüne alındığında berberlerin hijyen kurallarına uymaları özel önem taşır. Tarak, tırnak makasları, jiletler
ve benzeri nesneler farklı kişilerde kullanımlar arasında düzenli olarak temizlenmeli ve el yıkamanın önemi özenle vurgulanmalıdır.

Çamaşır temizliği
Mahkûm ve tutukluların iç çamaşırlarının hangi sıklıkta
değiştirileceği her ceza infaz kurumunun iç yönetmeliğinde
belirlenmiştir. Kirli nevresimler sabah sayımlarında toplanır, temizleri verilir. Yatak takımları ve nevresimler kurum
görevlileri tarafından yıkanır. Özel eşya ve çamaşırları ile
bulaşıklarını hükümlü ve tutuklular kendileri yıkarlar. Kuru
temizlemeyi gerektiren giysiler aileler aracılığıyla dışarıda temizlettirilebilir. Temiz ve kirli çamaşırlarla giysilerin
işleme, kullanım, depolama ve taşınması için uygun olanaklar
ve hizmetler sağlanmalıdır. Hastalıkların yayılımını azaltmak
için temiz giysi ve çarşaflar gereklidir. Kişisel çamaşırların
temizlenmesi için her ceza infaz kurumunda bir sistem
kurulmuş olmalı ve mahkûm ve tutukluların kirlenen çamaşırları merkezi bir sistem içinde temizlenmeli ve kurutulmalıdır. İç çamaşırların karışmaması için, her mahkûmun adının
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ya da kayıt numarasının iç çamaşırlarına işlenmesi ya da yazılması uygun olur.
Hükümlü ve tutuklular oda ve koğuşlarında, kendileri tarafından yıkanan çamaşırları kurutmak üzere iç yönetmelikte
belirtilen uzunlukta çamaşır ipi bulundurabilir. Ancak, güvenlik açısından sakınca görülen durumlarda, oda veya koğuşlarda bulundurulabilecek ipin toplam uzunluğu sınırlandırılabilir.

Temiz İçme ve Kullanma Suyu
Türkiye’deki ceza infaz kurumlarının tamamı yöredeki
belediyeler tarafından sağlanan şebeke suyunu kullanmaktadır. Belediyeler şebeke suyunun mikrobiyolojik, kimyasal
ve fiziksel kalitesini sürekli izlerler. Kent içindeki su şebekesinin bakım ve onarımı da belediyelere aittir. Ancak, ceza
infaz kurumu içindeki su tesisatının yapımı, bakımı ve onarımından ceza infaz kurumu yönetimi sorumludur. Ceza infaz
kurumu yönetimi her mevsimde en az bir kez olmak üzere dahili su dağıtım sistemindeki suyun kimyasal ve mikrobiyolojik analizlerini ve haftada bir klor ölçümlerini yaptırmalıdır.
Bu amaçla, ceza infaz kurumunun bulunduğu ilçe sağlık grup
başkanlığı ya da il sağlık müdürlüğü ile ilişki kurularak eleman ve teknik destek sağlanabilir. Analizler, il halk sağlığı laboratuvarında yaptırılabilir. Bu çalışmaların her aşamasında
ceza infaz kurumu hekimi sorumluluk alır.
İçme ve kullanma suları, genel olarak içme, yemek yapma, temizlik vb. amaçlar için kullanılır. Bu sular, TS 266’daki
koşullara uygun şehir şebekeleri, kuyu, çeşme ve yine aynı
amaçlarla kullanılmak üzere teknik usullerle arıtılmış dere,
nehir ve göl, baraj suları ile kaynak sularıdır. İçme suları berrak, tortusuz, renksiz olmalıdır. Suyun kimyasal, fiziksel,
bakteriyolojik özellikleri ‘Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliğinde ayrıntılı olarak bulunmaktadır.
Ceza infaz kurumlarında suların dezenfeksiyonu genellikle gerekmez, çünkü bu işlemler zaten yöredeki belediyeler
tarafından sağlanmaktadır. Ancak, olağanüstü durumlarda,
salgın kuşkusu varsa ya da şebeke suyunun kesintiye uğraması nedeniyle başka kaynaklardan su sağlandığı zamanlarda,
içme suyunun dezenfeksiyonu gerekebilir. Dezenfeksiyon iş-

lemi basit kaynatma-soğutma yöntemi ile yapılabileceği gibi
klorlama ile de yapılabilir. Bu işlem teknik bir konudur ve
kesinlikle ilçe ya da il sağlık müdürlüğünden teknik destek
sağlanmalıdır. Bu bağlantıyı kurmak ve dezenfeksiyon işlemini koordine etmek ve denetlemek ceza infaz kurumu yönetiminin ve özellikle hekimin görevidir.

Katı atıkların (çöplerin) kontrolü
İç yönetmeliğe göre, hükümlü ve tutukluların
odalarındaki çöpler, olanaklar ölçüsünde çöp poşetleriyle,
yokluğunda kapaklı plastik kovalar içinde görevlilerce sabah
sayımlarında kontrol edilerek toplanır. Koridorlara çıkartılan
çöpler, infaz ve koruma memurlarının gözetiminde görevlilere verilir. Çöpler, çöp toplama alanında günlük olarak biriktirilir. Toplanan çöpler belediye tarafından kaldırılır. Kontrol
amacıyla mutfak personelinden bir görevli çöplerin kaldırılmasına nezaret eder. Çöp toplama alanı sık aralıklarla ilaçlanır ve temiz tutulur.
Katı atıklar, evsel, ticari ya da endüstriyel alanlardan oluşan, madencilik, tarımsal işlemler ve su arıtım ünitelerinin
de dahil olduğu proseslerden kaynaklanan yarı-katı çamurları
da içeren, hem ayrışabilen hem de ayrışma özelliği olmayan
maddelerdir. Tüm atıkların aynı yerde depolandığı durumlarda organik atıklarla bir aradaki katı atıklar önemli bir kemirici ve vektör üreme bölgesi oluşturmaktadır. Ayrıca katı atıklar aracılığı ile yeraltı sularına ve yüzeysel sulara karışmakta
olan kirleticiler önemli bir çevre kirliliği sorunudur.
Çevresel temizlik ve sağlık riskini azaltmak için katı
atıkların uygun bir biçimde uzaklaştırılması ve zararsız duruma getirilmesi işlemlerinin tümüne “atık yönetimi” denilir. Atık kontrolünün uygun bir şekilde sağlanabilmesinde,
bilgilendirilmiş, duyarlı ve motive edilmiş yöneticilere ve
personele gerek vardır.
Eski uygulamalarda, katı atıklar (çöpler), genellikle binanın dışındaki bir alanda betondan yapılmış, sabit ve bir
kapağı olan kabinlerde geçici olarak biriktirilir ve ondan sonra çöplük alanlarına taşınırdı. Bugün, bu yöntemin sakıncalı
olduğunu, ara depoların vektörlerin ve hastalık etkenlerinin
üremesine zemin hazırladığını biliyoruz. O nedenle bu uy-
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gulamadan vazgeçilmiştir. Artık, katı atıkların ağzı kapaklı
kaplar içindeki naylon çöp poşetlerinde biriktirildikten sonra,
bu poşetlerin ağızları sıkıca kapatılıp uzaklaştırılmasının en
uygunu olduğu görüşü hakimdir. Ceza infaz kurumlarında de
bu yöntem uygulanmalıdır.
Katı atıkların geçici bir süre için biriktirildiği yerlerde,
toplama süreleri arasında bu atıkların sağlandığı yerlerin sayısı yeterli ve çöp toplanan kaplar nitelikli olmalıdır. Kaplar,
su geçirmez, paslanmaya karşı dayanıklı ve kapakları yangına neden olmayacak şekilde kapanmış olmalıdır. Koğuş
ya da odalardaki atıklar için kullanılan kaplar kullanıcıların
sayısına göre 40-120 lt. arasında olabilir. Mutfak atıkları için
de aynı büyüklükteki poşetler kullanılabilir. Çöpler, koğuş
ve odalardan, mümkünse her gün (akşamları), bu olamıyorsa haftada en az üç kez toplanmalıdır. Bu kapların hacim ve
ağırlıkları çöp işçilerine güçlük vermeyecek şekilde olmalı
ve ağırlığı tercihen 35 kiloyu geçmemelidir. İçleri plastikle
kaplanmış çöp kutuları, kolaylıkla temizlenmesi, kokuları
yaymaması ve haşeratın çoğalmasına meydan vermeyişi yönünden tercih edilir.
Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 20. maddesi belediyeleri
çöplerin toplanması ve yok edilmesiyle görevli kılmaktadır.
Çöplerin kutular içine yerleştirilen torbalarda biriktirilmesi
de belediye işçilerinin işini basitleştirip hızlandırması yönünden yararlı olacaktır. Islak mutfak ve ev atıklarının biriktirildiği çöp kutuları özellikle yaz aylarında günlük olarak
temizlenmelidir. Bu temizlik sıcak su, deterjan ve fırça ile
yapılmalıdır.
Her türlü atık ve artığı, çevreye zarar verecek şekilde,
ilgili yönetmeliklerde belirlenen standartlara ve yöntemlere
aykırı olarak doğrudan ve dolaylı biçimde alıcı ortama vermek, depolamak, taşımak, uzaklaştırmak ve benzeri faaliyetlerde bulunmak 2872 Sayılı Çevre Kanununa göre yasaktır.
Ülkemizde, çöplerin geri dönüşümü ne yazık ki yeterli ve
düzenli biçimde yapılamamaktadır. Çöplerin metal, plastik,
cam, kâğıt ve diğer gruplara ayrılıp yeniden değerlendirilmek
üzere uygun sanayi tesislerine ulaştırılması belediyeler aracılığı ile yapılan ihaleler sonucunda ihaleyi kazanan kişiler ya
da firmalar tarafından yapılmaktadır. Asıl yapılması gereken,

çöplerin toplandığı yerlerde gruplandırılarak geriye dönüşüme yardımcı olunmasıdır. Ceza infaz kurumu, kışla, yatılı
okul gibi toplu yaşanılan yerlerde bu iş kolaylıkla yapılabilir.
Ceza infaz kurumu yöneticilerinin ve sağlık görevlilerinin bu
konuda duyarlılık göstermeleri beklenir.

Vektör kontrolü
Vektör, enfekte bir konakçı ya da ortamdaki patojenleri diğer bir konakçıya ya da ortama taşıyan canlılardır (eklembacaklılar). Değişik kimyasal maddeler kullanarak vektörlerle savaşılmasına rağmen, vektörlerin bunlara direnç
kazanmaları nedeniyle tümüyle yok edilebilmesi mümkün
değildir. Kaldı ki, vektörlere karşı kullanılan kimyasal
maddeler de önemli bir kirlilik öğesidir. Vektörlerin direnç
kazanmalarını engellemek ve çevre kirliliğini önleyebilmek
için bu gibi maddelerin çok dikkatli ve denetimli kullanılması
gerekir.
Vektörlerle mücadelede ilke, üremelerinin engellenmesi,
gıdaların korunması, kontaminasyon kaynaklarının ve vektörlerin yok edilmesidir. Bir başka deyişle, vektör mücadelesinin temel ilkesi, vektörlerin üreme yerlerinin (jitlerin)
konrol edilmesidir. Ceza infaz kurumlarında bulunan ve hastalık bulaştırmada rolü olabilecek karasinek, hamam böceği
gibi vektörler, çöplüklerde ve atıkların üzerinde ürediklerine
göre iyi bir atık kontrolü ve çevre temizliği vektör savaşında yapılması gereken temel işlerdir. Özellikle insan dışkı ve
idrarının ve mutfaktaki organik atıkların sağlıklı bir şekilde
ortamdan uzaklaştırılması çok önemlidir. Ayrıca, gıdalar,
özellikle pişirilmeden yenen yiyecekler, plastikten ya da metalden yapılmış kaplarda, yemekler ve artıkları kapalı dolap
ya da soğutucularda saklanarak sineklerden korunmalıdır.
Eğer, ceza infaz kurumunda yoğun biçimde vektör mücadelesi gerekiyorsa, ilçe ya da il sağlık müdürlüğünden teknik destek sağlanmalıdır. Çünkü vektör mücadelesi amacıyla
kullanılan ensektisitler insan sağlığına da zararlı maddelerdir
ve hangi ensektisitin seçileceği ve uygulama kuralları
uzmanlık gerektiren konulardır.
Hamamböcekleri nemli, sıcak ve kuytu yerlerde yaşar
ve yumurtalarını buralara bırakır. Bodrum ve kalorifer
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daireleri en çok sevdiği yerlerdir. Buraların olabildiğince
temiz, kuru ve aydınlık yerler olması, organik atıkların
bulunmaması hamamböceklerinin yerleşmesini önler. Bir
binada hamamböceği için ensektisit uygulaması yapılacak
ise, tüm binaya ve eklerine aynı anda püskürtme yapılması
gerekir. Aksi taktirde etkili bir sonuç alınamaz.

Deratizasyon (Fare Mücadelesi)
Fareler ekonomik kayıplara ve sağlık sorunlarına yol açmalarının yanısıra toplumsal olarak da istenilmeyen kemiricilerdir.
Farelerin ekonomik zararları şunlardır:
1. Kemirdikleri kablolar ve diğer araç bölümleri edeniyle yangınlara ve elektrik çarpmalarına neden olmaktadır.
2. Ürünleri tüketerek önemli kayıplara yol açarlar. Bir
fare yılda 8 kilo buğday, 20 kilo yiyecek tüketebilmektedir.
3. Gıda maddelerini idrar ve dışkıları ile kirleterek ekonomik zararlara yol açarlar.
Farelerin sağlık zararları şunlardır:
1. Üzerlerindeki pireler aracılığı ile tifüs yayılımını kolaylaştırmaktadır.
2. Isırıkları ile tetanos yayılımına neden olabilirler.
3. İdrarlarıyla leptospirozisi yayarlar.
4. Vebanın yayılmasında en önemli etmendir.
5. Yiyeceklere salmonella bulaşmasına neden olabilirler.
Vektör mücadelesi için yapılan açıklamalar fare mücadelesi için de geçerlidir. Öte yandan, fare mücadelesi sürekli
yapılması gereken bir şey olduğundan, ceza infaz kurumu
yetkilerinin bu konuda bilgili olmaları uygun olur.
Fare mücadelesinde üç yaklaşım vardır ve bu yaklaşımlar
bir arada kullanılmalıdır:
1.
2.
3.

Yiyecek kaynaklarının ortadan kaldırılması,
Fare girmesini engelleyecek yapılar,
Tuzaklar, tütsüler ve zehirler,

Yiyecek kaynaklarının ortadan kaldırılması: Yiyecek
kaynakları olmaksızın fareler yaşayamaz ve çoğalamazlar.
Çöpler fareler için önemli bir üreme yeridir. Yetersiz yanmış
çöplerdeki kömürleşmiş organik bölümler fareler için iyi
bir besin kaynağı oluşturur. Çöplük yeri seçimi, biriktirilen
çöplerin farelerin giremeyeceği kapaklı metal kaplardan yapılması bu açıdan önemlidir. Ambarlara fare girmesini engelleyecek önlemler alınmalıdır. Atıklar, ağzı sıkıca kapalı
çöp kovalarına konmalı ve usulüne uygun bir şekilde boşaltılmalıdır. Sağlıksız ara depolar, mümkün olduğunca ortadan
kaldırılmalı ya da uzaklaştırılmalıdır. Bir diğer önemli konu
depolanan gıda maddelerinin farelerin giremeyecekleri kaplarda saklanmasıdır. Her çeşit üreme ve yuvalanmaya elverişli katı atıklar ortadan kaldırılmalıdır.
Fare girmesini engelleyecek yapı: Küçük bir sıçanın
1.25 cm lik bir delikten, küçük bir farenin ise 6 milimetrelik
bir delikten geçebilmesi mümkündür. Bu nedenle binaların
fare girmesini önleyecek biçimde özellikle bina temelinin
dışarıdan farenin kemiremeyeceği sertlikte betondan yapılması gerekmektedir. Bütün delikler tıkanmalı, gerekirse içleri cam kırığı katılmış dolgu maddesi ile kapatılmalıdır. Farelerin girebileceği bütün dolap ve masa altlarının en az 15
santimetre yükseklikte yapılması gerekmektedir. Farelerin
boşluklardan girmesini önlemek için, pencere, havalandırma
yerleri, bacalar ve havalandırma boruları farelerin kemirmesine dayanıklı, metalden yapılmış tel örgülerle kapatılmalıdır.
Telefon tellerine, su oluklarına ve havalandırma borularına
fare engelleri yerleştirilmeli ve eşikler metal plaklardan yapılmalıdır. Duvarlarda çatlaklar ve yarıklar olmamalı, suyun
boşaldığı delikler süzgeçlerle korunmaya alınmalıdır.
Tuzaklar, kapanlar ve rodentisitler: Farelerle mücadelede
kapanlar da kullanılacaksa, dikkat edilmesi gereken hususlar
vardır. Birden fazla kapan kullanılmalıdır; kapanlar farelerin gidiş geliş yolları üzerine kurulmalıdır; kapanlar, kan, et
parçası ve koku kalmaması için her seferinde iyice temizlendikten sonra, yeniden kullanılmalıdır; kapanların yerleşme
yerleri çok önemlidir; kapanla yakalanan farelerin pirelerinin insanlara geçebileceği ve taşıdıkları hastalık etkenlerinin
yayılabileceği unutulmamalıdır; kapana yakalanan farelerin
yakılarak yok edilmesi gerekir.
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Farelerle mücadelede rodentisitler emin, etkili ve iyi sonuç veren bir yöntemdir. Sıvı ya da katı yem şeklinde kullanılabilir. Temiz, yeterli sayı ve hacimde yem kullanılması,
yerleştirme yerlerinin seçimi, uygun doz ve tipte zehir, yemin
etki zamanı, yemlerin yenilenme sıklığı dikkat edilmesi gereken noktalardır. Fare zehirleri (dodentistler) cinayetlerde
ve intiharlarda da kullanılan çok zehirli maddelerdir. Bunlar,
yeterli bilgi ve deneyimi olmayan kişiler tarafından kullanılmamalı ve başka kişilerin asla elde edilemeyecekleri biçimde
saklanmalıdır. Rodentist kullanımı sırasında ortaya çıkabilecek kazalardan ve zehirlenmelerden ceza infaz kurumu yönetimleri sorumludur.

Gürültü Kontrolü
Gürültü, “belirgin bir yapısı olmayan, içerdiği öğelerle
kişiyi bedensel ve psikolojik olarak etkileyebilen ses düzeni”
olarak tanımlanmaktadır. İnsan sağlığı üzerindeki olumsuz
etkileri gürültünün önemli bir çevre sağlığı konusu olmasına
neden olur. Kulak 0-140 dB arası sesleri algılamaktadır. 80
dB ve altı şiddetindeki sesler genellikle zararlı olmamaktadır;
90 dB’i aşan sesler genellikte işitme kaybına neden olmaktadır; 120 dB değerinde kulakta rahatsızlık olur; 125-130 dB
arası sesler kulakta belirgin ağrı nedenidir. Sese maruz kalma
süresi de önemlidir. Kabul edilebilir gürültü seviyesi kişinin
1.5 metreden günlük konuşmaları anlamakta güçlük çekmeye
başladığı noktadır. Kişilerin huzur ve sükûnunu, beden ve ruh
sağlığını bozacak şekilde yönetmelikte belirlenen standartlar
üzerinde gürültü çıkarılması yasaktır.
Ceza infaz kurumlarında gürültülü ortamlarının başında
iş atölyeleri gelir. Buralardaki makinelerden doğan gürültü,
“İş Güvenliği Tüzüğü” çerçevesinde ele alınmalıdır. Diğer
bölümlerdeki gürültüler, genellikle tehlikeli boyutlara ulaşmaz. Ancak, ceza infaz kurumunda gürültünün değerlendirilmesi gerektiğinde, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler
Bakanlığının il örgütünden, İİ Sağlığı ve Güvenliği Merkezi
(İSGÜM) ya da bu konuda hizmet veren özel şirketlerden
yardım alınabilir.
Gürültü kontrolünün ilk aşaması ses düzeyi ölçümü ve
gürültü dozimetreleri ile gürültünün frekans ve şiddetinin belirlenmesidir. Ses emici ve titreşimi azaltıcı bazı önlemlerle

gürültünün azaltılmasına çalışılır. İİ yerlerinde kişisel koruyucularla yapılan gürültü önleyici çabaların yanısıra gürültünün kaynakta azaltılmasına yönelik önlemler de alınması
gerekmektedir. Ceza infaz kurumlarında gürültü kontrolü kurum yönetimi tarafından sağlanamıyorsa, yukarıda belirtilen
kuruluşlardan yardım istenebilir.

Spor ve Sağlıklı Yaşam
Spor herkes ve her yaştakiler için gereklidir. Ceza infaz
kurumu yönetimlerinin bir görevi de, hükümlü ve tutukluların spor yapabilmeleri için gerekli ortamı sağlamaktır. Spor,
infaz kurumlarında sağlık için gerekli olmanın yanında,
mahkûmların zamanlarını değerlendirmeleri için bir meşgale, eğlence ve ceza infaz kurumunda sükûneti sağlamanın bir
aracıdır.
Her ceza infaz kurumunda, spor için gereken alan, tesisler ve malzeme sağlanmalıdır. Bu programlara katılan
hükümlü ve tutukluların fiziki olarak bunu yapmaya müsait oldukları ceza infaz kurumu hekimlerince saptanmalıdır.
İyileştirici beden eğitimi ve terapiye ihtiyaç duyan hükümlü
ve tutuklular için tıbbi direktif altında özel düzenlemeler yapılmalıdır. Açık havada çalışmayan her hükümlü ve tutuklu, hava elverişli ise açık havada ve günde en az 1 saat hava
değişikliklerinden korunmuş olarak gezebilmeli ya da uygun
egzersiz yapabilmelidir.
Ceza infaz kurumları açısından önemli bir kavram da
rekreasyondur. Rekreasyon, yeniden tazelenme, biçimlenme
anlamına gelmektedir. Günlük çalışma yaşamı için tekrar
enerji kazanmak amacıyla yapılan, olumlu aktiviteleri içeren
ve sosyal yaşamda kabul edilebilen serbest zaman etkinlikleridir. Bu aktiviteler içerisinde spor ve egzersiz çok geniş
bir yer kapsamaktadır. Bütün egzersiz programları genelde
ısınma, çalışma ve soğuma olarak üç başlıkta ele alınır ve
incelenir. Isınmada amaç vücudu yapacağı çalışmaya hazırlamaktır. Dolayısıyla ısınma döneminde yapılacak hareketlerin
şiddeti ve yoğunluğu yavaş yavaş artırılmalıdır. Hareketler
ritmik ve doğal olmalıdır. Bir hareketten diğerine yumuşak
bir şekilde geçilmelidir. İdeal bir ısınma dönemi yaklaşık 20
dakikalık bir süreyi içermelidir. Aşırı kilolu, kas-eklem ya da
ortopedik problemi olan ya da kondisyonu zayıf bir kişiye
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birinci düzeydeki yürüme programı (400 metreyi 7.5 dakikada yürümek) önerilmelidir. Zaman içerisinde yürüme süresi
aynı düzey için artırılabilir. Soğuma dönemiyle hedeflenen,
vücudu egzersiz öncesi döneme yavaş yavaş ulaştırmaktır.
Gevşeme dönemi olarak da adlandırılan bu dönemin süresinin 10 dakika olması ve dönem sırasında kalp atım sayısının 110-120’nin altına dönmesi hedeflenmelidir. İstenilen bir
sağlık düzeyine ulaşabilmek için egzersizleri haftada en az
2-3 gün yapmak gerekmektedir.

mesi olduğundan, yerel personelin önemi ve değeri fazladır.
Bu personel, sürekli olarak ceza infaz kurumunu denetlemeli
ve sorunları belirlemeye çalışmalıdır. Daha sonra, belirlenen
sorunların çözülmesi için gerek ceza infaz kurumu yönetimi,
gerekse daha üst kurumlar düzeyinde girişimlerde bulunmalı
ve düzeltici planlama yapılmalıdır. Elbette, ceza infaz kurumu sağlık görevlileri, hükümlü ve tutukluların sağlıklarını
bozabilecek olumsuzlukların belirlenmesi ve gereken girişimlerde bulunulması yönünde sorumluluk sahibidirler.

Genel spor tesislerinde nüfus başına düşen oyun sahası
alanı 3 m2 den fazla olmalıdır. Top oyunlarında zemin beton
üzerine dökme asfalt ya da plastik ya da mantar kaplı ahşap
zeminler olmalıdır. Oyun ve spor salonları için 4 tane soyunma odası, 12-15 arası duş alanı ve mümkünse omuz seviyesinde duş başlığı olmalıdır. Oyun ve spor salonları için 15
tane lavabo, erkekler için 2 adet tuvalet, 3 pisuar, kadınlar
için 4 tuvalet bulunmalıdır. Duvarlar 2 m yüksekliğe kadar
seramik cinsi malzemeden kaplama olmalı ve ızgaralar ayak
mantarının bulaşını önlemek için plastik olmalıdır.

TOKYO BİLDİRGESİ
Tutukluluk ve Hapis Sırasındaki İşkence ve Öteki Zalimce,
İnsanlık Dışı ya da Aşağılayıcı İşlem ve Cezalara İlişkin
Olarak Tıp
Doktorları İçin Kılavuz
29’uncu Dünya Tabipler Birliği Genel Kurulu’nda (Ekim
1975, Tokyo-Japonya)
benimsenmiştir.
Öndeyiş:

Çevre Sağlığını Geliştirme Planları
Ceza infaz kurumlarında yaşayanların bakımı ve desteklenmesi zorunlu olarak ceza infaz kurumu yönetimlerinin sorumluluğundadır. O nedenle, her ceza infaz kurumu kişilerin
yaşaması için sağlıklı bir çevre oluşturmalıdır. Geçmişte ceza
infaz kurumlarında kalabalıktan, sağlığı tehlikeye düşürecek
pek çok durumdan ve kötü çevre koşullarından kaynaklanan
sorunlar vardı. Günümüzde karşılaşılan sorunların başında,
eski ve onarıma ihtiyacı olan, ısıtma ve havalandırma
yönünden yetersiz ceza infaz kurumları gelmektedir.
Fizik çevredeki eksiklikler ve yetersizlikler, tutuklu ya
da hükümlülerin yaralanmasına ya da hastalanmasına neden
olan riskli durumlara yol açabilir. Bu tür riskleri en aza indirmek ve erken fark ederek önlem alabilmek için çevre sağlığı planları yapmak gerekmektedir. Bu planlama çalışmaları,
merkezi yönetimin bu konuda eğitilmiş uzmanları, il düzeyindeki kamu personeli ya da ceza infaz kurumu personeli
arasından seçilip eğitilmiş personel tarafından yapılabilir.
Planlama çalışmasının ilk aşaması sorunların belirlen-

Tıbbi insanlığın hizmetine uygulamak, kişiler arasında
herhangi bir ayrım yapmadan beden ve ruh sağlığını korumak
ve iyileştirmek, hastalarının acılarını dindirmek ve onları rahatlatmak, tıp doktorlarına tanınmış bir ayrıcalıktır. İnsan yaşamına duyulan en yüksek saygı tehlike altında bile sürdürülmeli ve herhangi bir tıbbi bilginin insanlık yasalarına aykırı
biçimde kullanılmasına fırsat verilmemelidir. Bu bildirgenin
amacına yönelik olarak şu tanım yapılmıştır: İşkence, yalnız
başına yada bir yetkilinin emri altında davranan bir ya da birden çok sayıda kişinin, bilgi edinmek, itiraf almak ya da bir
başka nedenle, kasıtlı, sistemli ya da düşüncesiz biçimde, bir
başka kişiye zor kullanarak, ona fiziksel ya da ruhsal yönden
acı çektirmesidir.
Bildirge:
1. Silahlı çatışma ya da sivil kavgalar da içinde, hiçbir
durumda hekim, işkenceyi ve zalimce, insanlık dışı ya da
aşağılayıcı başka hiçbir işlemi onaylamayacak, hoş görmeyecek ve bunlara katılmayacaktır; suçu her ne olursa olsun, bu
işlemlerle karşılaşan kıygının (mağdur) inançları ve güdüle-
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ri ne olursa olsun, ister kuşkulanılan kişi, ister sanık, isterse
suçlu olsun bu durum değişmez.
2. Hekim, işkence ya da zalimce, insanlık dışı ve aşağılayıcı öteki işlemlerin uygulanmasına yarayacak ya da kıygının
böyle bir işleme dayanma yeteneğini azaltacak herhangi bir
yer, araç, madde ya da bilgi sağlayacaktır.
3. Hekim, işkence ya da zalimce, insanlık dışı ve aşağılayıcı öteki işlemlerin uygulandığı ya da böyle bir gözdağının
verildiği yerlerde bulunmayacaktır.
4. Hekim, tıbbi açıdan sorumlu olduğu kişinin bakımıyla ilgili bir karar verirken klinik yönden bütünüyle bağımsız
olmalıdır. Hekimin temel görevi, izlediği kişilerin sıkıntısını
azaltmaktır; kişisel, toplumsal ya da politik hiçbir güdü, bu
yüce amaçtan daha üstün sayılmayacaktır.
5. Bir hükümlü beslenmeyi reddettiğinde, eğer hekim,
beslenmeyi gönüllü olarak reddetmenin yol açacağı sonuçlar
üzerinde kişinin tam ve doğru bir yargıya varacak yetenekte
olduğu kanısında ise, bu kişiyi damardan beslemeyecektir.
Hükümlünün böyle bir yargıya varma yeteneği ile ilgili
karar, en azından bir başka bağımsız hekimce onaylanmalıdır. Beslenmeyi reddetmenin yol açacağı sonuçların hekim
tarafından hükümlüye anlatılması gerekir.
Kaynaklar
• Öztek Z. (Ed.) Ceza İnfaz Kurumlarında Sağlık Hizmetleri El
Kitabı, İkinci baskı, TC Adalet Bakanlığı ve Avrupa Konseyi Ortak
Yayını, Şen Matbaa, Ankara, 2012.
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Sağlık Sistemlerinin Sınıflandırılması
Ülkelerdeki sağlık sistemleri sosyal, ekonomik, coğrafi
durumlarına göre yapılandırılır. O nedenle, her ülkenin sistemi kendine özgüdür; hiçbir ülkenin sağlık sistemi bir başka
ülkedekinin aynısı olamaz.
Bazı araştırıcılar sağlık sistemlerini dört grup altında toplar:
Batı Avrupa tipi
Amerika tipi
Sovyet Rusya tipi
Gelişmemiş ülke tipi
Başka bir grup araştırıcı ise sağlık sistemlerini beş grupta
inceler:
Özel sigorta ağırlıklı sistemler
Sosyal sigorta ağırlıklı sistemler
Ulusal sağlık sistemi
Sosyalist sağlık sistemi
Karmaşık sağlık sistemi
Bir de sağlık sistemlerini devletin sağlık piyasasına müdahalesinin derecesine göre sınıflandıran araştırıcılar vardır:
Serbest piyasa tipi sağlık sistemleri
Refah yönetimli sağlık sistemleri
Kapsayıcı sağlık sistemleri
Sosyalist sağlık sistemleri
Serbest piyasa tipi sağlık sistemi özel sektör ağırlıklıdır.
Hizmetler cepten ödemelerle ya da özel sigortalar tarafından
karşılanır. Ödeme gücü olanlar sağlık güvencesine sahiptir,
yoksul kesim hizmeti genellikle sosyal yardımlarla alır. Eşitsizliğin en yoğun olduğu sistem serbest piyasa sistemidir. Bu
sisteme örnek olarak ABD ve Brezilya verilebilir.

Kapsayıcı sağlık sistemine Beveridge modeli de denir.
Sistemin temel ilkesi hizmetlerin toplumun tamamına devlet
tarafından ücretsiz olarak verilmesidir. Bununla birlikte sıkı
bir denetim kaydıyla özel sektörün hizmet sunumunda az da
olsa payı vardır. Bu modele örnek olarak Birleşik Krallık, İrlanda, İzlanda, İsveç, Norveç, Finlandiya, İtalya ve Yeni Zelanda verilebilir.
Sosyalist sağlık sistemi modelinde kişiler hiçbir ödeme
yapmadan her türlü koruyucu ve tedavi edici hizmetleri kamuya ait kuruluşlardan alırlar. Hizmetlerin sunumunda özel
sektörün yeri yoktur. Bu modele örnek olarak Küba verilebilir.
Kaynaklar

• Ateş M. Sağlık Sistemleri Yönetimi, Beta Yayıncılık, İstanbul, 2013
• Çiftçi Hİ. Çeşitli Ülkelerde Sağlık Sistemi ve finansmanı, https://
docplayer.biz.tr/36802801-Cesitli-ulkelerde-saglik-sistemi-ve-finansmani-halil-ibrahim-ciftci.html
• Engiz O. Dünyada Sağlık Siztemleri, Ocak 2018, https://www.labmedya.com/dunyada-saglik-sistemleri
• Kılıç B., Bumin Ç. Sağlık Sistemleri, Toplum ve Hekim, Şubat 1993
• Roemer MI. National Health Systems of the World, Volume 2: The
Issues, Oxford University Press, 1993.
• Terris M. The three world systems of medical care: trends and prospects, American Journal of Public Health,1978, 68, 11: 1125–31.
• Wendt C., Frisine L., Rothgang H. Healthcare System Types: A Conceptual Framework for Comparison, Social Policy and Administration,
V ol . 43, N o . 1, F ebruary 2009, pp . 70–90
• Wendt C., Grimmeisen S., Rothgang H. Convergence or divergence
in OECD health care systems? In B. Cantillon and I. Marx (eds), International Cooperation in Social Security: How to Cope with Globalisation, Antwerp: Intersentia, 2005.

Refah yönetimli sağlık sistemleri, Bismarck modeli olarak da bilinir. Sistemin temelini prime dayalı sosyal sigorta
modeli oluşturur. Kamu ve özel sektör bir arada sağlık hizmeti verir. Bu sistemde prime dayalı sigorta sistemi yanında
cepten katkılar da yapılır. Bu modele örnek olarak Almanya,
Fransa, Belçika verilebilir.
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Birleşik Krallık ’ta Sağlık Hizmetleri
(Beveridge Sistemi)(Kapsayıcı Sağlık Sistemi)
Genel Bakış
Birleşik Krallık, en köklü ve göreceli olarak en gelişmiş sağlık sistemine
sahip olduğu kabul edilen ve bu açıdan
örnek gösterilen bir ülkedir. Sağlık
hizmeti genel olarak “Ulusal Sağlık
Hizmetleri” (USH) (National Health
Services – NHS) tarafından yönetilen,
yerel yönetimlerin rolünün ağırlıklı olduğu bir kamu hizmeti olarak örgütlenmiştir ve genel bütçe kaynaklarından finanse edilir. Birleşik
Krallık sağlık sisteminin öne çıkan özelliği, birinci basamak
sağlık hizmeti sunan aile hekimliği sisteminin etkili biçimde
uygulanmasıdır. Koruyucu hekimliğe önem verilmektedir ve
güçlü bir hasta sevk zinciri işletilmektedir. Geliri olsun ya da
olmasın toplumdaki herkes sağlık güvencesine sahiptir.
İkinci Dünya Savaşı öncesinde ve savaştan sonraki ilk
yıllarda Birleşik Krallıkta herkesi kapsayan bir sağlık sisteminden söz edilemez. 19. yüzyılda yoksullara hizmet veren
bazı hayır kurumlarının hastaneleri ve büyük kentlerdeki belediyeler tarafından işletilen bazı hastaneler dışında kişiler
sağlık hizmetlerini ücret karşılığı almaktaydı. Savaş sonrası
dönemde işçiler hekimlere ücret ödemeden muayene olabiliyorlardı, fakat aile bireylerin bu hakkı yoktu.
1941 yılında Hükümet tarafından görevlendirilen milletvekili Sir William Beveridge 1942 yılında “Sosyal Sigorta
ve İlgili Hizmetler” adlı raporunu hazırladı. Bu rapor hem
Birleşik Krallıkta hem de diğer bazı ülkelerde sağlık hizmetlerinin şekillendirilmesinde etkili oldu. Raporda, planlı bir
ekonomik kalkınmanın önemi vurgulanmış ve kamu ya da
özel sektördeki bütün çalışanların zorunlu olarak katılacakları bir sosyal sigorta modeli önerilmiştir. Plana göre sigorta
çalışanların ve işverenlerin ödeyecekleri primler ile finanse
edilecek, kişiler isterlerse özel sigorta da yaptırabileceklerdir.

Sir William Henry Beveridge
Savaşta ve barışta hükümetlerinin amacı yöneticilerin ya
da bir grubun değil bütün toplumun mutluluğudur.
Beveridge sistemi üç amaçlı bir sosyal devlet politikası
önerir;
1. Bütün vatandaşlarının sosyal güvenlik kapsamına alınması,
2. Ulusal sağlık hizmetleri ağının oluşturulması,
3. Tam istihdamın sağlanması.
Beveridge raporu etkisini gösterdi ve sağlık hizmetlerinin finansmanına ışık tuttu. Sovyet finansman sistemini örnek
aldığı için Beveridge sisteminin vergilerle finanse edilmesine ek olarak prim toplanmaması önerileri de yer almaktaydı.
Aile hekimliği modeli geliştirildi ve Ulusal Sağlık Hizmetleri
(USH - NHS) kuruldu, fakat o dönemde ekonomik güçlükler
hizmeti zorladı. Ancak, finansal durum düzelince ve sağlık
çalışanlarının sistem içindeki uyumlarına ilişkin sorunlar büyük ölçüde giderildiğinde hizmet modeli yerleşti. 1970‘li yılların sonundan başlayarak tıptaki teknolojik gelişmelerin hızlanması ve halkın sağlık hizmetlerinden beklentisinin artması
nedeniyle Ulusal Sağlık Sisteminde de aksamalar görülmeye
başlandı. 1982 yılında sistem yeniden yapılandırıldı; koruyucu ve birinci basamak hizmetlere ağırlık veren ve hastane hizmetlerini ikinci plana iten politikalar benimsendi. 1989 yılında “Beyaz sayfa” (white paper) adlı bir resmi bildiri ve 1990
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yılında “Toplum Sağlığı Yasası” (NHS and Community Care
Act) yayınlandı. Böylece, sağlık sistemi tek merkezli bürokratik bir yönetimden çıkıp sağlık sektöründe hizmet pazarlayan
ve kendi içlerinde rekabet eden tröstlerin olduğu bir yapıya
dönüştü. 1995 yılında bütün sağlık hizmetleri Ulusal Sağlık
Sistemi tröstleri tarafından sağlanır duruma geldi.
21. yüzyılın başlarında Ulusal Sağlık Sisteminde başta hekim ve hemşire sayılarının arttırılmasına önem veridi; hastane
yatak sayıları arttırıldı; toplumun en fazla yakındığı muayene
ve cerrahi müdahaleler için bekleme sürelerinin kısaltılması,
hastane koşullarının iyileştirilmesi hedeflendi; yaşlılara hizmet verecek kurumlar planlandı. Güç Dengesinin değiştirilmesi (Shifting Balance of Power) adlı bir uygulama başlatılarak
çalışan sağlık personelinin karar verme mekanizmasına daha
fazla katılmalarına olanak sağlandı; Yerel Sağlık Otoritelerinin
yerini almak üzere 28 adet yeni Stratejik Sağlık İdaresi kuruldu. Bu idareler bölgesel sağlık hizmetlerinin uygulanmasında
görev aldılar.

Sağlık Sisteminin Yapısı
Sağlık sisteminin en üst düzeyi merkezi hükümet içindeki
Sağlık Birimidir (Department of Health / Sağlık Bakanlığı).
Birimin başında bir Sekreter (Bakan) bulunur. Bu birimin asıl
rolü politikaları belirlemek ve parasal kaynakları bulmaktır.
Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) bu birim altında hizmet görür.
Hizmetlerin yürütülmesinden asıl sorumlu olanlar yerel ve bölgesel hizmet birimleridir. Merkez, yerel yönetimler üzerinde
katı bir baskı uygulamaz, yani, sistem desantralize (yerelleşmiş) biçimde örgütlenmiştir.
Birleşik Krallık sağlık sisteminde koruyucu ve aile hekimliği (birinci basamak) hizmetlerine önem verilmektedir. Aile
hekimleri, “genel pratisyen” (general practitoner / Türkiye’deki
karşılığı “aile hekimliği uzmanı) denilen uzman hekimlerdir.
Ulusal Sağlık Hizmetleri (USH - NHS) üç bölüme ayrılmaktadır: (1) Hastane hizmetleri; (2) Aile hekimleri, diş hekimleri ve eczacılar; (3) 28 adet Stratejik Sağlık Yönetimi (Strategic health authorities).
Her bir Stratejik Sağlık Yönetimi yaklaşık 1.5 milyon nüfusu kapsar. Bu Yönetimlerin temel işlevleri (a) yerel sağlık

hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik stratejiler geliştirmek,
(b) yerel sağlık hizmetlerinin nitelikli olmasını sağlamak ve bu
hizmetleri sunan kuruluşların performanslarını yükseltmek, (c)
yerel sağlık hizmetlerinin kapasitesini yükseltmek, (d) ulusal
düzeyde belirlenen öncelikleri yerel düzeye uyarlamaktır.
USH - NHS adına hizmet vermek üzere sağlık hizmetlerinin sunumu İngilizce’de “trust” olarak adlandırılan “güvenilir”
kuruluşlara (Care Trust; Primary Care Trust gibi) devredilmiştir. Bu kuruluşlar aynı zamanda kendi alanlarında ve kendi
bölgelerinde hizmet veren ve Hükümet tarafından güvenilir oldukları için yetkilendirilmiş tek ve büyük kuruluşlar oldukları
için bunlara Türkçe olarak “tröst” denilmesi uygun olacaktır
(Bakım Tröstleri gibi). Ancak, genel yaklaşım tröst yerine “yönetim” teriminin kullanılmasıdır (Ambulance Trust / Ambülans
Yönetimi gibi).
Sağlıktan Sorumlu Devlet Sekreteri (Sağlık Bakanı) Ulusal Sağlık Hizmetlerinin (NHS) yürütülmesi ile ilgili olarak
Parlamentoya karşı sorumludur. NHS yöneticisi bu Devlet Sekreterliği ile ulusal düzeydeki Sağlık Birimi arasında bir köprü
görevi görür.
Sonuç olarak Birleşik Krallık kapitalist ülkeler arasında en
ileri sağlık hizmetini veren model ülke oldu. NHS tüm İngiliz
vatandaşlarına, kısaca İngiltere’de yaşay herkese ücretsiz sağlık hizmeti sunmaktadır. Bu modele göre İngiltere’de sosyal
güvenlik ve sağlık hizmetlerinin finansmanı, %66,5’i devlet
tarafından, %11,5’i yerel yönetimlerin topladığı dolaylı vergilerden, %15’i işveren, işçi ve esnafın ulusal sigortaya katkısından, %7’si halkın gözlük, tıbbi cihaz vb araçların alınmasında
ödedikleri küçük miktarlardan karşılanmaktadır.

Kaynaklar

• Çiftçi Hİ. Çeşitli Ülkelerde Sağlık Sistemi ve finansmanı, https://docplayer.biz.tr/36802801-Cesitli-ulkelerde-saglik-sistemi-ve-finansmani-halil-ibrahim-ciftci.html
• Dinç G. Birleşik Krallık Sağlık Sistemi, Celal Bayar Üniversitesi Yayını,
2009.
• Mutlu A., Işık AK. Sağlık Ekonomisine Giriş, 3. Baskı, Ekin Yayınevi, 2012
• Roemer MI. Natıonal Health Systems of the World, Volume One: The
Countries, New York. Oxford Üniversity Press,1991.
• Sargutan AE. Ülkelerin Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri, http://www.
sargutan.com/
• Yıldırım H. H., Yıldırım T. Avrupa Biriği Sağlık Politikaları ve Türkiye,
Sağlık-Sen Yayınları Ankara, 2011
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Almanya’da Sağlık Hizmetleri
(Bismarck Modeli) (Refah Yönetimli Sağlık Sistemi)
diğer uygulayıcılara dağıtır. Özel sağlık sigortaları ise hizmet
başına ücret ödemesi yaparlar.

Genel Bakış
Almanya, Bismarck Modeli olarak bilinen hastalık
sigorta fonu sisteminin öncüsü
olan bir ülkedir. Bu modelin
özellikleri şunlardır:
1. Vergi ya da çalışan ve
işverenlerin zorunlu katkı payları ile finansman,
2. Paraların devlet dışı
yönetimlerde; sigorta kurumlarında toplanması,
3. Bu kurumların hastane, aile hekimi ve diğer sağlık hizmeti sunanlarla sözleşme imzalaması ya da hizmet karşılığı
para ödemeleri.
Zorunlu sigorta (ZSS) fonları, işçi ve işverenin ödediği
sigorta primlerinden, ayrıca hazineden ayrılan pay, dolaylı
vergiler ve doğrudan ödemelerden oluşur. Fon, hastalık giderleri yanı sıra sosyal hizmetleri de kapsar. Geliri iyi olanlar
bu fona dahil olmayabilir, ancak, özel sigorta da olsa kendilerini sigortalatmak zorundadırlar.
ZSS, emeklileri, işsizleri ve öğrencileri de kapsar. Sigorta prim oranları sigorta fonlarına göre farklılık göstermekle
birlikte çalışanın gelirinin % 14’ü dolayındadır. Kişiler, yıllık
gelirlerinin yaklaşık % 2 ‘sini aşmamak üzere (kronik hastalığı olanlar % 1) aldıkları sağlık hizmeti için katkı payı öderler.
Hastalık fonları dışında, iş kazaları, emeklilik ve uzun dönemli bakım fonları da bulunmaktadır.
ZSS her yıl bölgesel hekimler birliğiyle ayakta tanı ve
tedavi hizmetleri için sözleşme imzalar. ZSS bölgedeki nüfusa göre hekimler birliğine ödeme yapar; Birlik kurallar çerçevesinde bu kaynağı aile hekimlerine, uzman hekimlere ve

Almanya’da sağlık sistemi Federal (Land) ve Federe
(Lönder) Eyaletler düzeyinde ve yerel yönetimlere ağırlık
verilerek örgütlenmiştir. Merkezi hükümet yetkilerini eyalet yönetimlerine devretmiştir, özel sektör kamu sektörünü
tamamlayacak biçimde hizmet verir ve kendi kendini yöneten sağlık kuruluşları (sağlık işletmeleri) mevcuttur. Birinci
basamak evde ve ayakta tedavi hizmetleri özel sağlık kuruluşları biçiminde örgütlenmiştir, ama, sıkı bir devlet denetimi
altında çalışırlar.
Almanya, ilaç ve tıbbi cihaz üretiminde ve sağlık teknolojisi alanındaki araştırma – geliştirme çalışmalarında önde
gelen ülkeler arasındadır. Ulusal gelirden (GSYİH) sağlık
hizmetlerine ayrılan pay % 10 – 27 arasındadır.
Almanya’da sağlık hizmetlerinin dönüm noktası 1883
yılında Sağlık Sigortası Yasasının kabul edilmesi ve Zorunlu Sağlık Sigortasının (Gesetzliche Krankenversicherung –
GKV) ve daha sonra diğer sigorta fonlarının kurulmasıdır.
Başlangıçta GKV toplam nüfusun yalnızca % 10 kadarını
kapsıyordu; 1901 yılında taşımacılık ve büro hizmetlerinde
çalışanlar, 1911 yılında tarım ve orman işçileri, 1914 yılında
devlet memurları ve emekliler, 1918 yılında kapsam dışındaki işsizler, 1927 yılında denizciler, 1930 yılında üyelerin bakmakla yükümlü oldukları kişiler, 1966 yılında satıcılar, 1972
yılında çiftçiler, 1975 yılında öğrenciler ve özürlüler de kamu
sağlık sigortası kapsamına dahil edildi.
Başlangıçta hangi hekimlerin hizmetlerini sigorta tarafından karşılanacağı ve ödenecek miktarlar her sigorta fonu tarafından ayrı ayrı belirleniyordu. Hekimler bu uygulamalara
tepki gösterdiler ve 1900 yılında Tıp Birliği Kuruldu; grevler
düzenlendi. Sonunda, 1913 yılında hekimlerle hastalık fonları arasındaki kurallar netlik kazandı; daha sonraki yıllarda
yapılan bazı değişikliklerle bu sistem günümüze kadar geldi.
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İkinci Dünya Savaşı sonrasında ortaya çıkan Doğu ve
Batı Almanya’da farklı sistemler oluştu. Doğu Almanya’da
sağlık hizmetleri tamamen bir devlet hizmeti haline geldi,
hekimler dahil, sağlık çalışanları da birer devlet memuru
oldu. Batı Almanya’da ise savaş öncesindeki sistem korundu,
hizmetler eyaletler ve yerel yönetimler tarafından yürütülen,
merkezi yönetim tarafından denetlenen bir sistem olarak yeniden oluşturuldu. 1949 yılında çıkartılan bir yasa ile Federal
yönetimin yetkileri belirlendi. Federal yönetim geniş yetkilerinin bir kısmını (hastane hizmetlerinin sunumu ve yönetimi
gibi) hastane birliklerine, kâr amacı olmayan sigorta fonlarına, özel sigorta şirketlerine ve gönüllü kuruluşlara devretti.
Sağlık hizmetlerinin daha fazla kullanılması ve maliyetlerin artmasına bağlı olarak 1970‘li yıllardan başlayarak
finansman sorunları görülmeye başlandı. Hükümet, sağlık
hizmetlerindeki kalitenin korunabilmesi amacıyla 1977 yılında Sağlık Sigortası Maliyet Kontrol Yasasını çıkarttı. Yasaya
göre sağlıkla ilgili eylemleri planlamak amacıyla bir danışma kurulu oluşturuldu. 1982 yılından başlayarak kişilerden
diş tedavisi, hastane hizmetleri ve diğer bazı hizmetler için
ek ödemeler alınmaya başlandı. Bu ödemeler, 1993 yılında
çıkartılan Sağlık Hizmetlerinde Yapısal Reformlar Yasası ile
daha da arttırıldı. Evde ve ayaktan tedavi hizmetleri, hekim
seçme hakkı, lohusalık dönemine ait sosyal yardımlar, evde
bakım hizmetleri, sağlık taramaları, hasta yakınlarının refakatçi olarak hastanede bulunmaları, rehabilitasyon, fizik tedavi, protezler, ilaçlar, kaplıca tedavisi gibi hizmetler için
katkı payları alınmaya başlandı. Ayrıca, hastalık nedeniyle iş
göremezlik süresince ödenen ücretlerde kısıntılar yapıldı.
Tarihsel akış içinde Almanya’da üç tip hastane ortaya
çıktı: Kamu hastaneleri, kâr amacı olan ve olmayan özel hastaneler. Almanya’da Üniversite hastaneleri ve akredite edilmiş eğitim hastaneleri eyalet yönetimlerine (Lönder) aittir.

Sağlık Sisteminin Yapısı
Sağlık sistemi federal (Land) ve eyaletler (Lönder ) düzeyinde ve yerinden yönetim ilkesine göre örgütlenmiştir.
Sistemin temel özelliği devlete ait olmayan birliklere yetki
devri yapılmış olmasıdır. Genel olarak hizmetleri hekim ve
diş hekimleri birlikleri sunar, hastalık fonları ve bu fonlara
bağlı kuruluşlar hizmeti finanse eder.

Federal Düzey (Land): Ulusal düzeydeki en üst birim
Federal Sağlık Bakanlığıdır. Bakanlık aynı zamanda sosyal
politikalar, sosyal güvenlik ve çalışma konularından da sorumludur. Bakanlık bünyesinde 8 birim bulunmaktadır:

•
•
•
•
•
•
•
•

Federal İlaç ve Tıbbi Cihazlar Kumu
Federal Aşı ve Serum Kurumu (Paul-Enrlich Kurumu)
Federal Bulaşıcı ve Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar
Kurumu (Robert Koch Kurumu)
Federal Sağlık Eğitimi Merkezi
Alman Tıbbi Dokümantasyon ve Enformasyon Kurumu
Federal Sağlık Enstitüsü
Federal Sigorta Yönetimi
Finansal Hizmetlerin Denetimi İçin Federal Yönetim

Federe (Eyalet – Lönder) Düzeyi: Almanya’da 16
eyalet vardır. Bunların her birinde adları farklı olmakla birlikte
sağlıkla ilgilenen birer bakanlık bulunur. Ancak, bunların
hiçbiri yalnızca sağlık hizmetlerinden sorumlu değildir; çoğu
aile, gençlik, çevre, sosyal politikalar ve çalışma yaşamı ile
de ilgilenirler.
Devlete Ait Olmayan Birlikler Düzeyi: Almanya’da
sağlık hizmetlerinin alanda yürütülmesinden ağırlıklı olarak
sorumlu olan kuruluşlar zorunlu sağlık sigortasına göre kurulmuş olan hekim ve diş hekimleri birliklerdir. Ülkede toplam 17 hekim birliği vardır. (Her eyalette birer, Nordrhein
Westfallen eyaletinde iki hekim birliği vardır.). Psikoterapi
alanında uzman olmuş psikologlar da hekimler birliğinde yer
alır. Önceleri bu birlikleri gönüllü hekimler yönetilirken 2005
yılından beri bu birliklerin yönetimi tam zamanlı çalışan profesyonel yöneticiler tarafından yürütülmektedir.
Hastalık Fonları: Almanya’da sigortalıların hizmetlerini finanse eden bölgesel ve federal düzeyde örgütlenmiş 300
dolayında zorunlu hastalık fonu ve 50 dolayında özel sağlık
sigortası kuruluşu vardır. Bu fonlar kâr amaçlı olmayan özerk
kuruluşlardır. Bir yönetim kurulları ve bir konseyleri vardır.
Konsey, yönetim kurulunu seçer, bütçeyi hazırlar ve üyelerin
ödeyecekleri katılım oranlarına karar verir.
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Meslek Odaları: Almanya’da hekimlerin, diş hekimlerinin, eczacıların, veterinerlerin ve psikoterapi uzmanı olan
psikologların yasalarla kurulmuş meslek odaları vardır. Meslek üyeleri bu odalara üye olmak zorundadır. Odalar, üyelerinin eğitimlerinin akreditasyonu, sürekli eğitimleri ve etik
konularından sorumludur. Hemşirelerin, ebelerin ve fizyoterapistlerin meslek odaları yoktur. Ancak, özellikle Alman
Hemşire Konseyi ve benzeri dernekler sağlık hizmetleri ve
fonlarla ilgili kararlarda etkilidirler.
Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri: Evde ve ayakta tedavi hizmetleri genel pratisyenler (%96) ya da doğrudan ödeme yapılan özel uzman hekimler (%4) tarafından verilmektedir. Kişiler hekimlerini ve diş hekimlerini seçme hakkına
sahiptir. Hemen bütün uzmanlık dallarında evde ve ayaktan
hizmet verilmektedir. Bu hekimler bağlı bulundukları bölgedeki hizmet birliklerinin ve hastalık fonlarının kuralları çerçevesinde ve tam gün hizmet sunarlar.
Hastane Hizmetleri: Almanya’da hastaneler, Alman
Hastane Örgütü tarafından özel bir yasaya göre yönetilmektedir. Bu örgüte üye eyalet hastaneleri, üniversite hastaneleri,
belediye hastaneleri ve özel hastaneler bulunmaktadır. Hastanelerin planlamaları eyaletlere göre farklıdır. Üniversite hastaneleri dışındaki hastaneler acil hastalar dışındakilere ayaktan hasta tedavisi vermezler, yataklı hizmet sunarlar. Ancak,
hastanelerde özel bakım gerektiren hastalara ayaktan tedavi
hizmeti sunulur.
İnsangücü: Almanya’da toplam olarak 4.2 milyon
sağlık çalışanı vardır. Toplam çalışan nüfusun % 10’dan
biraz fazlası sağlık sektöründe hizmet vermektedir. Sağlık
personelinin eğitimleri Federal Hükümet, Eyalet Hükümetleri
ve meslek birliklerinin ortak sorumluluğudur. Ülkede sağlık
insangücü ile ilgili bir planlama yoktur. Her vatandaşın
istediği okula girmesi bir Anayasal haktır. Ancak, okullara
kayıt yaptırabilmek için orta eğitim başarısı başta olmak
üzere bazı kriterler dikkate alınarak okulların belirlediği
kontenjanlara göre kayıt yapılır. O nedenle, zaman zaman,
Almanya’da hekim fazlalığından söz edilmiştir. Altı yıl süren
tıp fakültelerinden mezun olanlara “artz” (hekim) denir ve
bu kişiler Almanya hudutları dahilinde hekimlik yapabilmek

için mezuniyetten sonra 2 yıl süreyle bir sağlık kuruluşunda
ya da bir hekimin yanında “intern” olarak çalışmak
zorundadır. Hekimler çalışacakları yerleri kendileri bulmak
durumundadır. Böyle olunca, internlik dönemindeki hekimler
ister istemez, düşük ücretle çalışmaya razı olmaktadırlar.
Ayrıca, tıp fakültesi mezunları “Dr.” unvanı kullanmazlar.
Dr. unvanını kullanabilmek için bir bilimsel araştırmada yer
almak (eğitim döneminde ya da sonra) gerekir.
Almanya’da muayenehanelerinde zorunlu sağlık
sigortasına bağlı olarak çalışan hekimlerin uzman
olmaları gerekir. Uzmanlık eğitimi süresi akademik olarak
çalışmayanlarda genellikle 2-3 yıl, akademik olarak çalışacak
olanlarda 4-6 yıldır. Uzmanlık eğitimi kamu kurumlarında
ücretsizdir. Bu hekimlere “hizmet başına” (fee for service)
ödeme yapılır. Ancak, hizmet başına ödeme modelinde
hekimler bazen gereksiz tetkik ve işlemler yapabilecekleri
nedeniyle bazı sigortalar, Avustralya’da olduğu gibi paket
fiyat (teşhise bağlı gruplandırma / diagnosis related groups)
uygulaması da yapmaktadır.
Kaynaklar
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Amerika Birleşik Devletlerinde Sağlık Hizmetleri
(Serbest Piyasa Tipi Sağlık Sistemi)
timi açısından dünyanın en yüksek standartlarına sahiptir;
ABD, ilaç ve tıbbi cihaz sektörü dünyanın en gelişmiş ve araştırma – geliştirme açısından en fazla yatırım yapılan ülkesidir.
Bu konuda Gıda ve İlaç Kurumu (Food and Drug Administration - FDA) ciddi bir denetim sağlamaktadır ve bu saygın kurum tarafından onaylanan ilaçlar (ve gıdalar) diğer ülkelerde
de aynen kabul görmektedir. Buna karşılık, nüfusun yaklaşık
% 15 kadarının (40 - 45 milyon kişi) hiçbir sağlık güvencesi
yoktur; sigortalı olanların poliçeleri ciddi ve maliyeti yüksek
hastalıkları kapsamamaktadır; bu hastalıkları da kapsaması
için yüksek sigorta primleri ödemek gerekmektedir; yaşlı nüfusun artmasına paralel olarak kronik hastalıkların tedavileri
ve evde bakım masrafları artmaktadır; araştırmalar halkın büyük çoğunluğunun sağlık hizmetlerinden memnun olmadığını
ve bir reform gerektiğini düşündüğünü göstermektedir.

Genel Bakış
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) çok gelişmiş ve sağlık için en fazla harcama yapılan ülke olmasına karşın, sağlık
düzeyi göstergeleri açısından çok daha az para harcayan ülkelerin hayli gerisindedir. Diğer bütün sektörlerde olduğu gibi,
ABD’de sağlık sistemi de genel olarak özel girişim / serbest
pazar esasına göre yürümekte ve büyük ölçüde kâr amaçlı
özel sağlık sigortaları tarafından finanse edilmektedir. Sağlık
sektörünün standartları çok yüksek olmakla birlikte ülkede
yaşayan herkes sağlık hizmetlerine yeteri kadar erişememektedir. Gerek eyaletler arasında, gerekse ülkede yaşayan ırklar
arasında (beyazlar, Afrika asıllılar, Hispanikler, Kızılderililer vb) sağlık hizmetlerine erişim ve sağlık düzeyi açısından
kayda değer farklılıklar ve eşitsizlikler bulunmaktadır. Kaldı
ki, sağlık hizmetlerinin maliyeti giderek yükselmekte ve sağlık sigortası olmayanların sayısı da artmaktadır.
Ülkede sağlık sistemi tedavi ve hastane hizmetleri ağırlıklıdır; hastane yataklarının üçte ikisi özel sektöre aittir; basamaklaşmış bir sistem ve sevk zinciri yoktur. Sağlık sistemi
tam bir ayrımın olmadığı karmaşık bir yapı gösterir. Ordu
mensupları ve gaziler için ayrı bir sağlık hizmeti örgütü bulunmaktadır.

Amerikan sağlık sistemi kimilerine göre çok iyi, kimilerine göre çok kötüdür. İyidir, çünkü hekim ve hastane seçme
özgülüğü vardır ve en son teknoloji kullanılmaktadır. Kötüdür, çünkü çok pahalıdır ve sigorta kapsamında olmayan milyonlarca Amerikalı hizmetlere ulaşamamaktadır.
17. ve 18. yüzyıllarda Amerika’daki hekimlik uygulamaları o yıllardaki Avrupa hekimliğinden farklı değildi. Hekimler ve eczacılar usta-çırak yöntemi ile eğitiliyorlardı. İlk
tıp okulu 1756 yılında, ilk eczacılık okulu ise 1821 yılında
Philadelphia’da açıldı. 20. yüzyılın ilk yarısında bireyciliğin
ve kişilerin ödeyebildikleri ölçüde sağlık hizmeti alabilmeleri sağlık sistemine egemen oldu. 1906 yılında “Gıda ve İlaç
Yasası” çıkartıldı. 1910 yılında yayınlanan Flexner Raporu
doğrultusunda tıp eğitimi 4 yıllık uygulamalı programlara
dönüştü, hastanelerde anestezi ve cerrahi uygulamalarına ve
daha eğitimli personel çalıştırılmaya başlandı. İkinci Dünya
Savaşından sonra hastaneler büyümeyi sürdürdü; kamuya ait
Mavi Haç (Blue Cross) ve Mavi Kalkan (Blue Shield) sigorta
sistemleri gelişti. 1965 yılında yaşlılar için devlet sağlık sigortası olan Medicare ve yoksullar için devlet sağlık sigortası
olan Medicaid kuruldu.

Diğer ülkelere kıyasla sağlık personeli fazladır; tıp eği-
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Harcamaları azaltmak amacıyla Başkan Nixon döneminde, 1973 yılında “Sağlığı Koruma Örgütü” (Health Maintenance Organisation – HMO) yasası çıkartıldı. Bu sistem
işverenler ve çalışanlar tarafından ön ödemeli bir sigorta modeli idi, ancak, başarılı olamadı. 1983 yılında Medicare Öngörülen Ödeme Sistemi uygulamasına geçildi. Bu sistemde
hastanelerde “hastalık tanı gruplaması” (DRG) temel alınıyordu. Yani, sigorta şirketi hastanede tanısı konulan hastalık
için paket bir ödeme yapıyordu. Böylece, gereksiz ve aşırı
tetkik, girişim, uzun süre hastanede kalma gibi maliyetler sınırlanıyordu. Başkan Obama döneminde ise “Hasta Koruma
ve Ekonomik Sağlık Bakımı Yasası” (Patient Protection and
Care Act) adıyla bir yasa çıkartıldı. Buna göre her 10 Amerikalıdan 6’sı aylık 100 dolardan daha az bir ödeme karşılığında
sağlık sigortasına kavuşuyordu; ABD bütçesindeki açığın 10
yılda 143 milyar dolar azaltılması, sonraki 10 yılda ise bütçe
açığının yaklaşık 1 trilyon dolar kapatılacağı öngörülüyordu.
Yasaya göre, yeni sistemin Amerikan federal bütçesine yükleyeceği 900 milyar dolardan fazla maliyetin büyük bölümü
yıllık geliri 80 bin dolara kadar olanlara sağlık sigortası yaptırmaları için yapılacak sübvansiyonlara giderilecekti. Ancak,
sonraki Başkan Trump bu yasayı 2018 yılında iptal etti.

Sağlık Sisteminin Yapısı
ABD’de sağlık sistemi federal, eyalet ve yerel düzeyde
örgütlenmiştir, ancak, bu yapılar arasında hiyerarşik bir bağlantı yoktur. Merkezdeki en yüksek federal otorite sağlık bakanlığı konumundaki “Sağlık ve İnsani Hizmetler Birimi”dir
(Department of Health and Human Services). Ama bu birimin
klasik anlamda bir bakanlıkta bulunması gereken alt birimleri
yoktur. ABD’de projeler ilgili federal birim tarafından, hizmetler ve uygulamalar eyaletler tarafından yürütülür. Silahlı
Kuvvetlerde kara, deniz ve hava kuvvetlerine ait kurumlardan oluşan ayrı bir sağlık sistemi vardır.
Sağlık ve İnsani Hizmetler Biriminin 11 adet idari bölümü vardır. Bunlardan 8 tanesi kamu sağlık hizmetlerini
3 tanesi insani hizmetleri yürütmekle sorumludur. Merkezi
birim tarafından yürütülen 300 kadar program vardır. Sağlık
ve İnsani Hizmetler Birimine bağlı kuruluşlar ve yürüttükleri
programlar şunlardır (Not: Bu birimler ve programlar zamanla değişikler gösterir):

Ulusal Sağlık Enstitüsü (National Institute of Health –
NIH): Ülke çapında kanser, diyabet, kalp hastalıkları, AIDS
gibi hastalıklar hakkında araştırmalar yapar ve bu alandaki
projeleri destekler.
Gıda ve İlaç Kurumu (Food and Drug Administration):
İlaç, biyolojik ürünler, tıbbi cihazlar, gıda ve kozmetik ürünlerin güvenliğini ve etkililiğini sağlamakla görevlidir. 1906
yılında kurulmuştur. Bu kurumdan yetki (ruhsat) almamış
ürünler satılamaz ve kullanılamaz.
Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Center for Disease
Control and Prevention - CDC): Hastalıkların kontrolleri ile
ilgili programları geliştirip uygulamak, izlemek ve kayıtlarını
tutmakla görevlidir. 1946 yılında kurulmuştur. Bağışıklama,
iş sağlığı ve güvenliği, çevre sağlığı hizmetlerini verir ve denetler. Ayrıca, ABD dışındaki 25 kadar ülkede bulunan görevlileri aracılığı ile bu ülkelerden ABD’ye gelebilecek tehlikeleri izler. ABD’de iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinden
ayrıca Çalışma Birimi / Bakanlığı da (Department of Labour)
sorumludur.
Amerikan Yerlileri Sağlık Hizmetleri (Indian Health Service – HIS): ABD’de (Alaska dahil) 550 kadar yerli kabilesi
ve 1.6 milyon dolayında Amerikan Yerlisi (Kızılderili) bulunmaktadır. Adı geçen birim bu gruba sağlık hizmetlerinin
götürülmesinden sorumludur.
Sağlık Kaynakları Yönetimi Kurumu (Health Resources
and Services Administration – HRSA): Bu bölüm yoksul,
sağlık sigortası olmayan ve sağlık hizmetlerinin yetersiz olduğu yörelerde yaşayanlara temel sağlık hizmetlerinin götürülmesini sağlar; bu amaçla birinci basamak tedavi ve koruyucu hizmetler sunar.
Madde Bağımlılığı ve Ruh Sağlığı Kurumu (Substance
Abuse and Mental Health Services Administration – SAMHSA): 1992 yılında kurulmuştur. Madde bağımlılığı ve ruh
sağlığı konularında stratejiler geliştirir ve bu alandaki çalışmalar için fon sağlar.
Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Kalite Kurumu (Agency
for Healthcare Research and Quality – AHRQ): Sağlık hizmetlerinin niteliğinin arttırılması için yapılması gerekenleri
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araştırmakla (hizmet araştırmaları) görevlidir. Hizmetlere
erişimin arttırılması, maliyetlerin azaltılması gibi konularda
çalışmalar yürütür.

da gönüllü sivil toplum kuruluşlarına ait ve genellikle kırsal
yörelerde faaliyet gösteren kliniklerde ücretsiz ya da çok düşük ücretler karşılığında hizmetler verilmektedir.

Medicare ve Medicaid Merkezleri (Centers for Medicare
and Medicaid Services – CMS): 1977 yılında “Sağlık Hizmetleri Finansal Yönetimi “(Health Care Financial Administration – HCFA) adı altında kurulmuştu. Toplumun yaklaşık
% 20 -25 kadarına hizmet veren Medicare ve Medicaid programlarını yürütür.

1990 yılında Birleşik Krallıktaki modele benzeyen bir
birinci basamak sağlık hizmeti modeli kurulması istenmişse
de, gerek Amerikan toplumunun uzman hekimlere başvurma
alışkanlıkları ve bir sevk zinciri uygulamasına yatkın olmamaları gerekse hekimlerin gönülsüz davranışları nedeniyle
vazgeçilmiştir.

Aile ve Çocuk Kurumu (Administration for Children and
Families – ACF): Aile ve çocukların ekonomik ve sosyal sorunlarını çözmeye çalışır; muhtaç ailelere destek programları
yürütür.

ABD’de halk sağlığı hizmetlerinden sorumlu olan kişi
“Surgeon General” dır. Surgeon General Türkçeye “başhekim” ya da “ordu başhekimi” olarak çevrilebilirse de bu terim
bu kişinin tanımının tam karşılığı değildir. Bu kişiye “Milli
Savunma Bakanlığı Sağlık Dairesi Başkanı” denilmesi daha
doğrudur (Surgeon General of the USA). Surgeon General,
“ABD Halk Sağlığı Hizmetleri Birliği” (US Public Health
Service Commissioned Corps – PHSCC) örgütünün başıdır; ülkede, halk sağlığı hizmetlerin uygulayıcısıdır ve halk
sağlığı hizmetleri adına federal düzeyde konuşacak kişidir.
Başkan tarafından önerilir ve Senato tarafından 4 yıllık süre
için atanır. Bu kişinin halk sağlığı alanında uzmanlaşmış birisi olması gerekir.

Yaşlılar İdaresi (Administration on Aging – AOA): Yaşlı
Amerikalılar Yasası çerçevesinde programlar yürütür; yaşlılara evlerinde destek hizmetleri, beslenme programları uygular. Ülke düzeyinde bir hizmet ağına sahiptir.
Acil Durumlara Hazırlık Kurumu (Preparedness and
Response Organization): Acil durumlar, afetler, terör ve biyolojik saldırı gibi durumlar için hazırlık planları yapar ve
uygular.
ABD’de savaş gazilerine ve ailelerine sağlık hizmeti götüren, 1930 yılında bağımsız hale getirilen ve bakanlık
düzeyinde olan “Gazi İlişkileri Birimi” (Department of Veterans Affairs -VA) adında ayrı bir birim vardır. Bu birime
bağlı sağlık merkezleri, emekli evleri, klinikler, bakım evleri,
huzur evleri ve hastanelerde gazilere ve ailelerine ayaktan ve
yatırılarak tedavi hizmeti sunulur.
ABD’de birinci basamak sağlık hizmetleri denildiğinde bazı yanlış anlamalar olabilir, çünkü sağlık hizmetlerinin
sunumu karmaşık bir yapıdadır ve kademeleşmiş bir hizmet
yapılanması yoktur. Tedavi hizmetleri için hekim ve sağlık
kuruluşu seçme özgürlüğü olduğundan kişiler tercih ettikleri
bir yere başvurabilirler. Tedavi hizmetleri dışında kalan temel sağlık hizmetleri ise halk sağlığı hizmetleri adı altında
verilmektedir. ABD’de hekimlerin çoğunun özel muayenehaneleri vardır ve bu uygulama teşvik edilmektedir. Kamuya ya

Surgeon General, ordu içinde 4 yıldızlı bir general (orgeneral) olan ve aynı zamanda Sağlık ve İnsani Hizmetler
Birimi (Sağlık Bakanlığı) baş danışmanı olan komutana karşı
sorumludur. Geleneksel halk sağlığı çalışmaları yanısıra cezaevlerindeki sağlık hizmetleri, sahil koruma hizmetlerini de
yürütür. Zaman zaman ülkedeki sağlık sorunlarına ve sağlık
hizmetlerine dikkat çeken, çözüm önerileri içeren raporlar yayınlar. Bunlardan en ünlülerinden birisi 1964 yılında yayınlanan ve tütünün sağlığa zararlı olabileceğine ilişkin olanıdır.
Bilindiği gibi bu rapordan sonra ABD’de tütün endüstrisine
karşı tutum gelişmiş ve bu rapor dünyada sigara mücadelesinin kapısını açmıştır. 1986 ve 1994 yıllarında AİDS hakkında
yayınlanan raporlar ve Surgeon General tarafından AİDS ile
mücadele konusunda gençlerin cinsel ilişki yerine mastürbasyona teşvik edilmesi konusundaki açıklamaları da ilginçtir.
Aynı raporlarda kürtajın da serbest bırakılmasına ilişkin öneriler yer almıştır.
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Şekil 1: ABD Halk Sağlığı Hizmetleri Mührü

Her eyalette bir halk sağlığı birimi vardır. Ayrıca, yerel
yönetimler de halk sağlığı alanında hizmetler sunarlar. Bu birimler belediye başkanlarına ve valilere karşı sorumludurlar.
Ayrıca, Medicare ve Mediad hizmetleri çerçevesinde gezici
sağlık ekipleri de hastalık taramaları yaparak halk sağlığına
katkı sağlarlar.
ABD’de sağlık hizmetlerinde 400 dolayındaki meslek
dalında yaklaşık 9.5 milyon kişi çalışmaktadır. Sağlık sistemi
bir endüstri dalı olarak kabul edildiği için bu sektörde eğitimli insangücü çalıştırılmasına ve bu kişilerin üretkenliklerine (performanslarına) önem verilir. Nüfus arttıkça, teknoloji
geliştikçe, hizmet alaları genişledikçe ve hizmet beklentileri
yükseldikçe sağlık alanında çalışanların sayısı da giderek artmaktadır.
Kaynaklar

• Ateş M. Sağlık Sistemleri Yönetimi, Beta Yayıncılık, İstanbul,
2013
• Çiftçi Hİ. Çeşitli Ülkelerde Sağlık Sistemi ve finansmanı, https://
docplayer.biz.tr/36802801-Cesitli-ulkelerde-saglik-sistemi-vefinansmani-halil-ibrahim-ciftci.html
• Gill K. The Health Care System in the U.S. Health Care Reform –
2018 https://www.thoughtco.com/the-us-health-care-system-3367976
• Kılıç B., Bumin Ç. Sağlık Sistemleri, Toplum ve Hekim, Şubat
1993
• Roemer MI. National Health Systems of the World, Volume 2: The
Issues, Oxford University Press, 1993.
• Sargutan AE. Ülkelerin Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri, http://
www.sargutan.com/
• The U.S. Health Care System: An Internatıonal Perspectıve, Department for Professşonal Employees, Fact Sheet 2016.
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Küba’da Sağlık Hizmetleri
(Sosyalist Sağlık Sistemi)

Genel Bakış
Küba ekonomik olarak az gelişmiş olmakla birlikte birçok gelişmiş ülkeden daha iyi bir sağlık düzeyine erişmeyi
başarmıştır. Günümüzde Küba, Güney Amerika ve Afrika ülkelerine hekim ihraç eden, sağlık sistemi örnek alınan
bir ülke konumuna gelmiştir. Kuşkusuz, bu başarının altında ülkede 1959 yılında kurulan sosyalist yönetim yapısının
ve merkezi planlama uygulamasının payı büyüktür. Ulusal
gelirine kıyasla sağlık hizmetlerine yüksek oranda pay ayrılmaktadır; yerel yönetimlerin rolü fazladır; hizmete ulaşım
yüksektir; toplumun hizmetlere katılımı esas ilkelerdendir;
hizmetin temelini güçlü bir aile hekimliği ve hemşireliği sistemi oluşturmaktadır; sağlık hizmetlerinin tümü devlet bütçesi tarafından finanse edilmektedir. Bu sistem sayesinde Küba
ekonomik olarak geliri düşük bir ülke olmasına karşın sağlık
düzeyi yüksek bir ülke konumuna gelmiştir; tıp eğitiminde,
temel sağlık hizmetlerinde ve tıbbi bakımda hızlı gelişmeler
olmuş, sağlık düzeyi açısından Küba gelişmiş ülkelerdeki
düzeye erişmiştir. Bağışıklama ve koruyucu hizmetlerindeki
başarı sonucunda difteri, tetanos, kızamık, polio, sarıhumma
gibi hastalıklar yok edilmiş ya da yok edilmeye yakın duruma
gelmiştir.
1959 yılındaki devrimden önce Küba’da sağlık hizmetlerinin sunumu ve finansmanı çok başlıydı; standart bir hizmet
modeli yoktu; hizmetin niteliği sosyal gruplara göre değiş-

mekle birlikte genelde düşüktü; yoksul kişiler için kentlerde
hizmet veren hastanelerin yanı sıra paralı özel sağlık hizmeti
ve küçük özel hastaneler bulunuyordu. Bazı şirketler kendi
çalışanlarına hizmet vermek amacıyla küçük özel hastaneler
kurmuşlardı; bazı sendikaların ve dinsel kuruluşların da kendi hastaneleri vardı; silahlı kuvvetler kendisi için tıp fakültesi
ve askeri hastaneler kurmuştu. Genellikle yabancılar tarafından işletilen özel sigortalar vardı ve bu sigortalar aracılığıyla
sağlık hizmeti özel hastanelerden hizmet başına ödeme esasına göre satın alınıyordu. Bunun yanında, endüstriyel yaralanmalar için bir sosyal sigorta sistemi mevcuttu. Hekim sayısı
yetersizdi ve çoğu yarı süreli çalışıyordu. Sağlık insangücü
dağılımında ciddi dengesizlik mevcuttu. Hekimlerin yüzde
65’i, hastanelerin yüzde 55’i başkent Havana’daydı. Devrim
sonrasında yapılan köklü değişiklikler sonucunda sağlık sistemi ve yapılandırılması şimdiki durumuna geldi.

Sağlık Sisteminin Yapısı
Devrim sonrası yapılan en önemli değişiklik standartların merkezileştirilmesi (sentralizasyonu), buna karşılık yönetimin yerelleştirilmesi (desantralizasyonu) oldu. Geleneksel
olarak dikey (vertikal) biçimde örgütlenmiş olan ve diğer
bakanlıkların yürütmekte oldukları da dahil, il ve yerel düzeydeki sağlık kuruluşları arasında yatay entegrasyon sağlandı. İllerdeki Kamu Sağlığı Müdürlüklerinin (Public Health
Directorates) yetkileri genişletildi. Sağlık eyaletleri (health
provinces), alt bölgelere (district / region) bölündü; her alt
bölgenin başına eyalet sağlık müdürüne bağlı olan bir sağlık
yöneticisi (official) atandı. Koruyucu ve tedavi edici hizmetler, entegre edildi; her alt bölgeye en az bir hastane kuruldu.
Alt bölgeler içinde sağlık alanları (health areas) oluşturuldu
ve her sağlık alanına ayaktan tedavi hizmetleri sunmak üzere
bir poliklinik ve bir küçük kırsal hastane kuruldu. Daha sonra
sağlık alanları içinde her biri 4000 kişiye hizmet vermek üzere sağlık sektörleri (health sectors) oluşturuldu. Halen Küba’da 8 eyalet (province), her biri 225 – 250 bin nüfuslu 32
alt bölge (district daha sonra region), her biri 25 – 35 bin nüfuslu 308 alan (area) ve her biri 4000 nüfuslu sektör (sector)
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bulunmaktadır. Bütün sağlık kuruluşları Sağlık Bakanlığına
bağlıdır; sağlık çalışanları kamu personelidir.
Sağlık sistemi ulusal, eyalet ve belediye düzeyleri olmak
üzere üç düzeyde organize edilmiştir. Bu yapı ülkenin genel yönetsel organizasyonuyla uyumludur. Her üç düzeydeki meclislerde, sağlıkla ilgili sürekli komisyonlar bulunur.
Sağlık hizmetlerinin birinci derecedeki sorumluları Sağlık
Bakanlığı, eyalet halk sağlığı komisyonları ve belediye halk
sağlığı ofisleridir. Sağlık Bakanlığı ve Küba Parlamentosu
Sağlık Komisyonu (Health Commission of the Cuban Parliament) kurallar (mevzuat) ve standardizasyonla ilgili kararları
alır.
Küba Anayasasına göre sağlık hizmeti vatandaşlar için
bir hak ve hükümet için sorumluluktur. Küba Halk Sağlığı
Yasasında sağlık sisteminin ilkeleri şu şekilde belirlenmiştir:
Sosyalleştirilmiş sağlık hizmetleri,
Bütün nüfusun ulaşabileceği ve parasız sağlık hizmeti,
Evrensel nitelikli sağlık hizmeti,
Hizmetin merkezinde koruyucu hizmetlerin bulunması,
Bilimsel ve teknik gelişmelerin hızla uygulamaya konulması,
Sağlık hizmetine toplum katılımı,
Uluslararası işbirliği,
Hizmetlerin planlı biçimde geliştirilmesi.
Küba’da 1983 yılında aile hekimliği sistemine geçildi.
Her mahallede, fabrikada ve okulda bir aile hekimi çalışmaya başladı. Her aile hekimi yaklaşık 150 aileden sorumludur
ve tıbbi hizmetler yanı sıra çevre sağlığı hizmetlerini de verirler; poliklinik muayenesi, sağlık eğitimi, doğum kontrolü,
doğum öncesi bakım, bağışıklama, gelişmenin izlenmesi, serviks sürüntüsü, mamografi izlemleri, evde bakım gibi birinci
basamak hizmetlerini verirler. Bebekler, gebeler, yaşlılar ve
yüksek riskli işçiler aile hekimleri tarafından periyodik olarak muayene edilirler. Aile hekimleri ile poliklinikler arasında sevk zinciri kuruldu. Poliklinikler ve belediye hastaneleri
aile hekimlerine laboratuvar ve röntgen tetkikleri konusunda
destek sunmaya başladılar. Küba’da sağlık hizmeti sunan ku-

ruluşlar 6 grupta ele alınabilir:
1. Bütün nüfusa hizmet veren ileri derecede uzmanlaşmış ulusal hastaneler ve enstitüler
2. Eyalet düzeyinde bir milyon kişiye hizmet veren
ikinci ve üçüncü basamak hastaneler
3. 250 bin kişiye hizmet veren belediye hastaneleri
4. Alan düzeyinde 25-30 bin kişiye hizmet veren birinci basamak belediye poliklinikleri
5. 4-5 bin kişiye birinci basamak hizmeti veren sağlık
ekipleri
6. 120 aileye (yaklaşık 500 kişiye) birinci basamak
sağlık hizmeti veren bir aile hekimi, bir hemşire ve bir
sosyal çalışmacıdan oluşan aile hekimliği birimi
Bu basamaklar arasında aşağıdan yukarıya doğru güçlü
bir sevk sistemi ve yukarıdan aşağıya doğru bir konsültasyon
sistemi vardır.
Polikliniklerde tedavi hizmetlerine ek olarak çevre sağlığı, okul sağlığı, ana ve çocuk sağlığı, diş sağlığı, enfeksiyon hastalıklarının kontrolü, gıda kontrolü, iş sağlığı ve sosyal hizmetler de yürütülür; hekimler dışında diş teknisyeni,
hemşire, istatistik memuru, laboratuar teknisyeni, sanitasyon
teknisyeni ve halk sağlığı teknisyeni çalışır. Polikliniklerin
başında bir yönetici bir de halk sağlığı alanında yüksek lisans
derecesi almış bir tıbbi direktör vardır. Her 30 bin kişi başına
4 genel pratisyen, üç pediatrist, bir doğum uzmanı, bir jinekolog ve bir diş hekimi bulunur.
Küba’da eczacılık sektörü oldukça gelişmiştir. Biyoteknolojik araştırmalar teşvik edilmekte ve yeni tedavi yöntemlerinin ve ilaçların geliştirilmesine önem verilmektedir. İlk
sentetik antijene sahip olan menenjit aşısı Küba’da geliştirilmiştir.
Devrimden sonraki yıllarda Küba’daki hekimlerin yarısı
ülkeyi terk etmişti; hükümet diğer Latin Amerika ülkelerinden hekim getirterek bu açığı kapatmaya çalışmıştı. 1961 yılında yapılan bir planlama sonrasında tıp eğitimi hızla gelişti
ve hekim sayısı arttı.
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lığında 2 yıl süreyle ya kırsal kesimde ya da dünyanın gelişmemiş bir ülkesinde çalışmak zorundadırlar. Mezuniyetten
sonra 2 yıl daha çalışarak aile hekimi olurlar; diğer dallarda uzmanlık eğitimi ancak, bu iki yıldan sonra başlayabilir.
Küba tıp fakültelerinden mezun olan hekimlerin yüzde 90
kadarı birinci basamakta çalışmayı tercih etmektedir.
Küba 1963 yılında Fas ile savaşan Cezayir’e hekim göndererek yabancı ülkelere hekim göndermeye başladı. Daha
sonra Libya, Irak, Cape Verde Adaları, Guinea-Bissau, Sao
Tome, Ekvador Ginesi, Yemen, Guyana, Laos, Jamaika, Vietnam, Venezualla gibi yoksul ülkelere hekim ve diğer sağlık
personeli gönderildi.
Günümüzde Küba sağlık sistemi halkın tamamını kapsamaktadır; hizmetler dengeli biçimde dağılmıştır ve böylece
herkesin hizmete ücret ödemeden erişmesi sağlanmıştır; sağlık hizmetlerine halkın katılımı uygulamasına geçilmiştir; koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetleri entegre edilmiştir ve
tek elde, Sağlık Bakanlığında toplanmıştır. Bütün yeni mezun
sağlık personeline üç yıl kırsal kesimde çalışma zorunluluğu
getirilmiştir.

– 1508.
• Navarro V. “Health, health services, and health planning in
Cuba”, Int J Health Serv, 1972, No; 2(3), S. 397-432.
• Nikelly AG. “Health care in Cuba”, Public Health, 1988, No;
102, S. 19-25.
• Ochoa FR., Pardo ML . “Economy, politics and health status in
Cuba”, Int J Health Serv, 1997, No: 27(4), S. 791-807.
• Oxfam America “About the US embargo on medicine and supplies to Cuba”, 1997, ///A/Cuba Myths and Facts.htm
• Roemer MI. Cuban Health Services and Resources, PAHO, Washington DC. 1976.
• Roias Ochoa F,, Lopez Pardo CM, Economy, Politics and Health Status in Cuba, Int J Health Serv, 1997: 27 (4): 791-807.
• Sargutan AE. Ülkelerin Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri,
http://www.sargutan.com/
• Spiegel JM, Yassi A. “Lessons from the margins of globalization: appreciating the Cuban health paradox”, Journal of Health
Policy, 2004, No: 25(1), S. 85-110.
• Stein Z, Susser M. “The Cuban health system: a trial of a comprehensive service in a poor country”, Int J Health Serv, 1972, No:
2(4), S. 551-566.

Küba’da bütün sağlık kurumları kamuya aittir, finansman genel bütçeden karşılanır, hizmet parasızdır. Kamu sağlık harcamalarının %92 kadarı belediye bütçelerinden yapılır.
Kişiler, yalnızca ayaktan tedavide yazılan ilaçlar, işitme cihazları, diş ve ortopedik cihazlar, gözlük, tekerlekli sandalye
ve benzeri cihazlar için katkı payı öder.
Kaynaklar

• Belek İ. Sosyalizm ve Sağlık Hakkı: Küba’nın Başarıları, http://
www.sosyalhaklar.net/2009/bildiri/belek.pdf
• Cardelle AJF. “The preeminence of primary care within Cuban
predoctoral medical education”, Int J Health Serv, 1994, No: 24(3),
S. 424-429.
• Guttmacher S., Danielson R. “Changes in Cuban health care:
an argument against technological pessimism”, Int J Health Serv,
1987, No: 7(3), S. 383-400.
• Iatridis DS. “Cuba’s health care policy: prevention, and active
community participation”, Social Work, January 1990, S. 29-35.
• Keck CN. The United States and Cuba – Turning Enemies Into
Partners for Health, NEJM Vol. 375, No 16, Oct. 20 2016, p 1507
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Avrupa Birliğinde Sağlık Hizmetleri
Avrupa Birliği (AB) düzeyinde
tek tip sağlık politikası ve hizmet modelinden söz edilemez.
Birliği oluşturan ülkelerin her
birindeki sağlık politikaları ve
uygulamaları kendilerine özgüdür. Birliğin amacı, üye ülkeleri
destekleyerek sağlık düzeylerini yükseltmelerine yardımcı
olmaktır. Ancak, AB ülkelerin hepsi sağlık politikalarında ortak ilkeleri benimsemişlerdir. Bu ilkeler şunlardır:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hakçalık / Eşitlik (Equity)
Ulaşılabilirlik (Availability)
Dayanışma (Solidarity)
Sosyal güvenlik (Social sequrity)
Sürdürülebilirlik (Sustainability)
Koruyucu hizmetlere öncelik
Genel pratisyene dayalı hizmet
Etkili bir sevk zinciri
Kalitenin sürekli iyileştirilmesi
Hekim ve hasta seçme hakkı
Erken ölümlerin önlenmesi
Bulaşıcı hastalıkların önüne geçilmesi
Yaşlanan toplumun sorunlarına eğilme
Çevre kalitesinin korunması ve geliştirilmesi
Çalışanların sağlığının ve çalışma ortamının iyileştirilmesi
Tüketicinin bilgiye ve eğitime ulaşmasının sağlanması

AB ülkeleri gelişmiş ülkeler olmakla birlikte sağlık hizmetleri açısından giderek artan ve ciddi bazı sorunlarla karşı
karşıyadırlar:

•
•

Maliyetler yükselmekte, ulusal bütçelerden sağlığa ayrılan pay giderek artmaktadır;
Demografik yapı değişmekte, toplum yaşlanmaktadır.
2020 yılında 1990’a göre 75 yaş üzerindeki nüfusun %

•

•
•

•

•

40 oranında artması beklenmektedir. Bağımlı nüfusun
artması bütçelere de ciddi yük getirmektedir.
Tıbbi teknolojinin hızla gelişmesi ciddi bir sorundur. Ülkeler, yurttaşların taleplerini karşılayabilmek için daha
fazla harcamayı göze almak durumundadır. Bu sorun,
karşılanabilirliği ve akılcı kullanımı gündeme getirmektedir.
Toplumun beğenisini kazanmak ve hizmetin kalitesi konusundaki beklentilerini karşılamak giderek zorlaşmaktadır.
AB, 7 Mart 2002 tarihinde aldığı kararla ülkeler arası
dolaşımı kolaylaştırmıştır ve konulan bariyerlerin işlevselliğini azaltmıştır. Bu arada AB ülkelerindeki hekim ve
diğer sağlık personeli de ülkeler arasında dolaşmaktadır.
Bu durum, ülkelerdeki insangücü dağılımlarını etkilemekte, halen doymuş durumdaki tıbbi pazarın daha da
zorlanmasına neden olmaktadır.
Öte yandan, hekim işsizliği AB için önemli sorundur
ve büyümeye devam etmektedir. (İspanya %5-10, İsveç
%4) Büyük kentlerde yığılma (özellikle kadın-doğum,
ortopedi, genel cerrahi) söz konusudur.
Büyük kentlerde temel sağlık hizmetini ulaştıracak hekim eksikliği vardır. Hekimler, dağlık bölgelerde, adalarda ve nispeten yoksul bölgelerde çalışmayı tercih etmemektedir.

Kaynaklar
• Ersöz F. Türkiye ile OECD ülkelerinin sağlık düzeyleri ve sağlık
harcamalarının analizi. İstatistikçiler Dergisi, 2008, 2, 95-104.
• Sargutan AE. Ülkelerin Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri, http://
www.sargutan.com/
• Sığırlı D., Ediz B., Cangür Ş., Ercan İ., Kan İ. Türkiye Ve Avrupa Birliği’ne Üye Ülkelerin Sağlık Düzeyi Ölçütlerinin Çok Boyutlu
Ölçekleme Analizi İle İncelenmesi, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi
Dergisi, 2006, 13,81-85.
• Yıldırım HH., Yıldırım T. Avrupa Birliği Sağlık Politikaları ve
Sağlık Sistemleri, ABSAM, 2015.
• Yıldırım HH., Yıldırım T. Avrupa Birliği Sağlık Politikaları ve
Türkiye, Sağlık-Sen Yayınları Ankara, 2011
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Temel Sağlık Hizmetleri Bildirisi (Alma-Ata 1978) şu
cümle ile biter: “ ... Konferans, hükümetleri, Dünya Sağlık
Örgütü ve UNICEF’i ve diğer uluslararası örgütleri, birden
fazla ülkeyi kapsayan kuruluşları, sivil toplum kuruluşlarını, finans kuruluşlarını, bütün sağlık elemanlarını ve bütün
dünya toplumunu temel sağlık hizmetleri için alınmış ulusal
ve uluslararası kararları desteklemeye ve özellikle gelişmekte
olan ülkelerde, teknik ve parasal kaynakları temel sağlık hizmetlerine yöneltmeye davet eder. “
Bu cümle sağlığın geliştirilmesi için uluslararası dayanışmanın ne kadar önemli olduğunun en somut ifadesidir.
Çünkü sağlık ulusal bir konu olmanın ötesinde küresel bir konudur, bir ülkedeki sağlık sorunları bütün dünyayı tehdit edecek düzeye gelebilir. Kaldı ki, sağlık bir insan hakkıdır ve bütün dünya halkları bu insanlık hakkı için ortak davranmalıdır.
İşte bu ortak davranışları ve dayanışmayı sağlayacak olan,
uluslararası düzeyde faaliyet gösteren kuruluşlardır.
Uluslararası işbirliği gereksinmesi ilk salgın hastalıkların
olduğu dönemlerde ortaya çıktı. Avrupa’da 19. yüzyılda görülen kolera salgını sıralarında 1851 yılında Paris’te bir konferans düzenlendi. Konferansa katılan 12 ülke bir Uluslararası Sağlık Yönetmeliği yayınladılar. Yüzyılın sonuna kadar
tekrarlanan 12 konferanstan birisi de İstanbul’da yapılmıştı.
Sağlık alanında uluslararası dayanışma için atılan önemli
adımlardan birisi 1902 yılında Washington’da Tüm Amerika Sağlık Örgütü’nün (Pan American Health Organization –
PAHO) kurulmasıdır. Bu kuruluş, 1949 yılında Dünya Sağlık
Örgütü’ne katılmıştır. Bu girişimlerin asıl amacı ticaret güvenliğini sağlamak ve tüccar ve gemicilerin sağlıklarını koruyarak hastalıkların yayılmasını önlemekti.

Öte yandan, sivil toplum kuruluşları da önemli hizmetler vermektedir.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) / World Health
Organization (WHO)
DSÖ Birleşmiş Milletler şemsiyesi altında
sağlık alanında faaliyet gösteren bir uzman
kuruluştur; temel amacı, bütün milletlerin
mümkün olan en yüksek sağlık düzeyine
ulaşmasıdır.
DSÖ’nün kurulması ile ilgili adım 1946 yılında New
York’ta düzenlenen Uluslararası Sağlık Konferansı olmuştur.
Bu konferansta Birleşmiş Milletlere üye 51 ülkenin temsilcisi
ile FAO ve ILO başta olmak üzere çok sayıdaki uluslararası
kuruluş tarafından DSÖ Anayasası taslağı hazırlanmış ve ülkelerin imzasına sunulmuştur. Türkiye dahil 62 ülke Anayasayı imzalamıştır. Anayasayı Türkiye adına Sağlık Bakanlığı
Müsteşar Yardımcısı Dr. Zeki Nasır Barner ve Dr. İhsan Doğramacı (aynı zamanda Irak adına) imzalamıştır. Anayasanın
yürürlüğe girme koşulu olan 26 ülkenin onaylaması 7 Nisan
1948 yılında yerine getirilmiş ve bu tarih itibari işle DSÖ
resmen kurulmuştur. Daha sonra, 7 Nisan tarihi “Dünya Sağlık Günü” olarak kutlanmaya başlanmıştır. (DSÖ Anayasası
için bkz. Ekler bölümü).

Bu kuruluşlar arasında 19. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu hudutları içinde kurulup faaliyet gösteren Karantina İdaresi de sayılmalıdır. Bunlar arasında Padişahın oluru ile 1839
yılında kurulan İstanbul Yüksek Sağlık Konseyi (Council
Superiur de Sante de Constantinople), Tanca Sağlık Konseyi
(1840), İskenderiye Sağlık Konseyi (1843) ve Tahran Sağlık
Konseyi (1864) sayılabilir.
Günümüzde uluslararası sağlık kuruluşlarının önemli bir
kısmı Birleşmiş Milletler şemsiyesi altında bulunanlardır.
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(22 Temmuz 1946)

HALK SAĞLIĞI Kuramlar ve Uygulamalar

DSÖ’nün 3 organı vardır.
1. DSÖ Genel Kurulu (Asamble) : Üye devletlerin
temsilcilerinden oluşur; her yıl mayıs ayında DSÖ merkezi
olan İsviçre’nin Cenevre kentinde toplanır. Genel Kurul, Örgütün politikalarını belirler, Yönetim Kurulu üyelerini ve Genel Müdürü seçer, bütçesini onaylar, çalışma komisyonlarını
kurar. Genel Kurul, ülkeler için tavsiye niteliğinde kararlar
alabileceği gibi bağlayıcı nitelikli tüzükler ya da sözleşmeleri de kabul edebilir. Bağlayıcı kararlar şunlardır: (1) Uluslar
Arası Sağlık Tüzüğü (1951 / 2005); (2) Hastalıklar ve Ölüm
Nedenleri İle İlgili Terminoloji Hakkında 1 Numaralı DSÖ
Tüzüğü (1967); Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi (2003).
Şekil 2: Dünya Sağlık Örgütü Genel Kurulu

2. Yönetim Kurulu: Genel Kurul tarafından üç yıl süreyle seçilen 30 ülke temsilcisinden oluşur. Kurul yılda en
az iki kez toplanarak Genel Kurulun kararlarını uygulamaya
çalışır, Genel Kurulun gündemini belirler, gerektiğinde acil
durumlar için kararlar alır. Türkiye, 1950-1952, 1965-1967,
1980-1982, 1994-1996 ve 2007-2009 dönemlerinde Yönetim
Kurulunda üye olarak görev yapmıştır.

•
•
•
•
•

Avrupa Bölgesi (Merkez: Kopenhag / Danimarka)
Amerika Bölgesi (Merkez: Washington DC / ABD)
Afrika Bölgesi (Merkez: Brazzaville / Kongo)
Doğu Akdeniz Bölgesi (Merkez: Kahire / Mısır)
Güney – Doğu Asya Bölgesi (Merkez: Yeni Delhi /
Hindistan)
• Batı Pasifik Bölgesi (Merkez: Manila / Filipinler)
Türkiye Avrupa Bölgesi’nde yer almaktadır.
DSÖ’nün görevleri ve politikaları: Anayasasına göre
DSÖ’ nün başlıca görevleri uluslararası sağlık çalışmalarını koordine etmek, üye ülkelerin talepleri doğrultusunda
sağlık hizmetlerinin gelişmesine yardımcı olmak, afetzede
ve sığınmacı gibi özel gruplara sağlık hizmeti sunmak,
istatistiksel veri toplayıp epidemiyolojik değerlendirmeler
yapmak, endemik ve epidemik hastalıkların kontrolü için çalışmalar yapmak, sağlıkla ilgili araştırmalar yapmak ve tıp
ve sağlık eğitimleri ile sağlık hizmetleri konularında bilimsel
standartlar belirlemek, sağlık konularında uluslararası anlaşmalar, sözleşmeler, düzenlemeler yapmak, önerilerde bulunmaktır.
DSÖ bu görevlerini yerine getirebilmeye yönelik birçok
eylemde bulunmuş, konferanslar düzenlemiş, norm ve standartlar belirlemiş, sağlık sorunlarını kontrol edici önlemler
almıştır. Bu sayılanlar arasında çiçek hastalığının eredike
edilmesi, birçok bulaşıcı hastalığın elimine edilmesi, tütün
kontrolü ile yasal düzenlemelere öncülük edilmesi, temel
sağlık hizmetlerinin bütün üye ülkeler tarafından yürürlüğe
konulması, sağlık insan kaynaklarının eğitimi, kronik hastalıklara yönelik kontrol programlarının başlatılması sayılabilir.

3. Sekretarya: Genel Müdürün başkanlığında teknik ve
idari personelden oluşur. Genel Merkez, Bölge Ofisleri ve ülkelerdeki temsilcilikler Sekreterya içinde yer alır.
Bölge örgütleri: DSÖ faaliyetlerini bir Genel Merkez
(Cenevre) ve 6 bölge başkanlığı ile yürütür:
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Şekil 3: DSÖ Bölgeleri

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu
(UNICEF) (United Nations International
Children’s Emergency Fund)
UNICEF kısaltması ile bildiğimiz Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara
Acil Yardım Fonu (United Nations International Children’s Emergency Fund)
1946 yılında kuruldu; BM Genel Kurulu
UNICEF’e 1954 yılında çocuk haklarının korunması için çalışmalar yapma görevini de vermesine
ve adındaki “uluslararası” ve “acil” sözcükleri kaldırılmasına
karşın UNICEF kısaltmasında bir değişiklik yapılmadı.

UNICEF çocuk hakları Sözleşmesinin bütün ülkelerde uygulanması, çocukların yaşatılması, korunması ve
geliştirilmesi konularında faaliyet göstermektedir. Bu amaçla
UNICEF bütün dünyada taraf tutmaksızın sağlık dahil çocukların bütün haklarının yerine getirilmesi için danışmanlık yapar, ülkelerin çocuklara öncelik vermeleri için çaba gösterir,
projeler yürütür, parasal olanaklar sağlar, ülkelerin kapasitelerini geliştirmeye çalışır, savaş kurbanı olan, doğal afetlere
uğrayan, şiddet gören, sömürülen ve özürlü çocuklara yönelik özel yaklaşımlar uygular.
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Şekil 4: UNICEF İçin Hazırlanmış Posta Pulları

Türkiye Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölgesi içinde
yer almaktadır. “UNICEF Türkiye Milli Komitesi” örgütün
amaçları doğrultusunda etkinlikler yapmaktadır. UNICEF ülkemizde annesütünün özendirilmesi (hayata en iyi başlangıç,
bebek dostu hastane), bebek ve çocukların izlenmesi, iyot yetersizliğinin önlenmesi, bağışıklama, çocuk ve ergenlerin korunması, çocuk hakları konusunda bilinçlendirme, kadınların
güçlendirilmesi konularında projeler yürütmektedir.
Özellikle eğitim alanına yaptığı katkıları nedeniyle UNICEF 1965 yılında Nobel Barış Ödülüne layık görülmüştür.

Bu görevleri çerçevesinde UNICEF’in çocuk sağlığı ile
ilgili çok önemli etkinliklerinden birisi aşı kampanyalarını
desteklemek, soğuk zincirin kurulup işletilmesi için ülkelere
para, eğitim, malzeme ve teknik yardımlarda bulunmak ve
özellikle diğer uluslar arası kuruluşları da aktive ederek çocuk felci hastalığının kontrolü konularında küresel çalışmalar
yürütmek olmuştur. Ayrıca, UNICEF tarafından benimsenen
ve kısaca “GOBI + FFF” olarak bilinen çocuk sağlığı politikası (Büyümenin izlenmesi; Ağızdan sıvı tedavisi; Annesütü;
Bağışıklama; Kadının statüsünün geliştirilmesi; Gıda desteği;
Aralıklı doğum) bütün ülkelerin benimsediği ve uyguladığı
temel politikalardır.
UNICEF, hizmetlerini bir genel merkez (New York) , 8
bölge başkanlığı, 126 ülke temsilciliği ve 36 ülkede ulusal
UNICEF komitesi aracılığı ile yürütmekte, gönüllü çalışanları ile kaynaklar oluşturmaya ve yerel etkinliklerle amaçlarını
yerine getirmeye çalışmaktadır. UNICEF bölgeleri şunlardır :
1. Orta ve Doğu Avrupa ve Bağımsız Devletler
Topluluğu
2. Doğu Asya ve Pasifik
3. Batı ve Güney Afrika
4. Endüstrileşmiş ülkeler
5. Güney Amerika ve Karaibler
6. Orta Doğu ve Kuzey Afrika
7. Güney Asya
8. Batı ve Orta Afrika
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Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)
(International Labor Organization)
Merkezi İsviçre’nin Cenevre kentinde
bulunan ILO, Versailles Barış Antlaşması
uyarınca 1919 yılında faaliyete geçmiş,
1946 yılında Birleşmiş Milletlerin bir
uzmanlık kuruluşu haline gelmiştir. ILO,
ülkelerdeki çalışma yaşamına ilişkin
standartları sözleşmeler ve öneriler yolu ile belirlemek ve
geliştirmeyi amaçlamaktadır. Söz konusu sözleşmelerde
özellikle temel çalışma hakları, toplu pazarlık, örgütlenme
hakkı, fırsat eşitliği ve zoraki emeğin ortadan kaldırılması
konularına yer verilmektedir. ILO üye ülkelere mesleksel
eğitim ve rehabilitasyon, çalışma hukuku ve endüstriyel
ilişkiler, çalışma politikası, emek yönetimi, kooperatifler, işçi
sağlığı ve iş güvenliği, sosyal güvenlik, çalışma istatistikleri
gibi konularda teknik yardım sunmaktadır.
ILO’nun yönetiminde işçi örgütleri, işveren örgütleri
ve hükümet organları eşit katılımlı biçimde yer almaktadır.
ILO’nun en yüksek karar organı olan ve her yıl haziran ayında
toplanan Genel Kurul’ da her ülke 2 hükümet temsilcisi ve
birer işçi ve işveren temsilcisi olmak üzere 4 delege ile temsil
edilir. Genel Kurul tarafından alınan kararları “Yönetim
Kurulu” uygular. Yönetim Kurulu 28 hükümet, 14 işveren,
14 işçi üyeden oluşur; 28 hükümet temsilcisinden 10 tanesi
her zaman endüstrileşmiş ülkelerdendir. Diğer üye ülkelerin
temsilcileri her üç yılda bir Genel Kurul’da seçilir.

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA)
(United Nations Fund for Population Activities)
Birleşmiş Milletler bünyesinde 1967
yılında kurulmuş bir kurumdur. Asıl
amacı fakirlikle savaştır. Ancak,
bunu yaparken seçtiği temel strateji
üreme sağlığı hizmetlerinin kalitesini yükselterek nüfusun
sağlıklı ve ailelerin mutlu olmalarıdır. UNFPA’nın sloganı
“bütün gebelikler istenilir olsun, bütün doğumlar güvenli yapılsın ve gençlerin yetenekleri geliştirilsin”. Bu hedeflerine

varabilmek için istenmeyen gebeliklerin önlenmesi, sağlıklı
doğumların yapılabilmesi, cinsel yolla bulaşan hastalıkların
önlenmesi, kadına karşı şiddetin azaltılması ve kadınların statülerinin iyileştirilmesi alanlarında ülkelere parasal ve teknik
destek sağlar. Bu hizmetler arasında UNPA, obstetrik fistüllerin önlenmesi, kızlarda sünnetin yok edilmesi konularına
öncelik vermektedir.
UNFPA, 6 bölgede toplanmış 150’den fazla ülkede faaliyet göstermektedir. Türkiye “Doğu Avrupa ve Orta Asya
Bölgesi”ndedir. Bu bölgenin merkezi İstanbul’dur.
UNFPA Türkiye’de 1971 yılından buyana faaliyet göstermektedir. Türkiye’deki ofis 2003 yılından buyana Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan’daki hizmetleri de yürütmektedir. UNFPA desteği ile Türkiye’de yürütülmekte olan
projelerin başlıcaları şu konulardadır:

• Özellikle gençlerin gereksinmelerini karşılayacak
şekilde üreme sağlığının iyileştirilmesi
• Toplumsal cinsiyet eşitliğinin desteklenmesi
• Kalkınma alanı ile ilgili veri toplanması, kullanımı ve
dağılımının iyileştirilmesi
• Ülke programı
Dünya Gıda Programı (WFP)
(World Food Program)
Merkezi Roma – İtalya’da olan Dünya Gıda
Programı 1961 yılında kurulmuştur. Başlangıçta üç yıllık deneme süresiyle faaliyete başlayan WFP 1965 yılında gıda yardımına gereksinim olduğu sürece faaliyet
göstermek üzere süresiz olarak kurulmuştur. Türkiye kuruluşundan buyana WFP’nin üyesidir. BM Genel Sekreteri ve
FAO Genel Direktörü tarafından atanan bir Direktör tarafından yönetilir. WFP Yönetim Kurulu’nda 36 üye vardır. Kurul,
yılda en az 3 kez toplanır. BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)
üyesi olan bütün ülkeler Dünya Gıda Programının da üyesidir. Ancak WFP’da oy hakkı olan ülkeler Yürütme Kurulu’na
üye olan 36 ülkedir. Bu ülkeler rotasyonla görev alırlar.
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Kuruluşun yardım kaynaklarını ülkelerin, özel sektörün
ve sivil toplum kuruluşlarının gönüllü katkıları oluşturmaktadır. Günümüzde WFP, 78 ülkede açlıkla mücadele amacıyla
programlar yürütmektedir.

Dünya Gıda Tarım Örgütü (FAO)
(Food and Agriculture Organization of the
United Nations)
Roma’da 1905 yılında toplanan bir uluslararası konferansta Uluslararası Tarım Enstitüsünün kurulmasına karar verilmişti. İkinci
Dünya Savaşı döneminde faaliyetleri duran
bu Enstitü 1948 yılında resmen kapatıldı ve
görevleri yeni kurulan FAO’ya devredildi. FAO, bu tarihten
üç yıl kadar önce, 1945 yılında Kanada’da düzenlenen bir
konferansta Dünyadaki gıda ve tarımla ilgili çalışmaları geliştirmek ve gıda güvenliğini sağlamak amacıyla kurulmuştur. Örgüt’ün merkezi Roma – İtalya’dadır.
FAO çalışmalarını kurduğu teknik komiteler aracılığı ile
yürütür. Bu komiteler arasında Program Komitesi, Finans
Komitesi ve Hukuksal Konular Komitesi, Gıda Güvenliği
Komitesi, Tarım Komitesi, Tarım Ürünleri Sorunları Komitesi, Balıkçılık Komitesi ve Ormancılık Komitesi sayılabilir.
FAO, çalışmalarını halen 137 ülke ofisi, 5 bölge ofisi ve 12
alt bölge ofisi aracılığıyla yürütmektedir. Kurumun finans
kaynakları üye ülkelerin aidatları ile proje ve girişimler için
sağlanan gönüllü katkılardır.
Türkiye 1948 yılından buyana FAO üyesidir, merkezi
Budapeşte’de bulunan Avrupa ve Orta Asya bölge ofisine
bağlıdır. Orta Asya Alt Bölge Ofisi Ankara’da bulunmaktadır.

Dünya Bankası (World Bank)

Günümüzde Dünya Bankasına 188 ülke üyedir. Bunlardan 11’i, Banka sermayesinin % 55’ine sahiptir. Banka,
Guvernörler Kurulu, İcra Direktörleri Kurulu ve Başkanlık
organları tarafından yönetilmektedir. Guvernörler Kurulu,
üye devletlerin atadıkları birer guvernör ve vekilinden oluşur, yılda bir kez toplanır. İcra Direktörleri Kurulu iki yıl için
görevlendirilen 24 üyeden oluşur ve sürekli karar organıdır.
Türkiye Bankaya 1947 yılında üye olmuştur.
Dünya Bankası ülkelere uzun vadeli ve düşük faizli krediler vererek kalkınmalarına destek sağlar. Bu amaçla Banka,
ülkeleri kişi başına düşen GSMH’ya (gayri safi milli hasıla)
göre 4 gruba ayırmıştır. Türkiye 3. gruptadır ve beş yıl ödemesiz 17 yıla kadar kredi kullanma hakkına sahiptir.
Dünya Bankası 1978 yılında “Sağlık ve Beslenme” (Health and Nutrition) adı altında bir birim oluşturdu. Bu birim,
sağlık hizmetlerini geliştirmek üzere kredi talebinde bulunan ülkelere destek vermeyi amaçlıyordu. Bu birimin sağlık
hizmetlerine olan etkisi, kredileri verirken ülkelerin aile hekimliği ve sağlık sigortacılığı sistemleri olan ülkelere kredi
verilmesini tercih etmesidir. Banka, 1980’li yıllarda isteyen
ülkede “sağlık sektörü analizi” (health sector review) yaptı ve
raporlar hazırladı. Daha sonra bu raporların tartışıldığı ulusal kongreler düzenleyerek ülkelere önerilerde bulundu. Bu
önerilerin temeli aile hekimliği ve sigortacılık modellerinin
kurulması şeklinde idi. Böylece, 1980’li yıllardan başlayarak
birçok ülke önerilen modeli benimsedi ve Banka’nın kredilerinden yararlandı. Bu ülkelerden birisi de Türkiye oldu.
Dünya Bankasının bu politikası sayesinde dünya ülkelerinin
büyük kısmında birbirine benzeyen sağlık hizmet modelleri
kurulmuş oldu. Sovyetler Birliği’nin 1991 yılında dağılması
ve ortaya çıkan bağımsız devletlerin de aynı yöntemleri kabul
etmesi, Bankanın politikasını uygulamaya fırsat hazırladı.

II. Dünya Savaşının ardından 1945 yılında
kuruldu. İlk adı “Uluslararası Yeniden
Yapılanma ve Kalkınma Bankası”
(IBRD=International Bank for Reconstruction and Development) idi; iki yıl sonra,
1947 yılında Birleşmiş Milletlerin özerk uzman kuruluşlarından biri oldu.
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Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı
(UNDP) (United Nations Development Program)
UNDP, hükümetlerle, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörle işbirliği yaparak
ülkelerde ekonomik ve sosyal kalkınma
konularında projeler yürütülmesine katkıda bulunur. UNDP, BM Binyıl Kalkınma
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Hedefleri doğrultusunda, yoksulluğun azaltılması, afetler,
sağlık hizmetleri, AIDS, sıtma ve tüberküloz gibi salgın hastalıklarla savaş, iyi yönetişim, eğitim, cinsiyet eşitliği ve çevrenin korunması alanlarında projeler yürütmektedir. Bu etkinlikleri nedeniyle halk sağlığı çalışmalarına katkı
sağlamaktadır.
Türkiye UNDP ilişkileri 1950’li yıllarda başlamıştır.
UNDP’nin Ankara Ofisi, 1965 yılında kurulmuş, bunu yakın
zamanda açılan İstanbul Ofisi izlemiştir. UNDP ülkemizde
özellikle yoksulluğun azaltılması, enerji ve çevre, iyi yönetişim, kriz yönetimi, doğal afetlerle mücadele, bilişim ve
iletişim konularında çalışmalar yürütmektedir. Türkiye Cumhuriyeti ile UNDP arasında 2005 yılında “Sağlıkta Dönüşüm
Projesi İçin Uygulama Desteği” anlaşması imzalanmıştır. Bu
destek Dünya Bankasından alınan desteğe ek olarak kullanılmıştır. Anlaşma 2011 yılına kadar her yıl uzatılmıştır.

• Ozon Tabakasını İncelten Maddelere ilişkin Montreal
Protokolü (1987)
• Tehlikeli Atıkların Sınır Ötesi Taşınmasının ve Yok
Edilmesinin Kontrolüne ilişkin Basel Sözleşmesi (1989)
• Biyoçeşitlilik Sözleşmesi (1992)
• Belirli Tehlikeli Kimyasalların ve Pestisitlerin Uluslararası Ticaretinde Ön Bildirime ilişkin Rotterdam Sözleşmesi (1998)
• Biyogüvenlik Kartagena Protokolü (2000)
• Kalıcı Organik Kirleticilere İlişkin Stokholm Sözleşmesi (2001)
UNEP’in en yüksek karar organı Yönetim Konseyidir;
UNEP’in görevlerini belirler, bütçe ve çalışma programlarını
onaylar. UNEP 7 birimi aracılığıyla faaliyetlerini yürütmektedir:

UNDP Birleşmiş Milletler şemsiyesi altındaki kuruluşlar
arasında birinci protokol sırasındadır ve bulunduğu ülkede
Birleşmiş Milletleri temsil etmektedir.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Birleşmiş Milletler Çevre Programı
(UNEP) (United Nations Environment
Program)
Merkezi Nairobi – Kenya olan UNEP 1972
yılında Birleşmiş Milletler şemsiyesi altında
bir uzmanlık kuruluşu olarak kurulmuştur.
Amacı, çevre ile ilgili çalışmaları koordine
etmek, çevrenin durumunu küresel düzeyde
izlemek, uluslararası toplumun dikkatini
çevre sorunlarına yönlendirmek, uluslararası ve ulusal çevre
politikasının gelişimine katkı sağlamaktır. UNEP günümüze
kadar çevre ile ilgili bir çok sözleşmeyi yaşama geçirmiştir.
Bunlar arasında şunlar sayılabilir:
• Nesli Tehlike Altındaki Bitki ve Hayvan Türlerinin
Uluslararası Ticaretine ilişkin CITES Sözleşmesi (1973)
• Vahşi Hayvanların Göçmen Türlerinin Korunmasına
ilişkin Bonn Sözleşmesi (1979)
• Ozon Tabakasının Korunmasına ilişkin Viyana Sözleşmesi (1985)

Erken Uyarı ve Değerlendirme Birimi (DEWA)
Çevre Hukuku ve Sözleşmeleri Birimi (DELC)
Teknoloji, Sanayi ve Ekonomi Birimi (DTIE)
Bölgesel İşbirliği Birimi (DRC)
Çevre Politikasının Uygulanması Birimi (DEPI)
İletişim ve Enformasyon Birimi (DCPI)
Küresel Çevre Fonu Eşgüdüm Birimi (DGEF)

Türkiye’nin Nairobi Büyükelçisi, aynı zamanda UNEP
Daimi Temsilcisi olarak da görev yapmaktadır.
UNEP, Nairobi’deki merkezinin yanısıra, altı bölge ofisinde bölgesel düzeyde faaliyet göstermektedir:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Afrika Bölge Ofisi (Nairobi – Kenya)
Asya-Pasifik Bölge Ofisi (Bangkok – Tayland)
Avrupa Bölge Ofisi (Cenevre – İsviçre)
Latin Amerika ve Karaipler Bölge Ofisi (Panama)
Kuzey Amerika Bölge Ofisi (Washington ABD)
Batı Asya Bölge Ofisi (Manama – Bahreyn)
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laboratuvarları, idari ve teknik hizmet birimleri, ayrıca çalışma grupları, bölgesel komisyonlar, uzmanlık komisyonları
faaliyet yaparlar.

Uluslar Arası Kanser Araştırma
Kurumu (IARC) (International Agency for
Research on Cancer)
Dünya Sağlık Örgütü’ne bağlı bir kuruluştur.
Merkezi
Fransa’nın
Lyon
kentindedir.
IARC’nin temel amacı ve görevi insanlarda görülen nedenlerini ve kanserojen mekanizmaların işleyişini saptamak, bu amaçla yapılan çalışmaları desteklemek, kanser hastalığının kontrolü için bilimsel
stratejiler geliştirmektir. Kurum, epidemiyolojik ve laboratuvar çalışmaları ile elde edilen bulguları yayınlar, bu konularda bilimsel toplantılar düzenler, kurs ve diğer yollarla eğitimler yapar. Bu çalışmalara kanser tedavisi ile ilgili araştırmalar
dahil değildir.

Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (OIE)
(World Organization for Animal Health)
Milletler Cemiyeti (MC) Genel Sekreterinin salgın hayvan hastalıklarını önlemek için bir girişimde bulunması üzerine 1924 yılında 24 ülke tarafından
kurulmuştur. Milletler Cemiyeti yerine Birleşmiş Milletlerin
kurulmasından sonra 1946 yılında BM Gıda ve Tarım Örgütü
(FAO), 1948’de ise Dünya Sağlık Örgütü (WHO) kurulmuştu. Bu örgütlerin de amaçları arasında hayvan hastalıklarının
kontrolü olduğundan, OIE’nin kapanması gündeme gelmişti.
Ancak, üye ülkelerin çoğunluğunun desteğiyle OIE’nin devamına karar verilmiştir. Daha sonra OIE bu örgütler ve diğer
BM kuruluşlarıyla anlaşmalar yapmış, yetki paylaşımlarına
dair protokoller imzalamış ve ortak çalışmalar yürütmüştür.
Örgütün merkezi Paris’tedir. Amacı, veterinerlik hakkındaki son gelişmeleri derlemek, analiz etmek ve yaymak,
hayvanlarda görülen hastalıkların kontrolü için uluslararası
çalışmaları koordine etmek ve desteklemek, hayvansal ürünlerin uluslararası ticaretindeki kuralları belirlemektir.
OIE’nin karar organı Uluslararası Komitesidir. Bu Komiteye bağlı olarak çalışan Yönetim Bürosunun başında Genel Direktör vardır. Genel Direktöre bağlı olarak, araştırma

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi
(International Red Cross and Red
Crescent Movement)
Bu hareket, amacı inanç, dil, ırk, toplumsal sınıf ya da politik görüş gözetmeksizin insan yaşamı ve sağlığını korumak,
insanların acı çekmesini önlemek ve dindirmek olan uluslararası bir insani kuruluştur. Hareket, üç
farklı kurumsal oluşumu içinde taşımaktadır:
(a) Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Kızılhaç –Kızılay hareketinin kurucu organıdır. Amacı savaş ve iç-şiddet
mağdurlarının yaşamını ve onurunu korumaktır. Henry Dunant tarafından 1863 yılında Cenevre’de kurulan Komitenin
tamamı İsviçre vatandaşı olan 25 üyesi vardır; bağımsız ve
yansız bir kuruluştur. Kızılhaç ve Kızılay Hareketi tarafından yürütülen operasyonları koordine eder. Komiteye bağlı
olarak 80 ülkede 12.000 kişi görev yapmaktadır. Finansmanı
hükümetlerin ve yerel Kızılhaç – Kızılay derneklerinin bağışları ile oluşur. Komite üç kez (1917, 1944, 1963) Nobel Barış
Ödülü ile ödüllendirilmiştir. 1990’da Birleşmiş Milletler’de
gözlemci statüsü kazanmıştır.
(b) Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC), hareket içinde bulunan 188 Kızılhaç ve Kızılay Derneğinin koordinasyonunu sağlar; 1919 yılında kurulmuştur; merkezi Cenevre’dedir. Hükümetlere bağlı olmadan
bağımsız faaliyet yapan Federasyon, 1963 yılında ICRC ile
birlikte Nobel Barış Ödülü almıştır.
(c) Ulusal Kızılhaç ve Kızılay dernekleri, hareketin temel birimleridir. Hemen hemen her ülkede vardır. Her dernek
uluslararası insan hakları kurallarına uygun biçimde, kendi
ülkesi içinde çalışır. ICRC tarafından tanınan ve federasyona
üye olan 188 ulusal dernek vardır.
Dört yılda bir bu üç oluşumun katılımıyla toplanan Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Konferansı, hareketin en yüksek
karar organıdır.
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Hareketin amblemleri Kızılhaç, Kızılay ve Kızıl
Kristaldir. Kızıl haç ambleminin dini bir anlam taşımadığı,
yalnızca İsviçre bayrağına benzediği için benimsendiği iddia
edilse de, içinde haç bulunduğu için bu amblemi kullanmak
istemeyen Osmanlı İmparatorluğu 1877 - 1878 Rus Savaşı
döneminde amblem olarak Kızılay figürünü seçmiştir. Tıpkı,
kızıl haç gibi kızılay figürü de Osmanlı bayrağındaki renklerin ters çevrilmesi ile oluşturulmuştu. Bu amblem 1929 yılında resmen kabul edildi. (Daha önce Hilal-i Ahmer olan derneğin adı Atatürk’ün önerisi ile Kızılay olarak kabul edilmiştir).
Kızılay amblemi, günümüzde 33 ülkedeki ulusal dernek tarafından kullanılmaktadır. İran Devletinde faaliyet gösteren
“Kızıl Aslan ve Güneş Derneği” 1980 yılında adını “kızılay”
olarak değiştirmiş, amblem olarak da kızılayı kabul etmiştir.

insan uzuvları uçuşuyor, acı çığlıkları kulaklarda yankılanıyordu. Cephaneleri biten ve birbirlerini tanımayan askerlerin,
sırf karşı taraftan olduğu için birbirlerine gözleri dönmüş bir
şekilde, taşlarla, sopalarla saldırmalarını gözledi. Yaralanmış
askerlerin yerlerde sürüklenerek hastanelere taşındıklarını
gördü. Gezici hastanelerde sayıları pek az olan hekimlerin
yetersizliklerine ve çaresizliklerine tanık oldu. Baygın
düşünceye kadar çalışan hekimleri askerler koltukaltlarından
tutarak ayakta tutmaya çalışıyor ve yaralıların yarı kopmuş
uzuvlarını kesmelerini sağlamaya çalışıyorlardı. Dunant,
ortada kalan yaralıların, kimi zaman kokuşmaya başlamış
cesetlerin arasında kımıldadıklarını, ölülerin insanlık onuruna
yakışmayan biçimde topluca gömüldüklerini gördü.

Ne kızılay ne de kızılhaç amblemlerini kullanmak istemeyen İsrail›deki Kızılkalkan Derneği’nin Uluslararası
Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonuna kabul edilebilmesi için 2005 yılında düzenlenen bir konferansta “Kırmızı Kristal” amblemi ileri sürüldü. Hiçbir dini, siyasi, etnik
çağrışımı olmayan ve beyaz bir fon üzerinde köşeleri aşağı ve
yukarı bakan bir kare şeklindeki bu amblemin kullanılmasına
daha önceki iki amblemin yanında yer almak kaydıyla izin
verildi. Böylece diğer iki amblemin tanınırlığı sürdürülmüş
olmaktadır.

HİLAL-İ AHMER’DEN KIZILAY’A
Prof. Dr. Zafer Öztek
“Sağlıkta Altın Olaylar, SSYV Yayını, Ankara, 2014”
Jean Henry Dunant, 1859 yılının Haziran ayında İsviçre’den kalkıp kuzey İtalya’ya bir turist olarak gittiğinde dehşet
verici olaylarla karşılaşacağını bilmiyordu. 24 Haziran günü
Castiglione yakınlarındaki bir tepede konakladığı sırada, tepenin altındaki Solferino ovasında 300.000 insanın savaştığına tanık oldu. İtalyan ve Fransız orduları bir yanda, Avusturya ordusu diğer yanda çılgınlar gibi birbirlerine saldırıyorlar,

Jean Henry Dunant
1828 - 1910
Acı çeken bu insanlara yardıma koşmaya karar verdi.
Yöre halkını ve özellikle kadınları teşvik edip örgütledi ve
hep birlikte “tutti fratelli” (herkes kardeştir) diye bağırarak
bu insanların yardımına koştular. Fakat bu iyi niyetli deneyimsiz kadınların ellerinde değerli sağlık malzemesi ziyan
oldu, gıda maddeleri yerlere saçıldı. Ama bu kişilerin yardıma hazır iyi niyetli ve gönüllü olduklarını fark etti. Bu müthiş deneyimini “Bir Solferino Hatırası” adlı kitapta derledi.
Kitabında Dunant, amacı savaş zamanında yaralıları tedavi
ettirmek olan gönüllü kuruluşlar kurmak gerektiğini ve bu
konuda uluslararası bir sözleme girişimine gerek olduğunu
belirtti.
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Bu kitap, Fransa Kralı III. Napeleon ile Prusya Kral ve
Kraliçesi başta olmak üzere bir çok Avrupalı devlet adamının ilgisini çekti. Sonunda, Cenevre Halk İdaresi Derneği (La
Societe Genevoise d’Utilite Publique) başkanı Gustave Moynier’in öncülüğünde İsviçre Federal Konseyi’nin (le Conseille Federale Suisse) çağrısıyla beş kişiden oluşan bir komisyon oluşturuldu. Alınan kararla 17 Şubat 1863 tarihinden
başlayarak “Uluslararası Askeri Yaralılara Yardım Derneği”
kuruldu. Bunu ulusal yardım derneklerinin kurulması izledi.
28-29 Ekim 1863 tarihindeki toplantıda, katılımcılardan Dr.
Aplla’nın önerisi ile haç işareti amblem olarak kabul edildi.
Böylece ulusal kızılhaç dernekleri yaşama girmiş oldu.
Ertesi yıl, 1864’ün Ağustos ayında Birinci Cenevre
Konvansiyonu toplandı. Toplantıya katılan 12 Avrupa ülkesi
22 Ağustos tarihinde, toplantıda benimsenen ilkeleri içeren
“Cenevre Sözleşmesi”ni imzalayarak dünyaya duyurdular.
Toplantıya katılmayan ülkelere de bu sözleşmeyi imzalamak
için bir yıl süre tanıdılar. Bu süre içinde 54 ülke Cenevre
Sözleşmesini imzaladı ve bu ülkelerde birer ulusal Kızılhaç
Derneği kuruldu.
Çöküş dönemini yaşayan ve karışıklıkların sürdüğü
Osmanlı İmparatorluğu Cenevre Konvansiyonuna temsilci
göndermemişti. Ancak, bir yarar ummamakla birlikte bir
zararı da olmayacağı düşüncesiyle söz konusu sözleşmeyi
5 Temmuz 1865 tarihinde imzaladı. Paris’te 1867 yılında
toplanan ilk Kızılhaç kongresine Osmanlı İmparatorluğunu
temsil etmek üzere, aslen Macar olan Dr. Abdullah Bey gönderildi. Dönüşünde, Abdullah Bey bütün engelleme çabalarına karşın Cenevre Sözleşmesi’nin uygulanmaya geçirilmesi
konusunda önemli bir başarı elde etti. Tıbbiye Nazırı Marko
Paşa’nın başkanlığında, Dr. Abdullah Bey, Serdar-ı Ekrem
Ömer Paşa ve muallim Dr. Aziz Bey öncülüğünde, 11 Haziran 1868 tarihinde 22 üyeli “Mecburin ve Marda-yı Askeriyeye İmdat ve Muavenet Cemiyeti” kuruldu. Cemiyet Sultan
Abdulaziz ve annesi Pertevniyal Valide Sultan tarafından da
desteklenince üye sayısı 66’ çıktı. Üyeler arasında Baron
Prokeschosten ve Avusturya sefiri gibi yabancılar da vardı.
Cemiyet’in başkanlığını Marko Paşa, başkan yardımcılığını
Dr. Mongeri ve genel sekreterliğini Dr. Abdullah Bey üstlendiler.

Cemiyet, bir nizamname hazırlayarak hükümete sundu.
Nizamname taslağında, Osmanlı’ların alışkın olmadığı bir
şekilde kadınların da Cemiyette görev almaları, hatta erkeklerle eşit derecede çalışmaları öngörülüyordu. Belki bu
nedenle, belki de Müslüman olmayan ülkelerle birlikte hareket etmenin devlet yöneticileri arasında hoş karşılanmaması
nedeniyle, hükümet nizamnameyi onaylamadı. Cemiyet durumu düzeltmek için çok çabaladı, fakat yakın bir gelecekte
hiçbir savaş olasılığı görmeyen yetkililer kararlarından dönmediler. Dr. Abdullah Beyin ölümünden sonra 1874 yılında
Cemiyet dağıldı.
İki yıllık bir sessizlik döneminden sonra 1876 yılında II.
Abdülhamit tahta geçti. Bu sırada Osmanlı – Rus savaşı rüzgârları esiyordu. Sırbistan ve Karabağ’da çatışmalar başladı.
Yaralanan Slav askerlerine Kızılhaç yardım elini uzatmıştı,
fakat Osmanlı askerleri yalnızlık, yoksulluk ve çaresizlik
içinde kıvranıyorlardı. O günlerde Gustave Moynier ve Fransa Mecruhin-i Askeriye İanesi Merkez Komitesi ikinci başkanı Henry Dunant, Cemiyet-i Tıbbiye-i Şahane üyelerinden
Dr. Dikran Peştemalciyan’a birer mektup yazarak konunun
canlandırılmasını istediler. Bu mektuplar etkisini gösterdi
ve 12 Ağustos’ta İstanbul’da Marko Paşa’nın başkanlığında
yapılan bir toplantıda daha önce kurulup dağılmış olan cemiyetin amaçlarına benzer amaçları olan yeni bir cemiyetin
kurulması prensip olarak kabul edildi. Ancak, “salib-i ahmer”
(kızılhaç) ambleminin Osmanlılarca kabulünün zor olacağı
belirtilerek uygun bir amblem bulunmasına karar verildi. Kırımlı Aziz Bey kızılhaç karşılığı olarak beyaz zemin üzerinde
kırmızı yarım aylı bayrak kullanılmasını önerdi. 21 Temmuz
1876 tarihinde yeni kurulan derneğin diğer kızılhaç dernekleri ile işbirliğine başlaması ve seçilen amblemin bütün devletlerce kabul edilmesi için girişimde bulunması kabul edildi.
Kızılhaç Komitesi ve o sıralar Osmanlı’larla savaş halinde
olan Rusya ve diğer devletler kırmızı hilalli amblemi kabul
ettiler. Böylece, 14 Nisan 1877 tarihinde Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti resmen kurulmuş oldu. Cemiyet’in ilk yönetim
kurulu başkanlığına Meclis-i Umuru Sıhhıye ikinci reisi Hacı
Arif Bey getirildi.
Hilal-i Ahmer Cemiyeti kendisini Osmanlı Rus savaşında ve özellikle Plevne’de gösterdi. Cephe gerilerinde 9 gezici
hastane ve İstanbul’da 4 ilkyardım istasyonu kurdu. Bu işler
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için Hindistan ve Afrika ülkelerindeki Salib-i Ahmer Cemiyetlerinden 72.000 altın yardım topladı. Savaş sonunda bu
paranın 61.000 altını artmıştı ve bu para Hilal-i Ahmer’in gelişmesinde önemli bir temel taşı oldu.
Savaş sonrasındaki yenilgiyi bahane eden II. Abdulhamit
Kanun-ı Esasiyi (Anayasa) ve Meclis-i Mebusan’ı kaldırdı.
Otuz yıllık baskıcı yönetim dönemi başladı. Bu dönemde
her türlü siyasi ve sosyal örgütlenmeye izin verilmedi. Hilal-i Ahmer, Abdulhamit’in karşısında gördüğü aydınlar hareketi olarak görüldüğünden sessizliğe büründü. Yirminci
yüzyılın başlarında Rus-Japon savaşı çıkınca, Hilal-i Ahmer
hiç olmazsa 500 lira göndererek uluslararası Salib-i Ahmer’e
destek vermek istedi. Bunun için Bab-ı Ali’nin (Padişah’ın)
onayı gerekiyordu. Hilal-i Ahmer adını ilk kez o zaman duyan Padişah, Cemiyeti dağıttı, fakat resmen kapatmadı ve
bankadaki 10.000 lirasına dokunmadı.

Hilal-i Ahmer Balkan Savaşı ve daha sonra I. Dünya Savaşı sırasında da etkili çalışmalar sergiledi. Yalnızca yaralı
askerlere hizmet vermekle yetinmedi, sivillere ve göçmenlere de hizmet verdi, bulaşıcı hastalıklarla savaştı, halka gıda
yardımlarında bulundu. Çarpışmalar sürerken 1912 yılının
Temmuz ayında Burdur dolaylarında olan deprem ve bunu
izleyen kolera salgınında da Hilal-i Ahmer vardı.
Hilal-i Ahmer’in önemli başarılarından biri de kadınların toplum içinde daha saygın yer almalarına yaptığı katkıdır.
Hemşirelik eğitimi yanısıra Hilal-i Ahmer kurduğu kadınlar
kolu (hanımlar merkezi) ile hem derneğe katkı sağlamış hem
de kadınları hayır işleri için etkili biçimde örgütlemiştir. Bu
çalışmalarda bakan, vali ve diğer devlet adamlarının eşleri
de görev almışlardır. Kurtuluş Savaşı yıllarında Halde Edip
Hanım da Ankara Hilal-i Ahmer şubesinin kadınlar kolu başkanlığını yapmıştır.

Cemiyet, Abdulhamit döneminde bir ara 1897 Osmanlı
Yunan savaşında etkinlik gösterdi. 1907 yılında Londra’da
yapılan Kızılhaç toplantısına Dr. Besim Ömer Bey katıldı ve
onun önerisi ile “ay” sembolü yeniden sembol olarak benimsendi ve 10 Mayıs 1912 tarihinde Washington’da yapılan toplantıda resmen bütün devletler tarafından onaylandı.

Kurtuluş savaşı sırasında İstanbul-Ankara ikilemi Hilal-i
Ahmer için de yaşandı. Saltanatın kaldırılmasından iki gün
sonra Derneğin adı “Türkiye Hilal-i Ahmer Cemiyeti” olarak
değiştirildi. Genel merkez 1925 yılında Ankara’ya taşındı.
Cemiyetin adı, Atatürk’ün önerisi ile 1935 yılında “Türkiye
Kızılay Derneği” olarak değiştirildi.

Sonraları bazı olumlu gelişmeler görüldü. 7 Nisan 1911
tarihinde Tokatlıyan Otelinde yapılan toplantıda Sadrazam
Hakkı Paşa Cemiyet’in başkanlığına, Veliaht Yusuf İzzettin
Efendi de fahri başkanlığa seçildi. Tophanedeki bir bina tefriş Veliaht tarafından edilerek Cemiyet’in ilk genel merkezi
oldu. Cemiyet’e yapılan bağışlar hızla arttı.

Kızılaycılık ruhunu ve Hilal-i Ahmer’e ve hemşirelerine
duyulan şükran duygularını en iyi anlatanlardan biri de Abdülhak Hamit’tir :

Hilal-i Ahmer Traslusgarb savaşında İtalyan’ların her
türlü engellemelerine karşın önemli rol oynadı. Hatta bir
Fransız gemisinde Trablus’a gitmekte olan Türk sağlık ekibini İtalyan’lar esir aldı. Hekimler, hekim olduklarını ispat
etmek için İtalyanlar tarafından sınava alındılar ve sınavda
ameliyat yapmak zorunda kaldılar. Derne Şark Kolordusu
Komutanı olan Kolağası (Binbaşı) Mustafa Kemal’in Hilal-i
Ahmer ile tanışması da bu döneme rastlar. 16 Ocak 1912 çarpışmasında gözünden yaralanan Mustafa Kemal bir ay süreyle Hilal-i Ahmer’in gezici hastanesinde tedavi edilir.

Sen ahret kardeşim oldun bugün
Kurtardığın hayatı ben etsem feda yine,
Ruhum gelip onun düşer elbet payine !
Dünya ve ahrette hilalinle sen öğün.
Kaynaklar

• Akgün SK., Uluğtekin M. Hilal-i Ahmer’den Kızılay’a, Beyda Basımevi, Ankara, 2000
• http://c e ne v re ofis i.dt.m fa.gov.tr /Show Inf oNot es.
aspx?ID=203417
• http://www.mfa.gov.tr/birlesmis-milletler-dunya-gida-programi-_wfp_-.tr.mfa
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1219

HALK SAĞLIĞI Kuramlar ve Uygulamalar

•
•

https://en.wikipedia.org/wiki/Red_Lion_and_Sun_Society
https://tr.wikipedia.org/wiki/Uluslararas%C4%B1_K%C4%B1z%C4%B1lha%C3%A7_ve_K%C4%B1z%C4%B1lay_Hareketi
• Sur H. Uluslararası Sağlık Kuruluşları, (http://www.merih.
net/m1/whaysur14.htm)

1220

HALK SAĞLIĞI Kuramlar ve Uygulamalar

BÖLÜM - 24

HALK SAĞLIĞINDA
KİLOMETRE TAŞLARI

1221

HALK SAĞLIĞI Kuramlar ve Uygulamalar

1222

HALK SAĞLIĞI Kuramlar ve Uygulamalar

Dünyada Kilometre Taşları
Bırakınız, MÖ 2600 yıllarında yaşamış Mısırlı İmhotep’i, günümüzden 400 yıl önce yaşamış Harvey ya da yalnızca 100 yıl önce yaşamış Fleming kalkıp bugünkü tıp uygulamalarını görseler kendilerini başka bir dünyada sanabilirler.
Tıp bilimi öylesine hızla gelişiyor ki, bir önceki kuşak ile bir
sonraki kuşaktaki tıp uygulamaları arasında bile dağlar kadar
fark var. İlk antibiyotiğin İkinci Dünya savaşında kullanılmasından sonra geçen seksen yıl içinde sayıları yüzleri bulan
başka antibiyotikler bulundu. Altmış yıl önce organ nakilleri
bir hayal iken, günümüzde insanların yüzleri bile değiştirilebiliyor; total vücut naklinden söz ediliyor. Röntgen ışınları
bulunduğunda bir çığır açılmıştı; günümüzde x ışınlarının
kullanımı sınırlı bir alanda kaldı; onun yerine alternatif teknolojiler ortaya çıktı. Kök hücrelerin tedavi amacıyla kullanılacağı kimin aklına gelirdi bundan otuz yıl önce.
Bu gelişmeler kolay olmadı. Sayıları bile tahmin edilemeyecek kadar çok bilim insanı, araştırıcı ve sıradan insanlar
bu gelişmeye katkı yaptılar. Tıp biliminin gelişmesinde elbette hekimler, anatomistler, fizyologlar çok önemli buluşlar
yaptılar, ama çok sayıda hekim olmayan kişinin de olağan
üstü katkıları olmuştur tıbbın gelişmesine. Mikroskobu bulan
Leeuwenhoek bir kumaş tüccarı idi; genetik biliminin kurucusu Mendel bir papaz ve botanikçiydi; Pasteur bir kimyacıydı; Jenner çiçek aşısını bulmadan önce bir İngiliz çiftçi aynı
uygulamayı kendi çocuklarında denemişti; renk körlüğünü
tanımlayan Dalton bir fizikçi ve meteorologdu.
İnsan sağlığı ile ilgili bildiklerimiz acaba bilmemiz
gerekenlerin ne kadarı? Tıptaki gelişmeler nereye varabilir?
Bunu tahmin etmek olanaksız. Tıbbın gelişmesi geçmişte
nasıl olmuşsa, gelecekte de öyle devam edecek. Yani,
hayallerle, yanılgılarla, garipliklerle. Fakat bu gelişmeler hep
ileriye doğru ve insanlığın yararı için olacak. İnsan ömrünün
130, hatta 150 yıla kadar uzayabileceği söyleniyor. Eğer bu
gerçekleşecekse, bunda başta hekimler olmak üzere tıbbın
gelişmesine katkı yapacaklar sayesinde olacak.

Aynı şeyler, halk sağlığı alanı için de geçerlidir. Aslında
halk sağlığı ile genel tıbbın sınırını çizmek ve halk sağlığı
yolculuğunu hangi olayla ve hangi tarihle başlatmanın uygun
olacağına karar vermek de çok zor. O nedenle, halk sağlığı
ile ilgili kilometre taşı (dönüm noktası) niteliğindeki olaylar
tıbbın gelişmesindeki kilometre taşları ile çoğu zaman çakışmaktadır.

Halk Sağlığında Adımlar ve Katkı Verenler
Geçmişte, bilim insanları çok yönlü idi. Söz gelimi, İbn-i
Sina yalnızca hekim değil, aynı zamanda matematikçi, fizikçi, kimyacı, botanikçi, filozof, şair idi; Leonardo da Vinci ressam, heykeltıraş, anatomist, mimar, mucit, matematikçi idi;
Rudolph Carl Virchow, patolog, biyolog, antropolog idi. Bu
kişilerin halk sağlığına olan katkıları kendi karmaşık ve çok
yönlü çalışmalarının içinde gizlidir. Bu açıklamaları akılda
tutarak halk sağlığı ile ilgili kilometre taşları ve bu alanda
katkı veren kişilerin şunlar olduğu söylenebilir:
• Sağlıkla ilgili eldeki en eski yazılı belge Gılgameş
Destanı ’dır. Sümer-Babil ‘de sağlık tanrısı olarak tanımlanan Gılgameş ‘’ölümsüzlük’’ sloganıyla yola koyulmuş,
ölümsüzlük özsuyunu aramaya başlamıştır. Ölümsüzlüğü, günümüz halk sağlığı anlayışıyla uzun ve sağlıklı
yaşam olarak algılamak daha akılcı bir tanımlamadır. O
halde, Gılgameş de uzun ve sağlıklı yaşamın peşindeydi.
• En eski su kanallarına ve kanalizasyonlara Mezopotamya’da rastlandı. Mezopotamya’da Nippur kentinde
Fırat’ın suyu, sulama kanallarıyla kente taşınır ve pişmiş toprak künklerle çeşmelere ulaştırılırdı. Kanallarla kente giren
su, arklar ve künklerle kentin içinde belirli noktalara iletilirdi.
Mezopotamya’da yapılan kazılarda Ur kentinin pişmiş topraktan yapılmış kanalizasyon künkleri bulundu. Künklerin ek
yerleri, katranla izole edilerek kaçak yapmalarının önlendiği
anlaşıldı.
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Şekil 1: Sir Leonard Woolley’in Mezopotamya’da keşfettiği, pişmiş toprak kanalizasyon künkleri

rüzgârına yol açabilmek için şehri kuzeyden çevreleyen kayaları parçalatmıştır.
• Yunanlı hekim ve anatomist olan Erasistratus (MÖ
304 – 250) temizlik, diyet ve aktivitenin sağlık için gerekli
olduğunu söylemişti. Bu ilkeler günümüzde sağlıklı yaşamın
temel unsurları olarak kabul edilmektedir.
• Tıp ve halk sağlığı için önemli bir kaynak olan ilaç
kodeksini (farmakope)( De Materia Medica “Tıbbi Malzeme
Üzerine”) ilk kez yazan Anazarvalı (Adana yakınında bir yer)
Dioscorides’tir (40 – 90). Osmanlı dönemi kitaplarında adı
Skoridos olarak geçmektedir.

• Dünyanın en eski su kuyuları Kıbrıs’ta bulundu. Bulunan 6 kuyunun 9.000 – 10.500 yıl önce yapıldığı belirlendi.
• Hekimlik ve halk sağlığının iki büyük isimle başladığı kabul edilir: Hippocrates ve Galenos. Hippocrates’in
(M.Ö. 460-377) sağlıklılık ve hastalık nedenleri konusundaki görüşleri Antik Yunan düşüncesinin etkisi altındadır.
Bu anlayışa göre, insan bedenindeki dört temel madde
(açık renkli safra, koyu renkli safra, kan ve balgam / mukus)
arasında denge vardır. Bu dengenin olduğu durumda kişi
sağlıklıdır; dengenin bozulması durumunda ise hastalıklar
ortaya çıkar. Bu görüş bugünkü bilgilerimizin ışığında doğru
değildir. Ancak, o tarihe kadar hastalıkların gizemli doğa üstü
güçlere bağlayan görüşten arınmış olarak hastalıkların oluşumu konusunda bilimsel bir görüşü savunan ilk görüş olması
nedeniyle önemlidir. Hipokrat’ın temel hastalık kuramı; yanlış beslenme sonucunda sindirilemeyen bazı artıkların buhar
çıkardığı, bu buharların vücuttan atılamayarak hastalıklara
yol açtığı şeklindedir. Hippokrates tarafından yazıldığı kabul
edilen “Corpus Hippocraticum” (Hipokrat’ın Toplu Yapıtları)
adlı yapıtta; batıl inançlar, büyülü şifa yöntemleri reddedilerek bir bilim dalı olan tıbbın temel ilkeleri öğretilmiştir.

• Marcus Terentius Varro (MÖ 116 – MS 27) Romalı
bir düşünür ve yazardı. 74 değişik konuda 620 kitap yazdı.
Hekim değildi, ama bataklıklardan uzak durulması gerektiğini savundu; Bataklıklarda üreyen ve gözle görülemeyecek
kadar küçük yaratıkların havada uçuşup insanların ağız ve
burunlarından girerek onları hasta yaptığını yazdı.
• Çok yönlü bir bilim insanı olan İbn-i Sina (980 –
1037) kendi adıyla özdeşleşmiş ve batı ülkelerinde 16. yüzyılın ve doğu ülkelerinde ise 19. yüzyılın başlarına kadar
okunmuş ve kullanılmış olan “Tıp Kanunu” (el-Kânûn fî’tTıb) adlı eseri çok önemlidir. Beş kitaptan oluşan bu ansiklopedik eserde anatomi, koruyucu hekimlik, patoloji, ilaçlarla
ve cerrahi yöntemlerle tedavi ve ilaç karışımları ilgili ayrıntılı
bilgiler vermiştir.

• Yunanlı bir filozof olan Empedokles, (MÖ 490 – 430)
veba salgınlarını bataklıkları kurutarak önlemeye çalışmıştır.
Sicilya’da bir Yunan kolonisi olan Agrigentum’da doğmuştu.
Doğduğu bu kentin havasını sağlıklı kılmak amacıyla, kuzey
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• Sabuncuoğlu Şerafeddin (1385–1468) Cerrahlık
konusunda eserler yazmıştır. İslam dünyasındaki ilk cerrahi
atlas ve bir tıp ansiklopedisi yazmıştır; rinoplasti ameliyatını,
migren tedavisi için temporal arterin bağlanmasını tarif etmiştir. Sabuncuoğlu Şerefeddin’in en önemli özelliklerinden
biri değişik deneyleri çeşitli hayvanlar üzerinde yaparak bilimsel sonuçlar elde etmesidir. Bazı deneyleri kendi üzerinde
de yapmış ve bu deneyleri de yazmıştır. Örneğin, bir panzehirin etkisini denemek için önce o panzehiri içmiş, ardından
kendini bir yılana ısırtmıştır. Kendi deyimiyle “Ne parmağı
şişmiş ne de vücudunda bir belirti gözlenmiştir.”
•
Veba salgınları halk sağlığı biliminin en fazla ilgilendiği ve salgın incelmelerinde ders alınan konularındandır.
Bilinen en eski veba salgını M.Ö. 1650’de Mısır’da görüldü; M.Ö. 1300’lerde Hititler’de, M.Ö. 430’da Atina’da, M.S.
541’de Bizans’ta, yüz yıl sonra Filistin’de veba salgınları
oldu. Çin ve Orta Asya’da başlayan veba salgınları, buralardan satın alınan enfeste kürklerle ve gemilerdeki pireli farelerle Avrupa’ya sıçradı, oradan dünyaya yayıldı. Avrupa’da
1347 – 1351 yılları arasında yüz milyona yakın insan
vebadan öldü. O dönemde Avrupa’da salgının, tanrıların
gazabıyla ya da yıldızların etkisiyle çıktığına inanılıyordu.
Paris Tıp Fakültesi, 20 Mart 1745’te salgının nedeni olarak
Merkür, Satürn ve Jüpiter gezegenlerin aynı hizaya gelmesini
göstermişti. Tütsünün çıkardığı güzel kokunun salgını önleneceği sanılıyordu. Kötü havanın derinin gözeneklerinden
girip insanları hastalandırdığına inanıldığı için Avrupa’da
halk 1800’lü yıllara kadar banyo yapmaktan kaçınmıştır. Yahudi karşıtı fanatikler, vebanın nedeni oldukları gerekçesiyle
Yahudileri suçlayıp katliamlar yaptı. Çingeneler, cüzamlılar,
dilenciler ve deri hastalığı olanlar kentlerin dışına atıldı. Veba
döneminde Avrupa’da beslenme sorunları arttı; kentler temiz
tutulamadığı için milyonlarca fare vebanın hızla yayılmasına
neden oldu. Salgınlardan önce 450 milyon olan dünya nüfusu 350 milyona, Avrupa’nın nüfusu 75 milyondan 50 milyona, Afrika kıtasının nüfusu 80 milyondan 70 milyona düştü.
Çin’de salgın öncesinde 123 milyon olan nüfus, 65 milyona
geriledi. Avrupa, nedeniyle salgından 200 yıl sonra toparlanabildi. Anadolu’da Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde de
veba salgınları oldu. Moskova’da 1770’teki salgında hastalar karantinaya alındı ve kentin dışına çıkmaları yasaklandı.

İşsizlik ve açlık artınca halk, karantinaya karşı isyan etti; her
yeri yakıp yıktılar. Son veba salgını 2006’da Afrika’da Kongo’da görüldü. Veba, 4500 yıl boyunca milyonların ölümüne
neden oldu. Beslenmenin ve hijyen koşullarının iyileşmesi,
aşı ve antibiyotikler vebayı sonlandırdı.
Şekil 3: 1348-1351 Tarihleri Arasından Veba Salgınının
Avrupa’da Yayılması

• Girolamo Fracastoro (Fracastorius) (1478 – 1553),
İtalyan hekim ve anatomisttir. 1546 yılında salgın hastalıkların gözle görülemeyecek kadar küçük “fomitler” tarafından
oluştuğunu, bu fomitlerin, dokunma olmasa bile, uzak mesafelerden doğrudan ya da dolaylı temaslarla bulaştığını ileri
sürdü. (Yazılarında fomitlerin kumaş vb kimyasal yapılı olduğu anlaşılmaktadır.) Bu görüş daha sonra jerm teorisi olarak
tanımlandı. “Sifiliz” terimi de Fracastoro’ya aittir. (Kendisine
ait bir şiirde adı geçen “Syphilus” adlı çobandan alınmıştır.)
1546 yılında yazdığı kitapta “tifüs” hastalığını tanımlamıştır.
• Kristof Kolomb, Amerika Kıtasından Avrupa Kıtasına birçok hediye ile döndü. Avrupa, domates, patates,
mısır ve tütün gibi bitkilerle ve frengi hastalığı ile Kolomb’un adamları sayesinde tanıştı. Fransızların büyük
elçisi Jean Nicot tarafından 1560 yılında Paris’e götürülerek kraliçeye sunulan ve sarayın bahçesine dikilen tütün
bitkisi kraliçenin baş ağrısını geçirdiği için “kraliçe otu”
olarak da anılmaya başlandı. Böylece, eskiden Kızılderililer tarafından yalnızca törenlerde ve keyif verici amacıyla
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tüttürülen tütün, baş ağrısı, iyileşmeyen yaralar ve verem
hastalığının tedavisi için de yarar sağladığı inancıyla hızla
yayıldı. Tütün kullanımı giderek bir salgına dönüştü, milyonlarca kişinin ölümüne neden oldu; halk sağlığı açısından dünya genelinde en başta gelen sorun olmaya devam
ediyor.

(cellula) adını verdi; Hücre duvarlarını gözlemledi. Daha
sonraki yıllarda bu odacıkların boş olmadığı, içinde canlıların yaşamsal olaylarını gerçekleştiren en küçük organizmalar
olduğu anlaşıldı. (Bugünkü mikroskobun temel ilkelerini 17.
yüzyılda Hollandalı Anton van Leeuwenhoek ve İngiliz Robert Hooke bulmuşlardır.)

• Guillaume de Baillonius, Hipokrat’tan sonraki ilk
epidemiyolog ve modern epidemiyolojinin kurucusu olarak
kabul edilir. Paris’teki veba salgınını ayrıntılı olarak inceledi; 1578 yılında boğmacanın (pertusis) klinik tanımlamasını
yaptı.

• Onyedinci yüzyılda Peru’yu işgal eden İspanyol başkanın eşi Kontes Chinhon 1630 yılında Lima’da sıtmaya
yakalanır. Hastaya, yerli halkın iyi bildiği bir ağacının
kabuklarından hazırlanmış toz yutturur ve hasta kurtulur.
Kontes bu tozun Avrupa’da da kullanılmasına öncülük eder;
bu eşi benzeri bulunmayan ilaca kontesin onuruna “chinchona” (kinkina – kınakına) adı verilir. İşte “kinin” (quinine)
böylece eski dünyaya yeni dünyanın bir armağanı olarak
girmiş olur. Cinchona, Amazon bölgesinde yetişen bir ağaçtır. Ağacının kabuğundan, kininden başka 20 farklı alkoloid
madde çıkartılır ve başta sıtma olmak üzere bir çok hastalığın
tedavisinde kullanılır. Kininin kullanılmaya başlaması, yüzyıllar boyunca insan kayıplarına neden olan sıtmanın kontrolünün başlangıcı olur.

• John Harington (1561 – 1612) politik eleştirileri ile
ünlü bir yazar olmasına karşın 1596 yılında “sifonlu tuvaleti” bulan kişi olarak anılır. Bir anket sonucuna göre şimdiye
kadarki en önemli buluş olarak nitelendirilen bu tuvaleti ilk
kullanan kişilerin başında, önce gürültülü olduğu için reddetmesine karşılık Kraliçe 1. Elizabeth bulunmaktadır. (Not:
Aslında, sifonlu tuvalet MÖ. 3100 yılından başlayan bir dizi
buluşun sonucudur. MÖ 2600 yıllarında İnduslar, MÖ 1800
‘de Giritliler kanalizasyon sistemine bağlı su ile temizlenen
tuvaletler kullanırdı; 800’lü yıllarda Bahreyn Adasında sifonlu tuvalet vardı; Roma İmparatorluğunun her yanında
sulu tuvaletler vardı, bu teknoloji batıda unutuldu;1206 yılında Arap bilim adamı El Cezari ellerin yıkanmasından sonra
otomatik olarak içine su dolan bir hazne keşfetmişti.)
Şekil 4: Efes Antik Kentinde genel tuvalet

• Bir İngiliz bilim insanı olan Robert Hooke (1635
–1703) biyolojiye ilgi duyuyordu. 1665 yılında mikroskobu
icat edip ilk araştırmasında ölü mantar dokusunu incelerken
boş odacıklar biçimindeki yapıları fark etti; Bunlara hücre

• John Graunt  (1620—1674) demografi biliminin
kurucusu olarak kabul edilir. Doğum ve ölüm istatistikleri
konusunda çalıştı. Demografiye önemli katkılarından biri yaşam tablosunu (life table) ortaya atıp geliştirmesidir.
• İtalyan hekim Giovanni Maria Lancisi (1654
–1720) sıtma ve enflüenza salgınlarını tanımlamıştır.
Ortamda sivrisineklerin bulunuşu ile sıtma prevelansı
arasındaki ilişkiye ilk dikkat çekenlerdendir. 1717 yılında
yayınladığı bir kitapta, sivrisineklerin ürediği bataklıkların
sıtmanın kaynağı olduğunu ve bu bataklıkların drene edilerek
kurutulmaları gerektiğini belirtmiştir.
• Bernardino Ramazzini (1633 –1714) iş sağlığı bilim
dalının kurucusudur. 1700 ve 1713 yıllarında iki baskı yapan “İşçilerin Hastalıkları” (De Morbis Artificum Diatriba)
adlı kitabını yayımladı. Bu kitapta, 52 değişik meslek üyesinin ve işçilerin çalıştıkları ortamda karşılaştıkları sağlık
tehlikeleri olarak kimyasal maddeler, toz, metaller, ağır işler,
postür bozuklukları gibi faktörlere değindi. Böylece meslek
hastalıkları kavramını ortaya attı. Hipokrat’ın da önerdiği
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gibi hekimlerin hastalarına mesleklerini sormalarının önemine işaret etti. Madencilerde ve taş kırıcılarında akciğer
sorunları (pneunomoconiosis), çömlekçilerde baş dönmesi
ve siyatik ağrıları, matbaacılarda, cilt yapımcılarında ve
boyacılarda göz yakınmaları olduğuna dikkat çekti. Bazı
boyalardaki renk veren zehirli maddeleri inceledi. Meslek
hastalıkları ve diğer salgınlarla (veba salgını) ilgili kayıtları
tutarak epidemiyolojik sayılabilecek karşılaştırmalar yaptı.
Meme kanserinin dul kadınlarda evli kadınlara göre daha sık
görüldüğünü, bunun nedeninin cinsel ilişki yapmama olduğunu savundu. O dönemde birçok bilim adamının zehirli olduğunu söylemesine karşın Ramazzini sıtma tedavisi amacıyla
kına kına bitkisini (kinin) kullanmanın önemine inanırdı ve
şöyle derdi: “Savaş için barut ne ise, tıp için kınakına odur.”
• Hollandalı Antonie van Leeuwenhoek (1632-1723)
bir kumaş tüccarının yanında çalıştığı dönemde gözlükleri
büyüteç gibi kullanarak kumaşları incelerken mikro canlıların varlıklarının farkına vardı; Bu canlıları daha iyi görebilmek için başka büyüteçler üretti; sonunda bir mikroskop
icat etti. Yaşamı boyunca ürettiği mikroskop merceklerinin
sayısı 550’dir. Her biri ile yeni bir inceleme yapmıştır. Leeuwenhoek bakteriyi ilk keşfeden ve kendi oluşturduğu mikroskobu ile mikroskobik canlıları ilk olarak inceleyen bilim
adamıdır. Leeuwenhoek aynı zamanda kan hücreleri üzerinde de araştırmalar yapmış, kılcal damarları inceleyerek kan
hücrelerinin geçişini gözlemlemiştir. Leeuwenhoek’den önce
hiç kimse kasların liflerden oluştuğunun farkında değildi.
Mikroskobunun altında liflerin her birini gözlemlemiş ve incelemelerde bulunmuştur. Hayvanlar ve bitkilerde beslenme
sistemi, üreme ve bitkilerde besin transferi gibi konularda da
pek çok çalışması olmuştur. Bitkilerin birbirinden farklı bölümleri araştırmasının en önemli parçalarındandır. Bitkinin
kökü, gövdesi ve yapraklarının üç boyutlu çizimlerini yapmış ve yapılarının ayrıntılarını ilk ortaya çıkaran bilim adamı olmuştur. Mikroskobun daha da geliştirilmesinde atılan
adımlardan birisi Joseph Jackson Lister adlı İngiliz fizikçinin 1826 yılında mikroskop yapımında görüntünün netliğini
bozan kromatik mercekler yerine akromatik mercekleri kullanmasıdır.

Şekil 5 : Antonie van Leeuwenhoek ve Mikroskobu

•
Türk hekim ve astronomi bilgini olan Abbas Vesim
(1689 – 1760), (halk arasında “Kambur” lakabıyla tanınırdı)
Bursa’lı tabib Ömer Şifaî’nin oğludur. Tıp bilimini babasından öğrendiği sanılmaktadır. Ayrıca Bursa’lı tabib Ali Efendi
ile Kazasker ve Reisü’l-etibba Kâtipzade Mehmed Refi Efendi’den de yararlanmış, İstanbul Galata’da oturan Batılı hekimlerden Latince ve Fransızca öğrenmiştir. Hicaz, Şam ve
Mısır’da bilimsel araştırmalarda bulunup tıp alanındaki bilgisini geliştirmiştir. İstanbul’da açtığı eczane ve muayenehanede 40 yıl hekimlik yapmıştır. Dr. Adnan Adıvar. “Osmanlı
Türklerinde İlim” adlı eserinde, “Vesim Abbas, dizanterinin
bulaşıcı olduğunu ve mikrobunu açıklamıştı; bu bağırsak hastalığının bazı tedavi usullerini belirtmişti. O devirde amip ve
basil müessirlerini dahi vasıflandırmıştı. Akciğerde yerleşen
bir mikrop vasıtasıyla veremin meydana geldiğini açıklamıştı” diye yazar. Dr. Osman Şevki, “Beşbuçuk Asırlık Türk Tababeti” adlı eserinde, “Kambur Vesim’in verem hakkındaki
bilgilerine, 20. asır başlarında bile tıbbın fazla bir şey ekleyemediğini” belirtmiştir. Şişli Etfal Hastanesi Başhekimi İbrahim Paşa, “Vesim Abbas, hastalık mikroplarını Avrupalılardan 300 yıl önce keşfettiğini; verem ve frengi hastalıklarının
tedavisi konusundaki görüşlerinin ne kadar yerinde olduğunun ancak 20. yüzyıl başında kabul edildiğini” ifade etmiştir.
• Bulaşıcı bir hastalığa maruz kaldığından kuşku duyulan insan ve hayvanlarının hastalığın en uzun kuluçka süresi kadar kimse ile temas ettirilmemesi için alınan önlemlere
“karantina” adı verilir. Bulaşıcı hastalıkların yayılmasını
engellemek amacıyla uygulanan bu yöntemin ilk olarak
Dalmaçya kıyılarında bulunan Venedik kontrolündeki
Ragusa (bugün Dubrovnik) limanına gelen gemilerin 39
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gün (daha sonra 40 gün) süreyle bekletilmesi ve yolcuların ve tayfaların limana inmemeleri şeklinde uygulandığı
bilinir. Bu uygulamaya önce 30 gün anlamına gelen “trentina” denirdi; uygulama 14. yüzyıldaki veba salgınları
sırasında 40 güne çıkartılınca XVII. yüzyıl Venedik aksanında 40 günlük periyot anlamına gelen “quarantena”
denilmeye başlandı. Karantina, veba, kolera, trahom gibi
hastalıkların kontrolünde etkili biçimde uygulanarak uygulamaları günümüze kadar gelmiştir.
• Denis Diderot (1713 – 1784) bir Fransız filozoftur.
Yazdığı bir makalede, nüfusun artışında ya da azalmasında
bebek ölümlerin önemini belirtti. Aynı makalede, yaşlılık ve
sağlık sigortalarının bir kamu yardımı olarak oluşturulmasına
dikkat çekti.
• Çiçek hastalığına yakalanıp ta ölmeyenlerin bir daha
bu hastalığa yakalanmadığı gözlemler sonucu yüzyıllardır biliniyordu. Çok eski toplumlar bile, sağlam bir kişiyi hastalığı
hafif geçirmekte olan bir kişinin yanına yatırarak hafif derecede hastalanmasını sağlarlardı. Daha sonraları hastanın deri
döküntülerini (kurut) kullanarak hastalığı bulaştırmaya başladılar. Çinliler bunu, İsa’nın doğumundan yüzyıllar önce deri
kalıntılarını buruna çekerek yaparlardı. Gene çok eskilerde
Hintliler, İranlılar ve Afrikalılar hastanın deri parçalarını sağlam kişilerin derilerinde açtıkları yaraya bağlayarak onların
hastalanmalarını sağlarlardı (varyolasyon). Bu yöntem Arap
hekimler tarafından Selerno Tıp Okulu’na ulaşmış, fakat Avrupalı hekimler bu yönteme ilgi duymamışlardı. Varyalasyon
yöntemi 1647 yılında Osmanlı İmparatorluğu’na da ulaşmış
ve yaygınlaşmıştır. Sonunda Avrupalılar varyolasyonu Türklerden öğrenmişlerdir. İstanbul’da yaşayan Timoni adındaki
bir Grek hekim 1713 yılında, yine İstanbul’da yaşamış olan
İngiliz hekim Peter Kenedy 1715 yılında İngiliz dergilerine
yazdıkları bilimsel yazılarda bu yöntemden söz etmişler, fakat Avrupalıların dikkatini çekmeyi başaramamışlardı. Bu
başarı, İngiltere’nin İstanbul’daki elçisinin eşi Lady Mary
Wortley Montagu’nun oldu. Lady Montagu, varyolasyon
uygulamasını İstanbul’da görmüş ve 3 yaşındaki oğlunu Beyoğlu’nda aşılatmıştı. Aşılamanın başarılı olduğunu gören
Lady 1 Nisan 1717 tarihinde durumu Londra’daki arkadaşı
Miss Sara Chisell’e yazdığı mektupta açıkladı. Lady Monta-

gu 1718 yılında İngiltere’ye döndü. Mektubunda da sözünü
ettiği gibi varyalasyon yönteminin kendi ülkesinde de uygulanabilmesi için çalışmaya başladı. Ancak, hem uygulamayı yapanlar hem de aşılanmış olanlar O’nu hükümete ihbar
ettiler ve bu barbarca uygulamanın yasaklanmasını istediler.
Montagu ve bir zamanlar İstanbul’da bulunmuş olan Dr. Maitland uygulamayı sürdürdüler. Bir kaç yıl sonra, 1721 yılında
İngiltere’de büyük bir çiçek salgını başgösterince birçok hekim Montagu’yu destekledi. Özellikle Dr. Sir Hans Sloane ve
daha önce kralın özel doktorluğunu yapmış olan Dr. Richard
Mead büyük destek verdiler. Lady Montagu, yöntemin başarısını kanıtlamak üzere mahkemeye başvurdu. Mahkeme,
hapisteki 7 idam suçlusuna, bu işe gönüllü olurlarsa bağışlanacaklarını bildirdi. Mahkûmlar kabul ettiler. 9 Ağustos 1721
yılında bu mahkûmlardan 6 tanesi İstanbul’da olduğu gibi,
bir tanesi de Çin’lilerin uyguladığı gibi çiçek kurutlarını buruna çekerek aşılandılar. Deney tam bir başarı ile sonuçlandı.
Lady Montagu Galler’deki çocukların aşılanmaları ile görevlendirildi.
• James Lind (1716 – 1794) ilk klinik deneyi yapan
kişi olarak bilinir. Vitaminlerin bilinmediği bir çağda (1747
yılında) skorbüt (scurvy) hastalığının önlenmesi için yaptığı çok gruplu deneylerde narenciyelerin (citrus fruit) skorbüt
hastalığını önlediğini gösterdi. Böylece nedeni bulunan ilk
hastalık (vitamin C eksikliği) skorbüt oldu. Lind, bir donanma hekimi olarak gemi hijyeni konularında yenilikler getirdi:
Gemi kabinlerinin havalandırılması, tütsülenmesi (fumigasyon), güvertenin sulfur ve arsenik ile temizlenmesi, gemicilerin kişisel temizlikleri, traş olmaları, yatak ve giyimleri
konularında kurallar koydu. Bu çabaları sonunda gemiciler
arasında tifüs hastalığının görülmesinde ciddi azalma oldu.
Deniz suyunun distile edilerek içilebileceğini ileri sürdü. Bu
çalışmaları ile koruyucu hekimlik ve beslenme konularındaki
gelişmelerin önünü açtı.
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Şekil 6: Dr. James Lind Skorbüt Deneyini Yaparken

lığından devletin sorumlu olması gerektiğini savunan, Pavia
ve Viyana Tıp Fakülteleri profesörü Alman hekim Johann
Peter Frank ( 1748-1821) halk sağlığı alanındaki ilk yapıtı
yazmıştır. Frank, 1779 da başlayıp 1817 de bitirdiği 9 ciltlik
“ System Einer Vollstaendigen Medizinischen Polizei (Sağlık
Polis Hizmetleri Sistemi ) ” isimli kitabında o günkü bilgiler
çerçevesinde insan sağlığının korunması ve yaşam süresinin
uzatılması için ne gibi önlemler alınması gerektiğini yazdı.
Bu kitapta, ayrıca, devletin sağlıkla ilgili kararlar almasının
ve halkın bu kararlara, gereğine inansa da inanmasa da, mutlaka uymasının zorunlu olduğu savunulmuştur. Frank, yine
bu kitabında “ kralın en büyük hazinesi halkıdır ” diyordu.

• Bir İngiliz aktivist olan John Howard (1726 – 1790),
kendisini cezaevi koşullarının düzeltilmesine ve tutuklu ve
mahkûmların yaşam ve sağlık gereksinmelerinin iyileştirilmesine adamıştı. Bu amaçla, İngiltere ve hemen bütün Avrupa ülkelerini dolaştı, raporlar yazdı, yetkililerle görüştü,
mahkûmları ve halkı harekete geçirmeye çabaladı. Bu arada
İstanbul ve İzmir’e de geldi. İzmir’den Venedik’e giderken
korsanlarca alıkonuldu, bir süre kendisi de cezaevinde kaldı.
Bu çabaları dışında özellikle cüzzam hastalarının koşullarının iyileştirilmesi gibi konularda çalıştı. Howard cezaevi reformlarının mimarı olarak tanınır.
• Sanayileşme çağının başlarında İngiliz yazar Arthur
Young (1741-1820 ) şöyle demişti: “İşçileri verimli çalıştırmanın en iyi yolu, onları karın tokluğuna çalıştırmaktır
ve bunu aptallar dışında herkes bilir. ” Bu sözün söylendiği
yıllarda sanayileşen ülkelerde fabrikalar çevresinde sağlığa
uygun olmayan barınaklarda kalabalık biçimde yaşayan, temiz su ve kanalizasyondan yoksun, iyi beslenemeyen işçilerin sağlığı bozuldukça verim azalıyor ve büyük ekonomik
kayıplar oluyordu. Bu durumu düzeltmek isteyenler üretici
sınıfın sağlığının devlet tarafından korunması gerektiğini
savunmaya başladılar; üretimi daha ucuza getirmek uğruna,
işçilerin sağlığının hiçe sayılmasında sakınca görmeyen ekonomik düşünceye karşı çıkmaya başladılar. Vatandaşın sağ-

• 1789 Fransız Devriminden sonra ülkenin tümünü kapsayan bir sağlık sistemi kurulması için bir Sağlık Komitesi
kuruldu; 1794 yılında tıbbi bakımı da içeren bir toplumsal
yardım sistemi yasalaştırıldı. Ancak bu yasanın uygulanması
19. yüzyılın 2. yarısından sonraya kaldı. Fransız devriminden
çok etkilenen Jeremy Bentham ( 1748- 1832 ), İngiltere’ de
aralarında sağlık bakanının da bulunduğu 14 bakandan oluşan
bir bakanlar kurulu oluşturulmasını savunuyordu. Bentham,
yönetimin az sayıda bireyin mutluluğu için değil, çoğunluğun mutluluğu için çaba harcaması gerektiğini savunuyordu.
• Edward Jenner (1749-1823) çiçek hastalığının yaygın olarak görüldüğü dönemde 1796 yılında bir köy hekimi
olarak Gloucestershire ‘de çalışırken bir hastasında sığır çiçeği hastalığı (cowpox) (çiçek hastalığından daha hafif geçen
bir hastalık) olduğunu teşhis etti. Hastasının püstüllerinden
pü aldı. Bu sıvıyı gönüllü olmayı kabul eden bir çocuğun
kol derisini çizerek inoküle etti. Çocukta sığır çiçeği görüldü,
ama altı hafta sonra iyileşince Jenner çocuğu bu kez çiçek virüsü ile aşıladı. Çocukta çiçek hastalığı oluşmadığını gördü.
Deneylerini sürdürdü ve sonuçları 1798 yılında yayımladı.
Bu yönteme, sığır çiçeğinin Latince adı olan “variola vaccinae” teriminden esinlenerek. “vaksinasyon” (vaccination)
adını verdi. Buluşu başlangıçta tıp çevreleri tarafından eleştirilmekle birlikte 1800 yılından başlayarak yaygın biçimde
kullanılmaya başlandı.
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Şekil 7: Dr. Edward Jenner çiçek aşısı uyguluyor

• İngiliz hekim William Farr (1807 – 1883), tıbbi istatistik biliminin kurucularından kabul edilir. 1837
yılında John McCulloch tarafından yazılan “Britanya
İmparatorluğu’nun İstatistik Hesapları” (Statistical Account
of the British Empire) adlı kitapta “Hayati İstatistikleri” (Vital Statistics) başlıklı bir bölüm yazdı. Farr, tıbbi istatistik
bilimine “hijyen” (hygiene) teriminden türettiği “hijyoloji”
(hygology) adını vermişti.
• Wilhelm Griesinger (1817 – 1868), yaşadığı dönemdeki tedavi yöntemlerine aykırı olarak akıl hastalarının hastanelere kapatılarak değil, topluma entegre biçimde yaşarken
tedavi edilmelerini, gerektiğinde hastanede kalma sürelerinin
kısa tutulması ve desteklenerek yakından izlenmeleri gerektiği görüşünü savundu.

• ABD de Bostonlu bir kitapçı olan Lemuel Shattuck’
un ( 1793-1859 ) 1850 yılında yazdığı raporda “ Önlenebilecek
hastalıklar çok yaygındır. Bu durumun düzeltilmesi için
devlet bir sağlık örgütü kurmalıdır. ” diyordu.
• 19. yüzyıl başlarında İngiltere›de, yoksulu daha yoksul,
zengini daha zengin yapan liberal biçimde sanayileşmenin
doğurduğu sorunları inlemek üzere bir komite kuruldu. Bir
hukukçu olan Edwin Chadwick’in ( 1800-1899 ) başkanı olduğu komisyon, 1842 yılında hazırladığı raporda yer alan
“hastalıkların temel nedeni yoksulluk ve yoksulluğun önemli
nedenlerinden biri de hastalıktır” ifadesi halk sağlığı biliminin temel ilkelerinden birisi olarak hala dikkate alınmaktadır.
1840’da Chadwick, yoksulların zenginlerden daha çok hastalandığını ve daha erken yaşta öldüğünü (asiller ortalama 44
yıl, tüccarlar 23 yıl, işçiler 22 yıl) kanıtlarla ortaya koydu;
yoksullukla hastalık ve ölüm arasındaki kısır döngüyü vurguladı.; sağlığın ilk koşulunun fizik çevreyi sağlık yönünden
olumlu duruma getirmek (sanitasyon) olduğunu savundu.
• Harvard Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Profesörü Milton
Joseph Rosenau 1913 yılında “Preventive Medicine and
Hygiene” adlı eserini yayınladı. Halk sağlığı alanının klasiği
olan bu kitap yenilenerek günümüze kadar gelmiştir. Rosenau
mezuniyet sonrası halk sağlığı fakültelerinin kurulmasına da
öncülük etmiştir.

• Francis Galton (1822 – 1911) istatistik yöntemlerini insan araştırmalarında ilk kullanan kişidir. Antropometrik
çalışmalarda ve zekânın ailevi geçişini inceleyen araştırmalarda anket ve sörvey yöntemini kullanarak toplumdan veri
toplamıştır. Bu çalışmaları nedeniyle öjeni (eugenics) ve pisikometri bilimlerinin kurucusu kabul edilir. Ayrıca, istatistik
bilimine korelasyon ve regresyon kavramlarını getiren bilim
adamıdır.
• Takaki Kanehiro (1849 – 1920) gemiciler arasında
yaygın olan beriberi hastalığının bir enfeksiyon değil pirinç
ağırlıklı beslenmeye bağlı beslenme yetersizliği hastalığı olduğunu kanıtladı ve 1883 yılında gemicilere et, süt, sebze,
ekmek içeren besinler vererek beriberinin önlenebileceğini
gösterdi. Takaki’nin bu buluşundan on yıl kadar sonra Christian Eijkman beriberi hastalığının B1 vitamini eksikliği
olduğunu göstererek Nobel tıp ve Fizyoloji Ödülünü aldı.
• Hollandalı hekim ve fizyolog olan Christiaan Eijkman (1858 – 1930) beriberi hastalığının çok görüldüğü Endonezya’da bu hastalığı incelemek üzere görevlendirilmişti.
Çalışmaları sonunda beriberinin tiyamin (B1 vitamini) eksikliğinden kaynaklandığını gösterdi. Bu çalışması ile vitamin
eksikliklerinin incelenmesi dönemi başlamış oldu.
• 1851 yılında Paris’te toplanan Uluslararası Sanitasyon
Konferansında (International Sanitary Conference) 1830 ve
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1847 yıllarında Avrupa’da görülen kolera salgınlarının tekrar
etmelerini önlemek üzere “Uluslararası Sanitasyon Kuralları” belirlendi. Bu kurallar daha sonra Dünya Sağlık Örgütü”
tarafından kabul edilen “Uluslararası Sağlık Tüzüğü”nün temelini oluşturdu.
• Alman hekim Alfred Grotjahn (1869 – 1931) sosyal hekimliğin (social hygiene) kurucusu olarak kabul edilir. Groatjahn’ın temel görüşü şuydu: Sağlık ve hastalıklarla
fizik ve biyolojik çevre faktörleri yanısıra sosyal faktörlerin
de ilişkisi vardır ve sosyal faktörlerin iyileştirilmesi sağlığı
olumlu etkiler.
• Pasteur tarafından 1865’te yayımlanan mikrobik hastalıklar kuramını okuyan İngiliz cerrah Joseph Lister (1827
– 1912) hastaların cerrahi işlemden sonra ölmesinin bakterilerle ilgili olabileceğini düşündü ve yarayla temas eden herşeyin asit fenikle temizlendiği ilk ameliyatını yaptı. Pasteur’ün
mikroorganizmaları ısı ve filtrasyon ile öldürmesi cerrahi açıdan uygulanabilir olmadığından Lister, bu işi karbonik asit
çözeltileriyle yaptı ve cerrahi enfeksiyonların sayısında şaşırtıcı bir azalma görüldü. Antisepsi denilen bu yöntem yaranın
etrafındaki bütün bakterileri yok ediyordu ve yaranın hastalık
kapma riski azalıyordu. Bu gelişme sayesinde genel cerrahi
yaşam kurtarır hale geldi. Böylece, modern antisepsi dönemi
başlamış oldu.
• Heinrich Hermann Robert Koch (1843 – 1910) modern bakteriyolojinin kurularındandır. Casimir Davaine antraks (şarbon) basilinin inekler arasında doğrudan aktarıldığını
ortaya çıkarmıştı. Koch bulduğu yöntemle kan örneklerinden
basili arıtıp saf kültürlerde üretmeyi başardı. Bu çalışması sonucu şarbonun bir konakçı canlı olmadan uzun süre dışarıda
yaşayamadığını fakat oluşturduğu endosporların uzun süre
varlıklarını sürdürdüğünü buldu. Koch buluşlarını 1876’da
yayımladı. 1881’de ateş kullanarak cerrahi aletlerin sterilize edilmesini teşvik etti. Tüberküloza neden olan bakteriyi
(Mycobacterium tuberculosis) 1882’de keşfetti. Tüberküloz
konusundaki keşifleri nedeniyle 1905 yılında Nobel Tıp ve
Fizyoloji Ödülünü aldı. Koch 1883 yılında koleraya neden
olan vibrioyu saptamış olsa da deneylerle bunu kanıtlayamadı. Bakteri daha önce Filippo Pacini tarafından 1854’te izole

edilebilmişti fakat bu çalışma o dönemler miasma teorisinin
revaçta olması sebebiyle önemsenmemişti. Koch, Pacini’nin
çalışmalarından habersizdi. Yine de bakteri 1965’te resmen
“Vibrio cholerae Pacini 1854” olarak yeniden adlandırılmıştır. Koch postülatları olarak bilinen bakteryoloji ilkesini
tanımlamıştır. Postülatlara göre bir organizma bir hastalığın
nedeni ise; hastalığın bilinen bütün vakalarında bulunur,
hastalıklı konakçıdan organizmayı ayırıp saf kültürünü büyütmek mümkündür, sağlıklı bir konakçıya verildiğinde,
kültürde çoğaltılmış bu organizmalar konakçıda hastalığın
oluşmasına neden olmalıdır, deneysel olarak hastalığın bulaştırıldığı konakçıdan organizma tekrar ayrıştırılıp kültürde
üretilebilmelidir.
Şekil 8: Robert Koch

• Charles Louis Alphonse Laveran (1845 –1922)
1880 yılında Cezayir’de çalışırken ölen bir sıtmalı hastanın
kan yaymasında parazitleri gördü ve sıtmanın nedeninin protozoalar olduğunu açıkladı. Bu protozoaların bir hastalığa
neden oldukları ile ilgili ilk buluş oldu. Leveran daha sonra
uyku hastalığı ve tripazomalar üzerinde çalıştı. Bu çalışmaları nedeniyle 1907 yılında Nobel Tıp ve Fizyoloji Ödülünü
aldı.
• Paul Ehrlich (1854 – 1915) bakterilerin salgıladığı
toksinlerin insan vücuduna verdiği zararları ve antitoksinleri
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araştırdı. Difteriye karşı bağışıklık kazanmada at serumunun
etkilerini inceledi ve olumlu sonuçlar gözlemledi; başta difteri olmak üzere birçok hastalığın tedavisi üzerine çalışmalar
yaptı; kemoterapinin öncüsü sayılmaktadır.
• Amerikalı hekim Charles-Edward Amory Winslow
1923 yılında Halk Sağlığı’ nı şöyle tanımlamıştır: “ Halk
Sağlığı, örgütlenmiş toplumsal çalışmalar sonunda çevre
sağlık koşullarını düzelterek, bireylere sağlık eğitimi vererek,
bulaşıcı hastalıkları önleyerek, hastalıkların erken tanısını
ve koruyucu sağaltımını sağlayacak sağlık örgütleri kurarak,
toplumsal çalışmaları her bireyin sağlığını sürdürecek bir yaşam düzeyini sağlayacak biçimde geliştirerek, hastalıklardan
korunmayı, yaşamın uzatılmasını ve beden ve ruh sağlığı ile
çalışma gücünün arttırılmasını sağlayan bir bilim ve sanattır.
” Bu tanım günümüzde de geçerliğini korumaktadır.

• C.E.A. Winslow, Jacques Parisot, Henry Sigerist,
Andrija Stampar gibi hekimler, hükümetlerin sağlık hizmetlerinde çok daha etkili bir rol almasını ve tıp fakültelerinde halk sağlığı eğitimine ağırlık verilmesini önermişlerdir.
Bu önerilerin etkisiyle, o zamana kadar tıp fakültelerinde adı
hijyen olan kürsülerin adı koruyucu hekimlik, halk sağlığı ya
da sosyal hekimlik olarak değiştirilmiştir. Hırvatistanlı sosyal
tıp uzmanı Andrija Štampar (1888 – 1958), gerek ülkesinde,
gerekse uluslar arası düzeyde halk sağlığı ve epidemiyolojinin öncülerindendir. 1948 yılında Dünya Sağlık Örgütü’nün
Cenevre’deki ilk genel kurulunda başkanlık yapmıştır.
Şekil 9: Prof. Andrija Stampar /Birinci DSÖ Asamblesi
Başkanı

• Ernst Gräfenberg (1881 – 1957), rahim içi aracı
(RİA) ilk kez geliştirip uygulayan bilim adamıdır. 1929 yılında ilk geliştirdiği RİA’ya Gräfenberg halkası (Gräfenberg
ring) adını vermişti.
• Evarts Ambrose Graham (1883 – 1957), Ernst L.
Wynder ile birlikte 1950 yılında tütünün (sigara) kansere neden olduğunu gösteren en kapsamlı araştırmayı yaptı JAMA
dergisinde yayımladı. Bu araştırmayı yapıncaya kadar yoğun
biçimde sigara içen Graham 1957 yılında akciğer kanseri nedeniyle yaşamını yitirdi.
• Giovanni Battista Grassi (1854 - 1925) bir İtalyan
zoolog idi. Sivrisineklerin sindirim sistemlerinde sıtma etkeni olan paraziti (plasmodium) taşıdığını gösterdi. Böylece,
parazitin gelişme evrelerinin anlaşılmasının ve sıtma mücadelesinin yolu açıldı.
• Rockefeller Fonu, Winslow’un tanımından ve Rosenau’ nun görüşlerinden yola çıkarak 1. Dünya Savaşından
sonra İngiltere, Eski Yugoslavya, Türkiye (Hıfzıssıhha Enstitüsü ve Okulu) gibi birçok ülkede mezuniyet sonrası eğitim
kurumları kurulmasını desteklemiştir; bu çabasıyla halk sağlığı görüş ve eğitiminin dünyaya yayılmasında önemli hizmetler yapmıştır.

• 2. Dünya Savaşından sonra 1946 da kurulan Dünya
Sağlık Örgütü ( DSÖ) 1948 yılında kendi anayasasında sağlığı şöyle tanımlamıştır: “ Sağlık, yalnız hastalık ve sakatlığın
olmaması değil bedence, ruhça ve sosyal yönden tam bir iyilik durumudur.” Bu tanımda yer alan “sosyal iyilik hali” halk
sağlığı biliminin temel ilkelerinden olmuştur.
• Halk Sağlığı Yönetimi Konusunda DSÖ Uzman Komitesinin 1952 de yaptığı Halk Sağlığı tanımı ise şöyledir:
“ Halk Sağlığı, çevre sanitasyonu, bulaşıcı hastalıkların
denetimi, bireylerin bireysel hijyen konusunda eğitimi için
örgütlenmiş toplumsal çalışmalar, hastalıkların erken tanısı ve koruyucu sağaltımı için hekimlik ve hemşirelik hizmetlerini örgütleme ve her birey için sağlığın sürdürülmesine
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yeterli bir yaşam standardını sağlamak için toplumsal mekanizmalar geliştirme yoluyla hastalıkları önleme, yaşamı
uzatma ve sağlığı ve yeterliliği geliştirme, böylece her vatandaşa kendisinin doğuştan gelen sağlık ve uzun ömürlülüğünü gerçekleştirmek için olanak sağlamak konusunda bu
yararları örgütleme bilim ve sanatıdır”. Görüldüğü gibi bu
tanımın Winslow’ un tanımından önemli bir farkı yoktur. Bu
iki tanım da insan yaşamının sağlık ve hastalık dönemleri diye
ikiye ayrılamayacağını, dolayısıyla sağlık hizmeti verenlerin
de hastalıkta hizmet verenler ve sağlıklı iken hizmet verenler
diye ikiye ayrılamayacağını ifade etmesidir. Yani, koruyucu
ve tedavi edici hizmetler birbirinden kesin çizgilerle ayrılamaz, entegre biçimde sunulmalıdır.
• 1950’li yıllarda “geniş kapsamlı sağlık bakımı”
(comprehensive health care) ve “geniş kapsamlı hekimlik”
(comprehensive medicine) kavramları ve hemen arkasından “
Toplum Hekimliği ” kavramı gündeme geldi. “ Toplum Hekimliği (Community Medicine ) ” terimi ilk kez 1956 yılında
DSÖ’ nün bir toplantısında kullanılmıştır. Toplum hekimliği
farklı ülkelerde farklı şekilde anlaşılmıştır. 1960 yılında ilk kez
ABD’ nin Kentucky Üniversitesi Tıp Fakültesinde Prof. Dr.
Kurt W. Deuschle öncülüğünde “Toplum Hekimliği” adıyla
bir bölüm kurulmuştur. Deuschle, toplum hekimliği eğitiminin amacını şöyle tanımlamıştır: “ Toplum hekimliği
eğitiminin amacı, öğrencilere, sağlık personelinden oluşan
bir ekiple, toplum içinde koruyucu ve tedavi hekimliğinin
nasıl uygulanacağını, epidemiyolojik ve toplumsal bilim
yöntemlerini kullanarak toplumun sağlık sorunlarını ve
bunların önemlilik derecelerini saptamayı ve uygulamalardan alınan sonuçları değerlendirmeyi öğretmektir.”
Daha sonraları bu tanımda değişiklikler oluşmuştur. Bazıları
toplum hekimliğini, mahalle ya da köy hekimliği; bazıları az
gelişmiş yörelere sağlık hizmeti götürmeyi öngören bir proje
olarak algılarken; bazıları da çağdaş bir tıp felsefesi olarak
tanımlamışlardır. Çağdaş tıp felsefesi olarak yapılan tanım
şöyledir: “Toplum Hekimliği, bir toplumu oluşturan herkesin bedence, ruhça ve toplumsal yönden tam iyilik durumunda olması için bireye, toplumsal, biyolojik ve fizik çevreye
yönelik önlemlerin tümelci bir yaklaşımla ( bir bütün olarak
) planlanması ve uygulanması görüşüdür.” Buna karşın, İngiltere’ de toplum hekimliği bir meslek olarak, halk sağlığı-

nın çağdaş gelişimini yansıtan bir terim olarak tanımlanmıştır.
Buna göre, “Toplum Hekimi, belirli bir toplumdaki sağlık
sorunlarını ortaya çıkaran, bu sorunları çözümlemeleri için
çeşitli dallardaki uzmanlara yol gösteren, bu hizmetlerin gelişmesini gözleyen ve değerlendiren kişidir.” Özetle, toplum
hekimliği kavramı, insan yaşamının sağlıklı ve hastalıklı gibi
dönemlere ayrılamayan bir bütün olduğunu ve insanın çevresiyle birlikte ele alınması gerektiğini savunan yeni bir hekimlik anlayışı getirmiştir. Bu yaklaşım günümüzdeki halk sağlığı kavramı ile örtüşmektedir. Yukarıda değinilen gelişmeler
olurken bir yandan da halk sağlığı ile aynı anlamda olduğu
varsayılan başka terimler ortaya atılmıştır. Bunlardan birincisi
koruyucu hekimliktir. Pek çok kişi bunu halk sağlığı ile eş
anlamlı kabul eder. Oysa bir önceki konu ile bu konuda anlatılan gelişmelere dikkatle bakıldığında bunlar arasında bir
fark vardır. Bu fark amaç ya da sonuç açısından değil, sorumluluğun kimde olduğu noktasındadır: Bireyin ve toplumun
sağlığını korumak ve geliştirmek bir kamu hizmeti olarak
ele alınıyorsa bu halk sağlığı hizmetidir. Bireyin sağlığını
koruma ve geliştirme bireysel düzeyde ele alınıyorsa bu
koruyucu hekimliktir. W.G. Smillie ve Kilbourne da bu görüştedir. İkinci bir terim hijyendir. Hijyen terimi Halk Sağlığı
kavramının 1. Dünya Savaşından önceki yıllarda genellikle
Fransız ve Alman kaynaklarındaki adıdır. İngilizcede bu terim
çevre hijyeni, besin hijyen, bireysel hijyen gibi halk sağlığının
belirli alanları için kullanılır. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinin Alman asıllı hocası Prof. Dr. Hirsh “ Hijyen ” isimli
kitabına sadece çevre sağlığı konularını almıştır. Hıfzıssıhha (
Sağlığı Koruma ) deyimi de hijyenle eş anlamlıdır.
• Avustralyalı farmakolog ve patolog olan Howard
Walter Florey (1898 - 1968), 1938 yılında çalışma arkadaşları Ernst Boris Chain ve Norman Heatley ile birlikte Alexander Fleming tarafından yazılan Penicillium notatum mantarının bakterileri öldürdüğü ile ilgili makalesini okudular. Bu
makaleden hareketle yaptıkları çalışmalar sonunda Ernest
Boris Chain ile birlikte penisilinin farmakolojik ve klinik çalışmalarını bitirdiler. Böylece sınai olarak penisilinin üretimi
Amerika’da başladı. 1945 yılında Alexander Fleming ve Ernst Boris Chain ile birlikte Nobel Tıp ve Fizyoloji Ödülünü
kazandılar. Penisilini Fleming buldu, ama klinikte kullanımı
Florey ve Chain sayesinde gerçekleşti.
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Yaşın Küçük
Fransız Dr. Ernest Duchesne (1874 – 1912) 1897 yılında
23 yaşında genç bir askeri hekim iken, askeri birlikteki Arap
seyislerin semerleri (eğerleri) nemli ve karanlık yerlerde
sakladıklarını ve üzerlerinde küflerin üremesini istediklerini
gördü. Seyisler, böyle yaptıklarında attaki deri hastalıklarının iyileştiğini ifade etmeleri üzerine bu küfleri üretip hasta
kobaylara verdi ve hayvanların iyileştiğini gördü. Penisilinin
bulunmasından 32 yıl önce bu bulgusunu, yani, bazı küflerin
bakterileri öldürdüğünü açıkladı. Fakat genç olması nedeniyle Pasteur Enstitüsü bu çalışmayı dikkate almadı. Onun
tanımladığı küflerden daha sonra penisilin adlı antibiyotik
bulundu.
• Willim Richard Ahaboe Doll (1912 – 2005), Ernst Wynder, Bradford Hill ve Evarts Graham ile birlikte 1950’lerde yaptığı araştırmada tütünün (sigaranın)
akciğer kanserine ve kalp hastalıklarına neden olduğunu
epidemiyolojik olarak kanıtladı. Aslında bu ilişki, 1930’larda
Alman araştırmacılar tarafından gösterilmişti, ama Doll’un
araştırmalarına kadar dikkat çekmemişti. Doll aynı zamanda radyasyon ile lösemi, asbestos ile akciğer zarı kanseri ve
alkol ile meme kanseri arasındaki ilişkileri de göstermiştir.
• Alman bakteriyolog ve hijyen uzmanı olan Karl Bernhard Lehmann (1858 –1940) çalışma ortamındaki çeşitli
maddelere işçilerin maruz kalabilecekleri maksimum sınır
değerlerini belirledi. Bu çalışma daha sonra MAK değerleri
(Maximale Arbeitsplatz-Konzentration) olarak bilinen sınır
değerlerin belirlenmesine zemin hazırladı.
• Suların dezenfeksiyonu için klor kullanımı 1800’lü
yılların başlarında Louis-Bernard Guyton de Morveau ve
William Cumberland Cruikshank tarafından bulunmuştu.
1910 yılında ise Amerikalı askeri hekim Carl Rogers Darnall sıvı klor ile dezenfeksiyonu yapmıştı. Bundan kısa bir
süre sonra yine ABD ordusunda hekim olan William J.L.
Lyster (1869 – 1947) sahra ortamında “Lyster torbası” denilen bir yöntemle suların klorlanmasını uyguladı. Bu uygulamaya yıllarca devam edildi, daha sonra Darnall’ın yöntemine dönüldü.

• Amerikalı biyokimya uzmanım olan Elmer Verner
McCollum (1879 –1967) beslenmenin insan sağlığı üzerindeki etkisi konulu çalışmaları ile bilinir. 1918 yılında yazdığı
“Beslenme Hakkında Yeni Bilgiler” (The Newer Knowledge
of Nutrition) adlı kitabı uzun yıllar diyetisyenlerin başyapıtı
olarak okundu. McCollum, doğal beslenmeye inanır, vitamin
hapları gibi yapay besin maddelerinin tüketimine karşı çıkardı. Besinler lezzetli olurlarsa ve hayvanlar iyi beslenirlerse
insanlardaki besin sorunlarının azalacağına inanırdı. Fare
gibi küçük laboratuar hayvanları üzerinde yaptığı araştırmalar vitamin A, B ve D gruplarının keşfine yol açtı.
• Macar jinekolog Ignaz Philipp Semmelweis
(1818 –1865) antisepsinin öncülerindendir. Onun çalıştığı
dönemde puerperal enfeksiyon (loğusalık humması) görülme
sıklığı yüzde 10-35 arasında idi ve bir çok anne bu nedenle
yaşamını yitiriyordu. Semmelweis bu durumun otopsiye katılan tıp öğrencilerinin ellerini yıkamadan doğumlara girmeleri
sonucunda olduğuna ve ellerin dezenfekte edilmesi ile çözülebileceğine inanarak 1847 yılında Viyana’da çalıştığı hastane kliniğinde personelin doğum öncesi ve sonrasında annelere
müdahale ederken ellerini klorlu su (kireçli su) ile yıkamaları
koşulunu uyguladı. Böylece enfeksiyonu yüzde 12’den yüzde
3’e kadar düşürebildiği yazılıdır. Fakat o dönemdeki tutucu
hekimler, belki de Avusturya (Alman) ve Macarlar arasındaki
milliyetçi çekişmelerin etkisiyle o yıllarda henüz 28 yaşında
olan Semmelweis’i şarlatanlıkla suçladılar, hatta deli olduğunu ileri sürerek aşağıladılar, işine son verdiler ve el yıkama
programını sonlandırdılar. Bunu izleyen dönem Semmelweis
için tam bir karabasan oldu. Viyana’dan ayrılıp Budapeşte’ye
döndü ve kuramını bir kitap halinde yazmaya yoğunlaştı.
“Loğusa Hummasının Nedenleri ve Önlenmesi” başlıklı kitabı 1861 de yayınlandı, ama ikna edici bulunmadı. Artık öteki
meslektaşlarının “Nerede hani, senin o mini yaratıkların?”
biçiminde alaylarına maruz kalıyordu. Bir süre sonra bu durumun çığırından çıktığı ve Semmelweis’in ruh sağlığının
da giderek bozulduğu, Viyana’ya geldiği bir dönemde arkadaşları tarafından akıl hastanesine yatırıldığı bilinmektedir.
Ancak Semmelweis’in loğusa humması olan bir hastası ile
çalışırken yaralanması sonrasında bulaşan mikropların neden
olduğu septisemi nedeniyle bir akıl hastanesinde ölmesi bir
ironidir. Semmelweis’in haklılığı onun öldüğü 1865 yılında
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Şekil 10: Louis Pasteur

Pasteur ve Lister tarafından bulunan “germ teorisi” ile kanıtlandı. Yazar Robert Anton Wilson, insanların bir bilgiyi otomatik olarak (refleks olarak) hiçbir düşünce, deneyim ya da
gözleme dayanmadan reddetmelerine Semmelweis Refleksi
adını vermektedir.
• Louis Pasteur (1822 – 1895) bir Fransız kimyacı ve
mikrobiyologdu. Pasteur, özellikle mayalanma olayında ve
bulaşıcı hastalıkların ortaya çıkmasında mikroorganizmaların sorumlu olduğunu kanıtladı; böylece o zamana kadar
inanılan ”kendiliğinden türeme kuramı” nı çürüttü. Şarap,
bira, süt, meyve suyu gibi mayalanabilir sıvıların uzun süre
bozulmadan saklanabilmelerini sağlayan “pastörizasyon”
yöntemini geliştirdi. Tıp doktoru olmadığı için, 1800’lü yılların doktorları teorilerine karşı çıktılar. Pasteur, buna rağmen
çalışmalarını sürdürdü. Pasteur’ün bakterilerin ya da mikropların gerçekten var olduklarına ve bunların hastalıklara yol
açabileceğine olan inancı tamdı. Kendi bildiği yöntemle yaptığı işe ve kendine inancını sürdürerek araştırmalarına devam
etti. Şarbon (kara yara - antraks) denilen koyun ve sığırlarda
görülen, insanlara da bulaşabilen hastalık için aşı geliştirdi.
Pasteur’un en çok bilinen buluşu kuduz hastalığına karşı aşı
geliştirmesidir. Pasteur’e gelinceye dek kuduza karşı bilinen tek çare ısırılan yerin kızgın bir demirle dağlanmasıydı. Pasteur hayvanlar üzerinde denediği ama insanlara henüz
uygulamadığı aşıyı hekimlerin “nasıl olsa ölecek” telkini
üzerine dokuz yaşındaki bir çocuğa uyguladı. Sonuç çocuk
için kurtuluş, gelecek kuşaklar için bir müjde oldu. Pasteur
sağlıklı ipek böceği yumurtalarını seçmede ”pratik” bir yöntem oluşturarak ipekçiliği güvenilir bir üretim teknolojisine
kavuşturdu. Pasteur ölümünden önce yaşam felsefesini şöyle
özetlemişti: “Hiç kuşkum yok ki, bilim ve barış cehalet ve
savaşı yok edecektir.” Pasteur, kuduz köpekler üzerindeki
incelemelerini daha güvenli bir ortamda yapabilmek için
1885’te eski bir imparatorluk şatosunu amaca uygun olarak
düzenleyerek, Pasteur Enstitüsü’nün çekirdeğini oluşturdu.
Bu Enstitü birçok araştırmaya ve buluşa katkı sağlamıştır.

• Ronald Ross (1857-1932) 1897 yılında sıtma etkeni
olan parazitin anofel tipi sivrisineğin gastrointestinal sistemindeki yaşam siklisünü bulmuş ve bu nedenle 1902 yılında Nobel Tıp ve Fizyoloji Ödülünü almıştır. Ross’un buluşu
sıtma savaşında çok önemli bir dönüm noktası olmuştur.
• Amerikalı mikrobiyolog olan Benjamin Rubin
(1917-2010) Çiçek aşısının uygulanmasında kullanılan çatal
uçlu iğneyi buldu. Bunu yaparken dikiş makinesinin iğnesinin ucundaki deliği ortadan keserek iki uçlu iğne elde etti.
Bu basit buluş çiçek aşılamalarını hızlandırdı ve bu hastalığın
eradikasyonuna kadar giden yolda önemli bir aşama oldu.
• İngiliz gökbilimci, fizikçi ve matematikçi olan Edmond Halley (1656 – 1742) 1693’te düzgün nüfus kayıtlarına sahip olan Polonya kenti Breslau’nun (Wroclaw) ölüm
yaşı kayıtlarını analiz ettiği bir makale yayımladı. Halley’nin
çalışmaları aktüeryanın gelişimine büyük katkı yaptı. John
Graunt’ın daha ilkel çalışmalarından sonra gelen Breslau hayat tablosu, demografi tarihinde önemli bir olay olarak değerlendirilmektedir.
• John Snow (1813 - 1858) epidemiyolojinin babası olarak kabul edilir. 1854 yılında nüfusu 2 milyon dolayında olan
Londra’nın Soho semtinde kolera salgını görülür. O dönemde
miazma teorisine inanılmaktadır ve henüz germ teorisi gündemde değildir. Ama, Dr. John Snow, kötü havanın ve kötü
kokunun hastalık yaptığı görüşünde değildir. 1849 yılında
“Koleranın Bulaş Yolu” (On the Mode of Communication of
Cholera) adlı kitabında bu görüşünü açıklamıştır. Snow, 1854
yılındaki salgında bu görüşünü kanıtlama fırsatını elde eder
ve tarihe geçen çalışmasını yapar. Vakaların dağılımlarını bir
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kent planı üzerinde işaretler. Sonunda vakaların Broad sokağının etrafında yoğunlaştığını görür. Snow, bu sokaktaki içme
suyu tulumbasının salgının kaynağı olduğundan emindir,
ama o dönemdeki tıp görüşü çerçevesinde bunu kanıtlaması
mümkün değildir. Yetkilerin olumsuz tutumu karşısında Dr.
Snow’un tulumbanın kolunu kendisinin kırdığı ve tulumbayı
kulanız duruma getirdiği söylenir. Bundan sonra vaka sayılarında hızlı bir düşüş görülür. (Aslında, zaten salgın düşüşe
geçmişti.) Snow bundan sonraki yaşamı boyunca kaynamış
su içmiştir. Bu çalışması ile epidemiyolojik araştırmaların ilk
örneklerinden birini vermiş olur ve bu nedenle epidemiyolojinin kurucularından kabul edilir.
• Florence Nightingale (1820 –1910) modern hemşirelik mesleğinin kurucucu olarak kabul edilir. 1854 yılında
Üsküdar’daki Selimiye Kışlasında, Kırım Savaşı sırasında
yaralanan İngiliz askerlerinin tedavi ve bakımını yapmıştır.
Savaşın zor koşullarında, geceleri elindeki kandil ile dolaştığı
için askerler ona Lambalı Kadın (The Lady with the Lamp)
adını vermiştir. Nightingale hastane hemşireliği, başhemşirelik, hastane yönetimi gibi konularda örnek alınacak uygulamalar yapmış ve halk sağlığının bu yönünün gelişmesine
katkı sağlamıştır.
• John George Adami (1862 – 1926) İtalya’da doğan,
İngiltere’de eğitim gören ve 1891 yılında Kanada’ya göçen
parlak bir patologdu. Kanada’ya göçmeden önce, 1888 yılında kendisine kuduz hastalığını bulaştırdı ve Pasteur Enstitüsünde üretilmiş olan kuduz aşısı ile tedavi olarak hem aşının
etkililiğini bir kez daha kanıtlamış hem de hastalık ve aşılama
ile ilgili bulguları tanımlayarak yayımlamıştır. Bu deneyden
sonra 31 yıl daha yaşamış ve 1919 ‘da yaşamdan göçmüştür.
• Amerikalı epidemiyolog ve patolog olan Theobald
Smith (1859 –1934) 1884 yılında yeni bir bakteri grubu buldu. Bu yeni türe hocası Daniel Elmer Salmon’a atfen “salmonella” adını verdi. 1889 yılında sığırlarda görülen Teksas
ateşinin etkeni olan Babesia bigemina ‘yı izole etti ve bu
etkenin kenelerle taşındığını ortaya koydu. Böylece bir hastalığın vektörlerle bulaşabileceği ilk kez kanıtlanmış oldu.
(Daha sonra sarı humma ve sıtmanın da vektörlerle bulaştığı
anlaşıldı.)Tarım Bakanlığında görev yapan Smith, hayvancı-

lık sanayini tehdit eden domuz kolerasının etkenini bulmakla
görevlendirildi. Smith ve Salmon bakteriyi izole etmeyi başardılar ve önemli bir olguyu buldurlar: Mikrop ısıtılarak öldürülür ve güvercinlere aşılanırsa kuşlar ölümcül bakterilerden korunmuş oluyorlardı. 1886 yılında yayımlanan bu buluş
yeni bir dönüm noktasıydı: Yalnızca güçsüzleştirilmiş değil,
öldürülmüş mikroplardan da aşı üretilebiliyordu.
• Rudolph Carl Virchow (1821 –1902) modern patolojinin ve halk sağlığının (ya da sosyal hekimliğin) kurucularındandır. Virchow, hastalıkların yalnızca biyolojik değil,
sosyal faktörlerle oluşan ve yayılan olgular olduğuna inanırdı. Bu nedenle, tıbbın aynı zamanda bir sosyal bilim olduğunu, hekimlerin fakirlerin doğal savunucuları olduğunu
ve toplumsal sorunların hekimlik mesleğinin ilgi alanı içinde
bulunduğunu savunurdu. 1848 yılında Almanya’da görülen
tifüs salgını ile ilgili yazdığı raporda, salgının yalnızca hastaları ilaçlarla tedavi ederek, gıda, konut ya da giyimlerle ilgili
yasa değişiklikleri yaparak değil, bütün toplumun kalkınması
ile mümkün olabileceğini yazmıştı.

Sosis İle Duello
Rudolph Carl Virchow (1821 –1902) ünlü bir Alman patolog, biyolog ve antropologdu. Modern patolojinin ve halk
sağlığının (ya da sosyal hekimliğin) kurucularındır. Çok sayıda önemli buluşa imza atmıştır. Tıp bilimine en önemli
katkısı Theodor Schwann ‘ın kuramsal tanımlamasına dayanan hücre patolojisini kurmasıdır. Lösemi hücrelerini ilk kez
ayırt ettiği bilinir. Supraklavikuler lenf bezlerindeki büyümenin mide ya da akciğer kanseri ile olan ilişkisini (metastaz)
tanımlamıştır ve bu bezelere bazıları “Virchow nodülü” der.
Pulmoner tromboembolizmi tanımlamış ve “emboli” terimini
ilk kez o kullanmıştır. Virchow, hastalıkların yalnızca biyolojik değil, sosyal faktörlerle oluşan ve yayılan olgular olduğuna
inanırdı. Bu nedenle, tıbbın aynı zamanda bir sosyal bilim olduğunu, hekimlerin fakirlerin doğal savunucuları olduğunu
ve toplumsal sorunların hekimlik mesleğinin ilgi alanı içinde
bulunduğunu savunurdu.
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Virchow politikaya atıldı ve 1880 yılında “Liberal Parti”yi
kurdu. Siyasette Bismarch’ın rakibi idi.
Siyasi atışmaları sırasında Bismarch’ı düelloya davet eder.
Bu düello gerçekleşmez. Bununla ilgili iki söylenti vardır. Birisi Virchow’un ilkel bir yol olduğu için düellodan vazgeçtiğidir. Diğeri ise hayli ilginç ve tam Virchow’a göredir. Virchow
düelloyu iki adet domuz sosisi ile yapmayı önermiş. Ve şöyle
demiş : “Ben kaynatılmış sosisi yiyeyim, Bismarch kaynatılmamış trişinli sosisi. Sosis çok tehlikeli bir silahtır.”
• Su dezenfeksiyonu için kullanılan klorlama yöntemi
çevre sağlığı ve sularla bulaşan hastalıkların kontrolü
açısından önemli bir kilometre taşıdır. Klor, 1744 yılında
İsviçre’de bulunmuştur. O dönemde sudan kaynaklanan
kokuların hastalıklara yol açtığına inanılmaktaydı. İşte
suların kötü kokusunu uzaklaştırmak amacıyla 1835 yılında
klor kullanılmıştır, ancak, klorun dezenfektan özelliği ilk
kez 1890 yılında İngiltere’de anlaşılmış ve klorlama bir
dezenfeksiyon yönetimi olarak kullanılmış, 1908 yılında
Amerika’ya 1917 yılında ise Kanada’ya yayılmıştır.
• 1859 Solferino Savaşında on binlerce yaralının
durumundan etkilenen İsviçreli banker Jean Henry Dunant
(1828-1910) ve dört İsviçre yurttaşı, ileride Kızılhaç’a dönüşecek beş kişiden oluşan bir komisyon kurdular. Alınan
kararla 17 Şubat 1863 tarihinden başlayarak “Uluslararası
Askeri Yaralılara Yardım Derneği” kuruldu. Bu dernek
1863’te İsviçre Hükümetinin desteğiyle uluslararası bir konferans düzenledi. Konferanstan bir yıl sonra (1864) hazırlanan ilk Cenevre Sözleşmesi ile savaş sırasında karada yaralananların bakımıyla işbirliği yapan yardım kuruluşlarına yasal
statü kazandırılmasına ilişkin düzenlemeler getirildi. Toplantıya katılan 12 Avrupa ülkesi 22 Ağustos tarihinde, toplantıda
benimsenen ilkeleri içeren “Cenevre Sözleşmesi”ni imzalayarak dünyaya duyurdular. Toplantıya katılmayan ülkelere de
bu sözleşmeyi imzalamak için bir yıl süre tanıdılar. Bu süre
içinde 54 ülke Cenevre Sözleşmesini imzaladı ve bu ülkelerde birer ulusal Kızılhaç Derneği kuruldu. İkinci Cenevre
Sözleşmesi (1899), deniz savaşlarında zarar görenlerin de
bakımlarının güvence altına alınmasını, üçüncüsü (1929) savaş tutsaklarının geleceğini ve dördüncüsü (1949) ise savaş

sırasında sivillerin korunmasıyla ilgili kuralları düzenledi.
Kızılhaç’ın işlevi giderek savaş mağdurlarına yardımı aşarak
her türlü afette mağdur olan kişilere yardım şekline dönüştü.
Bu örgüt, Müslüman ülkelerdeki Kızılay (İran’daki Kızıl Aslan daha sonra Kızılay adını aldı) derneklerinin kurulmasını
tetikledi.
• Amerikalı hemşire Lillian D. Wald (1867 – 1940) diğer hemşirelik uygulamalarından farklı olarak toplum içinde
hizmet verilen hemşirelik hizmetlerini ayırt edebilmek için
“halk sağlığı hemşireliği” (public health nursing) terimini
1893 yılında ilk kullanan kişidir. Halk sağlığı hemşireliği
ve ziyaretçi hemşireliğin kurucularından kabul edilir. Yaşamı süresince, ihmal edilmiş grupların savunuculuğunu yaptı,
özellikle zencilerin, kadınların ve çocukların hakları için mücadele etti.
• William Maddock Bayliss (1860 – 1924) önemli
buluşları olan bir fizyoloji profesörü idi. Ama yaptığı çalışmalardan çok hayvanseverlerin kendisine yönelttiği suçlamalarla hatırlanır. 2 Şubat 1903 günü, İsviçreli iki öğrenci sınıfları dolaşarak Bayliss’i terrier cinsi kahverengi bir köpek
üzerinde 60’dan fazla deney yapmak, anestezi yapmayarak
acı çekmesine neden olmak ve deneylerin sonucunda köpeği öldürmekle suçladı. Bayliss bu suçlamaları reddetti. 1906
yılında deney karşıtları kahverengi köpeğin anısına onun
bronz bir heykelini yaptırarak, Battersea Parkının girişine
diktiler. Heykelin üzerindeki yazıda, “üzerinde onlarca deney
yapılarak öldürülen kahverengi köpek ve aynı yıl üniversitede
acılar içinde öldürülen 232 köpeğin anısına” deniyordu. Kahverengi köpeğin heykelinin olduğu bir posta kartı bastırılarak dağıtıldı. Bu heykel ve olaylar tıp fakültesi öğrencilerini
ayaklandırdı. Kavgalar çıktı; polis olaylara müdahale etti ve
köpek heykelinin başında nöbet tutmaya başladı. 10 Aralık
1907’de, binin üzerinde kişi heykeli protesto için Londra’da
yürüdü. Çıkan olayları 400 ‘den fazla polis bastırmaya çalıştı. Ve bir sabah heykel ortadan kayboldu. Bu olaylardan
yaklaşık 75 yıl sonra, 1985’de aynı yere heykeltıraş Nicola
Hicks tarafından yapılan yeni bir kahverengi köpek heykeli
konuldu. 1900’lerin başında, hayvan hakları hareketinin ve
bu alandaki aktivizmin başlayıp dünyaya yayıldığı bu olaylar
zincirine “kahverengi köpek” (brown dog) olayı denildi.
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Deney hayvanlarındaki çalışmalar olmasaydı tıpta bir
çok buluş yapılamazdı. Buna karşılık, deneylerde hayvan
haklarına sadık kalmak da araştırmacıların yükümlülüğüdür.
Günümüzde bu dengeyi sağlamak için “deney hayvanları etik
kuralları” belirlenmiştir.
Şekil 11: Eski ve Yeni Kahverengi Köpek Heykelleri

• Alman zoolog Fritz Richard Schaudinn (1871 –
1906) dermatolog Erich Hoffmann ile birlikte 1905 yılında frengi (syphilis) hastalığının etkeni olan spiroketi
(Treponema pallidum) buldular ve yayımladılar. Schaudinn,
kancalı kurdun (hookworm) kişilere ayak derisinden bulaştığını da kanıtlayan bilim adamıdır. Amipli dizanteri ve uyku
hastalığı konularında da çalıştı. Bu araştırmaları sırasında başına talihsiz bir olay geldi, amipler ona da bulaştı ve bulaşan
amiplerin neden olduğu sindirim sisteminde amip apsesi nedeniyle 35 yaşında iken yaşamını yitirdi.
• Avusturyalı hekim Karl Landsteiner (1868 – 1943)
ve Erwin Popper (1879 – 1955), 1909 yılında polionun viral
enfeksiyon hastalığı olduğunu gösterdiler.
• Amerikalı mikrobiyolog Maurice Ralph Hilleman
(1919 –2005) otuzdan fazla hastalığa karşı aşı geliştirmiştir.
Bunlardan 14 tanesi halen aşı programlarında yer almaktadır. Bunlar arasında kızamık, kabakulak, hepatit A, hepatit B,

suçiçeği, menenjit, pnömoni ve haemophilus influenzae aşıları bulunmaktadır. Ayrıca, adenovirüs ve kanser etkeni olan
SV40 aşılarının geliştirilmesinde de yer almıştır. En fazla yaşam kurtaran bilim adamı olarak sayılmaktadır.
• Tıp eğitiminin çağdaş anlamda gelişmesinde önemli
bir dönüm noktası 1910 yılında yayınlanan “Flexner Raporu” olmuştur. 20. yy. başında tıp fakültesine giren öğrencilerin
seçimi eğitimi programları ile ilgili standartlar yoktu. 1910’da
Amerika ve Kanada’daki tıp eğitimini irdeleyen Flexner Raporu’nun yayınlanması tıp eğitim tarihinde bir dönüm noktasıdır. Abraham Flexner (1866 – 1959), yazdığı raporda
Amerika ve Kanada’da tıp eğitimine başlayacak öğrencilerin
belli bir temel bilim altyapısına sahip olması gerektiğini, tıp
eğitiminin ilk iki yılında temel biyolojik bilimlerin öğretilmesini, sonraki yıllarda hasta bakımı ile iç içe olarak uygulamalı
klinik eğitim verilmesini önerdi. Flexner ayrıca tıp eğitiminin
izole okullarda değil, üniversite yapısının içinde yürütülmesini önermiştir. Böylece, öğrencilerin araştırmaların yapıldığı
ortamlarda yetişmesinin gerekli olduğuna işaret etmişti.
• Frederick Grant Banting (1891 – 1941) Kanadalı
parlak bir hekim ve dikkat çeken bir araştırıcıydı. John James
Rickard Macleod tarafından yönetilen bir laboratuarda araştırmalar yapmaktaydı. Macleod, Banting’e pankreas salgıları
konusunda çalışmasını önerir. Banting böyle bir çalışmayı yapabilmek için yardımcıya ihtiyacı olduğunu söyleyince, Macleod ona Charles Herbert Best ve James Collip adlarında iki
tıp öğrencisini gönderir ve birisini seçmesini ister. Banting,
Best’i seçer. Ama Collip de zaman zaman araştırmaya destek
verir. Çalışmaları sonucunda Banting ve ekibi “insulin” maddesini izole etmeyi başarır. Bu başarı 1923 yılında Nobel Tıp
ve Fizyoloji Ödülü ile ödüllendirilir. Ama Ödül Banting ile
Macleod’a verilir. Ödülün parası Banting ile Macleod arasında paylaştırılır. Banting, ödülden kendi payına düşen parayı
araştırmada önemli katkıları olduğu gerekçesiyle Dr. Best
ile paylaşır. Buna karşılık Dr. Macleod da, kendine düşen
miktarı Dr. Collip ile paylaşır. Ama insulinin izolasyonunda
ilginç başka bir ayrıntı vardır. Aslında insülin 1916 yılında
Romanyalı fizyolog Nicolae Paulescu (1869 – 1931) tarafından Banting’den önce izole edilmişti. Paulescu “pancreatine”
adını verdiği bu buluşunu Paris’teki bir kongrede sunmuş ve
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1921 yılında Belçika’da çıkan bir dergide Fransızca olarak
yayınlamıştı. Bu makalenin İngilizce çevirisini Banting okumuştu, ama Paulescu’nun buluşunu tam olarak anlayamamıştı. Çünkü makalenin İngilizce çevirinde yanlışlıklar vardı. Bu
yanlışlığı daha sonra anlayan Banting Paulescu’dan resmen
özür dilemiştir. Insulinin izolasyonu, ölümleri azaltan, ömrü
uzatan, yaşam kalitesini yükselten ve halk sağlığında çığır
açan buluşlardan birisidir.
• 1935 yılında Gerhard Johannes Paul Domagk
(1895 –1964) adındaki Alman patolog azotlu bir bileşik olan
sülfamidokrizoidinin, beyaz sıçanlarda streptokok enfeksiyonunu iyileştirici özellikleri bulunduğunu açıkladı; bu yeni
maddenin tedavi edici özelliği klinik incelemeleriyle de kanıtlandı. Aynı yıl, Pasteur Enstitüsünde, Domagk’ ın molekülünün organizma içinde ikiye bölündüğü ve bu iki parçadan
yalnızca sülfamitli bölümün antimikrobiyal olduğu gösterildi. Böylece kimyasallarla tedavi yolu açılmış oldu. Pasteur
Enstitüsü araştırıcıları yalnızca streptokoka değil, bir dizi
başka mikroba (gonokok, menengokok, Flexner bakterisi,
pnömokok, gazlı kangren etkeni, vb.) karşı da etkili olan yeni
bir madde olan p-aminofenilsülfamiti ya da 1162 F’yi ortaya
koydular. Daha sonraları, kimyacılar sonra, başka birçok sülfamit bireşimi geliştirdiler.
Şekil 12: Gerhard Domagk

• Pilot Franklin Delano Roosevelt (FDR), ABD’nin
gelecekteki başkanı 39 yaşında polio hastalığına yakalandı.
Başkan olduktan sonra Warm Springs - Georgia’da “Polio
Eradikasyon Merkezi” açtı. Roosevelt’in desteğiyle ABD’de

Ulusal İnfantil Paralizi Derneği kuruldu ve polio aşısı için
sağlanan maddi yardımlarla 1950’lerin ortasında aşılama
başladı.
• Amerikalı mikrobiyolog Albert Schatz (1922 – 2005)
1942 yılında askeri bir hekim olarak çalışırken penisiline dirençli bakteri enfeksiyonlarından yaşamını yitiren askerleri gördü. Buna çare olarak topraktan yaptığı kültürlerde bu
bakterileri öldürebilecek suşlar aradı. Ümit veren bazı suşları
daha ileri incelemeler yapılması için Salman Walksman ’a
gönderdi. 1943 yılında Schatz ordudan ayrılıp Walksman’ın
laboratuvarının bodrum katında bir odada yardımcı olarak
çalışmaya başladı. Bu arada başlamış olduğu araştırmaya devam etti ve penisiline dirençli bakterileri öldüren “actinobacteria” adlı maddeyi buldu. Bu maddeye “streptomisin” adı ile
patent aldılar. Alınan patentte ilk isim Walksman, ikinci isim
Schatz oldu. Ama, Nobel Tıp ve Fizyoloji Ödülü 1952 yılında
Salman Walksman’a verildi. Araştırmada asıl kişi olmasına
karşın Schatz dışlanmıştı ve bilim dünyasında onun adı değil
Dr. Walksman’ın adı anılıyordu. Bu durumu kabullenemeyen
Schatz mahkemeye başvurdu. Mahkeme sonunda streptomisini bulan kişilerden birisinin Dr. Albert Schatz olduğu tescil
edildi.
• Edward Penley Abraham (1913 – 1999) İngiliz
kimyacı ve biyokimya uzmanıydı. Penisilin araştırma ekibinde yer aldı. Guy Geoffrey Frederick Newton ile birlikte
günümüzde yaygın olarak kullanılan “Sefalosporin C” adlı
antibiyotiği buldu. Bu ilacın patentini aldı. İsteseydi çok zengin olabilirdi, ama Abraham öyle yapmadı. İki vakıf kurdu.
(Edward Penley Abraham Araştırma Vakfı; Sefolosporin
Vakfı). Bu vakıflar 20 inci yüzyıl sonunda Oxford Üniversitesine 30 milyon Sterlin verecek kadar güçlenmişti.
• Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) kurulması ile ilgili
adım 1946 yılında New York’ta düzenlenen Uluslararası Sağlık Konferansıdır. Bu konferansta Birleşmiş Milletlere üye 51
ülkenin temsilcisi ile FAO ve ILO başta olmak üzere çok sayıdaki uluslararası kuruluş tarafından DSÖ Anayasası taslağı
hazırlanmış ve ülkelerin imzasına sunulmuştur. Türkiye dahil
62 ülke Anayasayı imzalamıştır. Anayasanın yürürlüğe girme
koşulu olan 26 ülkenin onaylaması 7 Nisan 1948 yılında ye-
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rine getirilmiş ve bu tarih itibari ile DSÖ resmen kurulmuştur. Daha sonra, 7 nisan tarihi “Dünya Sağlık Günü” olarak
kutlanmaya başlanmıştır. DSÖ’nün hemen bütün faaliyetleri
halk sağlığını yakından ilgilendirir. DSÖ’nün kurulması halk
sağlığı açısından önemli bir kilometre taşıdır.
• UNICEF kısaltması ile bildiğimiz Birleşmiş Milletler
Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (United Nations International Children’s Emergency Fund) 1946 yılında kuruldu;
BM Genel Kurulu UNICEF’e 1954 yılında çocuk haklarının
korunması için çalışmalar yapma görevinin de vermesine ve
adındaki “uluslararası” ve “acil” sözcükleri kaldırılmasına
karşın UNICEF kısaltmasında bir değişiklik yapılmadı. UNICEF bütün dünyada taraf tutmaksızın sağlık dahil çocukların
bütün haklarının yerine getirilmesi için danışmanlık yapar,
ülkelerin çocuklara öncelik vermeleri için çaba gösterir, projeler yürütür, parasal olanaklar sağlar, ülkelerin kapasitelerini
geliştirmeye çalışır, savaş kurbanı olan, doğal afetlere uğrayan, şiddet gören, sömürülen ve özürlü çocuklara yönelik özel
yaklaşımlar uygular. Bu görevleri çerçevesinde UNICEF’in
çocuk sağlığı ile ilgili çok önemli etkinliklerinden birisi aşı
kampanyalarını desteklemek, soğuk zincirin kurulup işletilmesi için ülkelere para, eğitim, malzeme ve teknik yardımlarda bulunmak ve özellikle diğer uluslar arası kuruluşları da
aktive ederek çocuk felci hastalığının kontrolü konularında
küresel çalışmalar yürütmek olmuştur. Ayrıca, UNICEF tarafından benimsenen ve kısaca “GOBI + FFF” olarak bilinen
çocuk sağlığı politikası (Büyümenin izlenmesi; Ağızdan sıvı
tedavisi; Annesütü; Bağışıklama; Kadının statüsünün geliştirilmesi; Gıda desteği; Aralıklı doğum) bütün ülkelerin benimsediği ve uyguladığı temel politikalardır.
• Merkezi İsviçre’nin Cenevre kentinde bulunan ILO,
Versailles Barış Antlaşması uyarınca 1919 yılında faaliyete
geçmiş, 1946 yılında Birleşmiş Milletlerin bir uzmanlık kuruluşu haline gelmiştir. ILO, ülkelerdeki çalışma yaşamına
ilişkin standartları sözleşmeler ve öneriler yolu ile belirlemek
ve geliştirmeyi amaçlamaktadır. ILO üye ülkelere mesleksel eğitim ve rehabilitasyon, çalışma hukuku ve endüstriyel
ilişkiler, çalışma politikası, emek yönetimi, kooperatifler, işçi
sağlığı ve iş güvenliği, sosyal güvenlik, çalışma istatistikleri
gibi konularda teknik yardım sunmaktadır.

• 1945 yılında Kanada’da düzenlenen bir konferansta
Dünya’daki gıda ve tarımla ilgili çalışmaları geliştirmek ve
gıda güvenliğini sağlamak amacıyla “Dünya Gıda ve Tarım
Örgütü” ne(FAO)kuruldu. FAO, özellikle beslenmenin iyileştirilmesi ve gıda güvenliği konusunda halk sağlığı çalışmaları yapmaktadır.
• Amerika Birleşik Devletlerinde 1906 yılında Sağlık
Bakanlığına bağlı olarak “Gıda ve İlaç Dairesi” (Food and
Drug Administration – FDA) kuruldu. ABD’de insan ya da
hayvanların tüketmesi için gıda üreten, işleyen, paketleyen ya
da bunları elinde bulunduran bütün yerli ve yabancı tesisler
FDA sertifikası almak zorundadır. 1937 yılına kadar yalnızca gözlemci olarak faaliyet sürdüren bu daireye, o yıl 110
çocuğun ölümüne neden olan Sulfanilamide olayından sonra
daha büyük sorumluluklar verilmiştir. Önceleri ilaç firmalarının ürünlerini piyasaya sürmeden önce test etmeleri gerekmiyordu; artık bütün ürünlerin FDA onayı alması gerekir;
yalnızca ilaçlar değil kozmetik ürünlerin ve tıbbi cihazların
da kontrolü ve işe yaradığını bu daire inceleyip ruhsatlandırır. FDA, güven veren bir daire olması nedeniyle, zamanla
dünya çapında ağırlığı olan bir kurum ve dünya çapında halk
sağlığı uygulamalarının bir güvencesi olmuştur. Günümüzde,
ABD dışındaki ülkeler de ithal ettiği maddelerde FDA belgesi aramakta ve kendi ülkelerinde de benzer daireler kurmaya
çalışmaktadırlar.
• Zararlılardan kurtulmak amacıyla kullanılan kimyasal
ve genel olarak “pestisitler” olarak bilinen kimyasal maddelerin (böcekkıran, ensektisit, akarisit, nematisit, rodentisit, molluskisit, vb) kullanılmaya başlanması halk sağlığının
önemli aşamalarındandır. Pestisit kullanıldığa dair ilk kayıtlar Sümerlere kadar uzanır. Çinliler 3200 yıl önce pestisit olarak cıva ve arsenikli bileşikler kullanırlardı. 1690’da pestisit
olarak tütün ekstraları, 1773’de fumigant olarak tütün dumanı kullanılmıştı. II. Dünya Savaşına kadar doğal kaynaklı organik ve inorganik maddeler kullanılırdı; daha sonra sentetik
bileşikler geliştirildi. İlk organik fosforlu pestisit olan TEPP
(Tetra ethyl pyro phosphate) Bernard Shrader tarafından
1938’de geliştirildi; ilk sentetik organik klorlulardan DDT
(Dichloro diphenyl trichlorethane) 1874’de sentezlenmiş
ve Paul Müller tarafından 1939’da insektisit özelliği keş-
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fedilmiştir. İlk karbamatlı ensektisitlerden Isolan, Demeton,
Pyramat ve Pyralon 1951’de, ilk sentetik piretroid olan Allethrin ise 1949’da sentezlenmiştir. İlk repellent etkili Deet
1955’de, ilk mikrobiyal ensektisit olan Bacillus thuringiensis ise 1938’de kullanılmaya başlanmıştır. Ancak, pestisitlerin insan sağlığına verdiği zararların ortaya konulmasından
sonra, 1970’li yıllardan başlayarak pestisit kullanımı kontrol
altına alınmaya çalışılmış, bazı pestisitlerin kullanımı yasaklanmıştır. Pestisitlerin kullanılmaya başlaması da, yasaklanması da halk sağlığı açısından birer kilometre taşıdır.
• Devletlerin, baskıya dayanan bir anlayışla yönetilmelerine son vermek amacıyla 1215 yılında İngiltere Kralına
kabul ettirilen Magna Carta, insan hakları kavramının ilk belgesidir. İnsan hakları konusundaki bir diğer önemli bildiri,
1776 yılında yayınlanan Amerika Bağımsızlık Bildirgesidir.
Özgürlük, eşitlik ve kardeşlik gibi kavramlar, 1789 yılında
gerçekleşen Fransız Devriminden sonra yayımlanan “İnsan
Hakları Bildirisi”nde yer almıştır. II. Dünya Savaşından sonra devletler hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması konusunda birleştiler. Bu anlayış birliği sonucunda, Birleşmiş
Milletler İnsan Hakları Komisyonu Haziran 1948’de “İnsan
Hakları Evrensel Bildirisi”ni (Universal Declaration of Human Rights) hazırladı. Bu metin yapılan bazı değişikliklerin
ardından, 10 Aralık 1948’de BM Genel Kurulun Paris’te
yapılan toplantısında kabul edildi. Oturumda, 6 sosyalist
ülke çekimser kaldı; Suudi Arabistan ve Güney Afrika Birliği kabul etmedi. Bildirinin imzalandığı 10 Aralık, Dünya
İnsan Hakları Günü olarak kutlanır. İnsan Hakları Evrensel
Bildirisi, demokratik anayasalarla tanınan temel, medeni ve
siyasi haklar yanısıra, ekonomik, toplumsal, kültürel hakları
da öngörmektedir. Bu haklar arasında özellikle yaşam hakkı
halk sağlığı uygulamalarının en temel ilkesidir.
• Halk sağlığı açısından çok önemli bir kilometre taşı
polimiyelite karşı aşıların geliştirilmesidir. Amerikalı virolog
Jonas Salk (1914 – 1995) ve arkadaşları 1953 yılında formalinle inaktif hale getirilmiş poliovirus aşısını geliştirdiler
(IPV) ve 1955 yılında inaktif polio aşısının lisansını aldılar.
ABD’de 1954 yılında 1.7 milyon çocuk Salk’ın IPV si ile
yapılan saha çalışmasına katıldı; bir yıl sonra aşının başarılı
olduğu kanıtlandı ve aşı genel kullanıma sunuldu. Daha

sonra, Polonya asıllı Amerikalı araştırıcı hekim Albert Sabin (1906 – 1993), Koprowski, Melnick ve diğer araştırıcılar canlı, attenüe poliovirus aşısını (OPV) geliştirdiler. Attenüe polio aşısı 1962 yılında lisans aldı. 1960 yıllarda OPV
IPV’nin yerini aldı.
Şekil 13: Çocuk Felci Aşısının Geliştirilmesinde Katkıları
Olan Üç Bilim İnsanı

Jonas Salk

Albert Sabin

Hilary Koprowski

• Hilary Koprowski (1916 - 2013) Polonyalı bir virolog ve immünologtur. Nazilerin baskısından kaçarak, Brezilya’ya gitmiş, çalışmalarını Rio de Janario’da sürdürmüştür.
İlk etkili, ağızdan verilen atenüe (virülansı azaltılmış) canlı
polio aşısını üreten bilim adamıdır. Çalışmalarını bir ilaç firması adına yaptığı için akademisyen arkadaşları tarafından
“ticari bilim adamı” olarak adlandırılmıştır. Bu aşı ilk kez
1950 yılında uygulanmış ve yaklaşık on yıl süreyle dört kıtada kullanılmıştır. Ağızdan uygulanması ve yaşam boyu bağışıklık sağlaması nedeniyle Jonas Salk tarafından geliştirilen,
enjeksiyon yoluyla yapılan ve rapel aşı gerektiren aşıya göre
üstünlükleri vardı. Daha sonra Albert Sabin, Koprowski’den
aldığı atenüe virüsü kullanarak günümüzde kullanılan kendi aşısını üretmiştir. Koprowski çok sayıda ödül aldı. Fakat
bu arada bir de tatsız bir olay geldi başına. Edward Hooper
adındaki İngiliz gazeteci 1950 ‘li yıllarda Koprowski’nin,
polio aşısını şempanzelerin böbrek dokusunda geliştirdiğini ve bu hayvanların AİDS hastalığının kaynağı olmaları
nedeniyle Belçika Kongosu’nda görülen AİDS hastalığının
yayılmasına polio aşısı araştırmasının neden olduğunu iddia
etti ve “OPV-AIDS hipotezi” dediği bir teori ortaya attı. Bu
teori hakkında yazılar yazarak bütün dünyaya yaydı. Hatta
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ünlü müzik grubu Rolling Stones grubu da bu görüşün destekçisi oldu. Bilimsel çevreler bu teoriye şiddetle karşı çıktı.
Koprowski Rolling Stones aleyhine açtığı hakaret davasını
kazandı, manevi tazminat olarak bir dolar aldı. Benzer bir davayı Associated Press için de açtı ve kazandı. Koprowski’nin
aşı çalışmaları için ileri sürülen talihsiz AIDS hipotezi, ülkemizdeki aşı karşıtlarının “aşılama kısırlık yapar” ya da “rahim içi araç Rus antenidir” gibi söylentilerine benzemektedir.
• ‘‘Framingham Projesi’’ tıp tarihinin en uzun
araştırmasıdır. Araştırma, 1948 yılında Ulusal Kalp Akciğer
ve Kan Enstitüsü ile Boston Üniversitesi işbirliğinde
Massachusetts Eyaletinin Framingham adlı küçük bir
kentinde başlatıldı. Araştırma başladığında kentte 28 bin kişi
yaşıyordu; günümüzde bu rakam 70 bine erişti. Başlangıçta
sade bir kent iken, günümüzde yüksek teknoloji firmalarının
bulunduğu bir kente dönüştü. Başladığı yıllarda yağlı
yiyecekler ve sigara gibi zararlı maddeler, bol miktarda
tüketiliyordu; aradan geçen 50 yıl içinde bu maddeler birer
tabu haline geldi. Bu projede gönüllü olarak yer almak için
kent halkının yüzde 20›si, yani 5209 kişi katıldı. Gönüllüler
periyodik olarak kontrollerden geçirilerek veriler elde edildi.
Framingham Projesi, bugün kalp hakkında bildiğimiz bir
çok bulguyu sağladı. Son 50 yıl içinde yayınlanan bulgular
bin sayfaya ulaştı. Framingham Projesi, bilim dünyasındaki
birçok önyargıyı değiştirdi. Örneğin, araştırma başladığında,
yaşlılarda hipertansiyon normal karşılanıyordu; bunun böyle
olmadığı bu araştırma sayesinde anlaşıldı.
• UNFPA, Birleşmiş Milletler bünyesinde 1967 yılında
kurulmuş bir kurumdur. Asıl amacı fakirlikle savaştır. Ancak, bunu yaparken seçtiği temel strateji üreme sağlığı hizmetlerinin kalitesini yükselterek nüfusun sağlıklı ve ailelerin
mutlu olmalarıdır. UNFPA’nın sloganı “bütün gebelikler istenilir olsun, bütün doğumlar güvenli yapılsın ve gençlerin
yetenekleri geliştirilsin”. Bu hedeflerine varabilmek için
istenmeyen gebeliklerin önlenmesi, sağlıklı doğumların yapılabilmesi, cinsel yolla bulaşan hastalıkların önlenmesi,
kadına karşı şiddetin azaltılması ve kadınların statülerinin
iyileştirilmesi alanlarında ülkelere parasal ve teknik destek
sağlar. Bu hizmetler arasında UNPA, obstetrik fistüllerin önlenmesi, kızlarda sünnetin yok edilmesi konularına öncelik

vermektedir. UNFPA, aile planlaması (aralıklı doğum –
family spacing) konusunda lider konumda bir örgüttür.
• 1969 yılında Dünya Sağlık Örgütü “Uluslararası
Sanitasyon Kuralları”nı adapte ederek “Uluslararası Sağlık
Tüzüğü”nü kabul edip yayınladı. Bu tüzük 1973, 1995, 2005
ve 2010 yıllarında güncellendi.
• Dünya Sağlık Örgütü, küresel ve ülkesel düzeyde sağlık hizmetlerini iyileştirmek ve sağlık düzeyini yükseltebilmek için 1977 yılında 30. Genel Kurulunda “2000 yılında
herkese sağlık” biçiminde tanımlanan bir hedef belirledi.
Bu hedefin temelini 2000 yılına kadar herkesin, sosyal ve
ekonomik açıdan üretken bir yaşam sürdürebileceği sağlık
düzeyine erişmesini sağlamak oluşturmaktaydı. Bir yıl sonra
1978 yılında Kazakistan’ın o zamanki başkenti Alma-Ata’da
(Almaty), hemen bütün ülkelerin ve ilgili uluslararası kuruluşların katılımı ile “Temel Sağlık Hizmetleri (TSH) Konferansı” toplandı. Bu konferans dünyada sağlık hizmetlerini
geliştirme ve sağlık düzeyini iyileştirme ile ilgili politikaların belirlendiği bir toplantı olmuş ve “2000 yılında herkese
sağlık” hedefine varmak için izlenecek ilkeler belirlenmiş ve
toplantı sonunda bir bildiri ile (TSH Bildirisi ya da Alma-Ata
Bildirisi olarak bilinir) açıklanmıştır. Bu konferanstan sonra
32. DSÖ Genel Kurulunda ise “2000 yılında herkese sağlık”
hedefi için stratejiler belirlenmiştir. Temel Sağlık Hizmetleri Konferansına Birleşmiş Milletlere üye olan bütün ülkeler
ve uluslar arası sağlıkla ilgili kuruluşların tümü katılmıştır.
Dolayısıyla, TSH Konferansı sonunda yayımlanan bildiri bütün ülkelerin fikir birliği içinde aldıkları kararları ve ilkeleri
kapsayan bir tür uluslar arası sözleşme niteliğinde kabul edilmelidir. Bu bildiriyi kabul etmekle, her ülke bildiride yer alan
ilkeleri benimsediğini ve uygulayacağını beyan etmekte ve
diğer ülkeleri de bu kararları uygulamaya davet etmektedir.
Temel Sağlık Hizmetleri Bildirinde yer alan her ifade halk
sağlığı felsefesi olarak tanımlanan anlayışla tam olarak örtüşmektedir ve günümüzde de geçerliğini korumaktadır.
• Carl E.Taylor (1916-2010) Amerikalı halk sağlığı
uzmanı idi. “Uluslar arası sağlık” (International Health) disiplininin kurucularındandır. Ölümünden bir hafta öncesine
kadar 93 yıllık yaşamı içinde 70 kadar ülkede sağlık konu-
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sunda danışmanlık, 100’den çok ülkede eğitim hizmeti verdi. 1978 yılında Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve UNICEF
öncülüğünde Alma-Ata ‘da (Almaty) toplanan Temel Sağlık
Hizmetleri Konferansının bildirisini kaleme aldı. Bu bildiri
DSÖ’nün ve bütün ülkelerin resmi sağlık politikasının iskeletini oluşturdu.
• M.Ö. yedinci yüzyıldan beri bilinen çiçek hastalığı
yaptığı salgınlar ve neden olduğu ölümler nedeniyle tarihteki en dehşet verici hastalıklardandır. Çin ve Hindistanın
yanı sıra Orta Afrika’da zenciler arasında yaygın olarak
görülmüştür. Dünya Sağlık Örgütü 1967 yılında çiçek hastalığını dünya üzerinden silmek için bir eradikasyon programı
başlattı. Yoğun çalışmaların sonucunda son olgu 1979 yılında
Somali’de görüldü. Dünya Sağlık Örgütü 1980 yılında
hastalığın dünya genelinde eradike edildiğini açıkladı. Ancak, çiçek virüsü laboratuvar ortamında saklanmaktadır ve
biyolojik silah olarak kullanılma potansiyeli hala gündemdedir. Çiçek hastalığının eredike edilebilmiş olması, başka
hastalıkların da eredike edilebileceği umudunu arttırmış ve
bu çalışmalara örnek oluşturmuştur.
• Carlo Urbani (1956-2003) adlı İtalyan hekim 2003
yılında Hanoi’deki Fransız hastanesinde influenza tanısı ile
yatmakta olan Johnny Chen adlı Amerikalı bir işadamına
konsültasyon için çağrıldı. Urbani, bu hastanın ifluenza değil daha ciddi bir bulaşıcı hastalığa yakalandığını anladı ve
SARS olarak bilinen “ağır akut solunum sendromu”nun (severe acute respiratory syndrome) yeni ve öldürücü bir bulaşıcı hastalık olduğunu tanımladı ve Dünya Sağlık Örgütü’ne
yaptığı erken uyarı sayesinde milyonlarca kişinin yaşamını
kurtarmış oldu. Ama bu hastalık kendisine de bulaştığı için
Hanoi dönüşünde gittiği Bangkok’ta yaşamını yitirdi.
• 3 Aralık 1984 günü, Union Carbide adlı bir ABD firmasına ait olan Hindistan’nın Bhopal kentindeki böcek ilacı
üreten fabrikasında yanlışlıkla 40 ton metil isosiyanat gazını
dışarı atması sonucunda 18.000 kişi öldü, 150.000’den fazla kişi zehirlendi ve sakat kaldı. Çevresel etkileri Çernobil
faciasından bile korkunç olan bu kaza sonrasında, Bhopal
eyaleti doğal afet bölgesi ilan edildi. Kazadan 20 yıl sonra,
2004 yılında yapılan ölçümlerde, toprakta normalin 6 mil-

yon katı toksik madde bulundu. Union Carbide firması bir
“ticari sır” olduğu gerekçesiyle toksik maddenin adını bile
açıklamaktan kaçındı. Açılan davada Union Carbide firması
mağdurlara 470 milyon dolar tazminat ödedi. Ancak Hindistan devletine ödenen paranın çok azı gerçek mağdurlara
dağıtılabildi. Bu miktar hayatta kalanlar tarafından paylaşıldığında, kişi başına 500 dolar civarı para düştü. 7 Haziran
2010 tarihinde sonuçlanan davada felaketin sorumlusu olarak
gösterilen Union Carbide firmasının üst düzey yöneticileri sadece 2 yıl hapis ve yaklaşık 1.400 İngiliz Sterlini para
cezasına çarptırıldı. Bu olay, tarihe Bhopal Felaketi olarak
geçti, iş sağlığı ve güvenli, çevre sağlığı, toksikoloji, ensektisit kullanımı gibi halk sağlığının temel alanları için trajik bir
örnek ve ders oldu.
• 26 Nisan 1986 günü saat 01.23 ‘te, Ukrayna’nın Çernobil kentindeki nükleer santralin 4. ünitesi patladı. Etkileri
onlarca yıl sürecek olan ve yüzyılın en büyük nükleer kazası
olan bu olay Çernobil Faciası olarak tarihe geçti. Hatalı tasarım ve yetersiz güvenlik önlemlerinin yol açtığı Çernobil
Faciası iş sağlığı ve güvenliği, çevrenin korunması, nükleer
santrallerin sağlık üzerindeki olumsuz etkileri konularında
dersler çıkartılacak talihsiz ve faciadır.
• Dünya Sağlık Örgütü’nün 1959 yılında Birezilya’da
toplanan Genel Kurulu Polio’nun eradikasyonu için karar
aldı. Amaç, vahşi polio virüsünü elimine etmek olarak belirlendi. Bu amaca dört basamaklı bir strateji ile varılması kararlaştırıldı: (1)OPV ile yüksek aşılama oranları elde etmek;
(2) Ulusal aşı günlerinde ek aşılamalar ile oranı artırmak; (3)
Akut flask paralizi takip sistemi kullanarak etkili sürveyans
bildirmek; (4) Ev ev dolaşarak eksik aşıları tamamlamak. Bu
çalışmalara DSÖ yanı sıra UNICEF de katıldı. 1985 yılında
Rotary Dernekleri (Rotary International) polio eradikasyon
kampanyasına maddi destek sağlamaya başladı. Bütün dünyada yürütülen çalışmalar sonucunda hastalığın eliminasyonu bir çok ülkede sağlandı, eradikasyon aşamasına yaklaşıldı.
DSÖ, kendi bölgelerini poliodan arındırmaya teşvik amacıyla
“Poliodan Arındırılmış Bölge Sertifikası” vermeye başladı.
DSÖ’nün Avrupa Bölgesindeki son polio vakası Türkiye Ağrı’da 1998 yılında (Melik Milas) görüldü ve Avrupa Bölgesi
adı geçen belgeyi almaya hak kazandı. Bugüne kadar polio
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eradikasyon çalışmalarına global olarak 2 milyar dolara yakın harcama yapıldı.
Şekil 14: Son Polio Vakaları: Luis Fermin Tenorio (1991
– Peru / Amerika Bölgesi ); Mum Chanty (1997 – Kamboçya / Batı Pasifik Bölgesi); Melik Milas (1998 – Türkiye
/ Avrupa Bölgesi)

nın temeline insanı yerleştiren, kişilerin üreme haklarını ve
üreme sağlığının öncelikli olduğunu benimseyen, toplumsal
cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına daha fazla önem veren bir
anlayış geliştirilmiştir. Konferans sonunda 179 ülkenin kabul
ettiği ve 2015 yılına kadar yapılması gereken işleri belirleyen
bir eylem programı açıklanmıştır. Bu ülkeler arasında Türkiye de yer almaktadır.
• 1971 yılında Biafra’da yaşanan kıtlık ve savaşın ardından bir grup doktor ve gazeteci tarafından Fransa’da, hızlı, etkili ve tarafsız biçimde acil tıbbi yardım sağlamak üzere
Sınır Tanımayan Doktorlar (Medecins Sans Frontieres –
Doctors Without Borders - MSF) adıyla bağımsız bir dernek
kuruldu. Başlangıçta Dernek, 13 kurucu doktor ve gazeteci
dahil olmak üzere farklı uzmanlıklara sahip doktorlar, hemşireler ve diğer mesleklerden üyelerle beraber toplamda 300
gönüllüden oluşuyordu. MSF, dil, din, ırk, toplumsal cinsiyet
ve siyasi görüş gözetilmeksizin, ülkeler arasındaki fiziksel
sınırlardan bağımsız olarak her bireyin nitelikli sağlık hizmetlerine ulaşması gerektiğini ilke edinmiştir. 1980’den bu
yana 24 ülkede merkez ofis açan Sınır Tanımayan Doktorlar
bünyesinde bugün 35.000’den fazla çalışana sahiptir ve kuruluşundan bu yana 100 milyondan fazla hastayı tedavi etmiştir.

• Nüfus ve kalkınma ilişkisi arasındaki dengenin kurulması ve doğurganlığın sınırlandırılması, 1960’lardan başlayarak gerek uluslararası kuruluşların gerekse ülkelerin temel
politikası olmuştur. Nüfusa ilişkin konular, 1954 yılından
sonra Birleşmiş Milletler (BM) tarafından düzenlenen nüfus konferanslarında ele alınmaya başlanmıştır. 1974 Bükreş
Konferansından başlayarak konu yalnızca teknik boyutta değil, aynı zamanda “nüfus politikaları” boyutunda ele alınmaya başlanmış, nüfus politikaları, kalkınma politikalarının bir
parçası haline gelmiştir. 1994 yılında Kahire’de düzenlenen
Uluslararası Nüfus ve Kalkınma Konferansı (ICPD) ile
geleneksel nüfus politikası yaklaşımı terk edilmiş, kalkınma-

• Gebelikten korunma isteği çok eski zamanlara dayanır. MÖ 1550 yıllarında Mısırlılar timsah dışkısı, bal ve
sodyum karbonat karışımını vajina içine yerleştirerek gebeliği önlemeye çalışırdı. İlk kondom (prezervatif) olarak kabul
edilecek araç 1564 yılında Gabriel Fallopius (Fallop tüplerini
tanımlayan kişi) tarafından hayvan bağırsağı kullanılarak geliştirildi. Kauçuktan yapılan kondomlar 1839 yılında kullanıldı. Rahim içi araç (RİA) ilk kez 1909 yılında kullanıldı. 1916
yılında diyafram, 1930’larda günümüzde kullanılan lateksten
yapılan kondomlar geliştirildi. 1960 yılında ilk doğum kontrol hapı onaylandı. 1976’da kadın kondomu, 1980’lerde daha
güvenli olan düşük dozlu hormonal haplar geliştirildi. 1992
yılında depo-provera, 1998 yılında ertesi gün hapı patent aldı.
2003 yılında doğum kontrolü sağlayan vücut bantları, 2009
yılında Nava Ring adı verilen vajina halkaları üretildi. 2010
yılında 40 yaş üzerindeki 46.000 kadında yapılan çalışma,
doğum kontrol hapı kullanan kadınların daha uzun yaşadıklarını ortaya çıkardı. Halk sağlığının temel sorunlarından olan
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aşırı doğurganlığın önlenmesi ve aralıklı doğum konusundaki
bu gelişmeler çok önemli kilometre taşlarıdır.
• İlk nükleer deneme, ABD tarafından 16 Temmuz
1945 tarihinde Trinity bölgesinde gerçekleştirildi. ABD, 1
Kasım 1952 günü Marshall Adaları’ndaki Enewetak atolünde
bir deneme daha yaptı. Şimdiye kadarki en büyük nükleer deneme, 30 Ekim 1961’de Sovyetler Birliği tarafından Novaya
Zemlya’da gerçekleştirilen “Çar Bombası” idi (Yaklaşık 5058 megaton). 1963’te, nükleer silaha sahip olan ABD, Birleşik Krallık ve Sovyetler Birliği ve çok sayıda nükleer silahı
olmayan ülke “Kısmi Nükleer Deneme Yasağı Antlaşması”nı imzaladılar. Bu antlaşmaya göre atmosferde, su altında ya da uzayda nükleer deneme yapmaktan kaçınacakları
sözünü verdiler. Antlaşma, yeraltında nükleer denemeye izin
veriyordu. Fransa 1974 yılına ve Çin de 1980 yılına kadar atmosferde denemelere devam ettiler ve antlaşmayı imzalamadılar. 1990 yılına kadar Sovyetler Birliği, 1991 yılına kadar
ABD ve Birleşik Krallık ve 1996 yılına kadar da Çin ve Fransa yeraltında nükleer denemeleri sürdürdü. 1996’da Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Antlaşması’nı imzalarken
bu devletler bütün nükleer denemeleri durdurma sözü verdi.
Ancak, sekiz ülke tarafından onaylanamaması yüzünden antlaşma henüz yürürlüğe giremedi. İmzacı olmayan Hindistan
ve Pakistan son olarak 1998’de nükleer deneme gerçekleştirdi. Kuzey Kore ise 2006, 2009, 2013 ve 2016’da nükleer
denemeler yaptı. En son kaydedilen nükleer deneme Eylül
2016’da Kuzey Kore’de gerçekleşti. Kuşkusuz bu denemeler
ve 1945 yılında II. Dünya Savaşının son günlerinde Japonya’nın Hiroşima ve Nagazaki kentlerine atılan atom bombaları halk sağlığının çok önemli sorunu olmaya devam ediyor.
• Orta Asya’daki Aral Gölü’nün kuruması şimdiye kadar insan eliyle gerçekleştirilen en büyük doğal afetlerden
birisidir. Orta Asya’nın iki büyük nehri Amu Derya ve Siri
Derya Aral’ı besleyen kaynaklardı. Ancak Sovyetler Birliği
döneminde bu iki nehir pamuk tarlalarının sulanması için kullanılınca, eskiden 60 bin kilometre karelik bir alanı kaplayan
ve yer yer 40 metre derinliğe ulaşan gölden geriye yalnızca
yüzde 10’u kaldı; pamuk rekoltesini artırabilmek için yapılan
plansız sulama projeleri, dünyanın en büyük dördüncü gölü
olan Aral’ı çöle çevirdi. “Aral Felaketi” olarak adlandırılan

bu durum, yalnızca bir gölü yok etmekle kalmadı bölgenin
ekolojik dengesini ve yöre halkının başta beslenme olmak
üzere sağlık sorunlarına yol açtı.
Şekil 15: Aral Felaketinin Gelişmesi – İsviçre büyüklüğündeki Göl yok oldu

• Kolera pandemileri ve yerel salgınlar halk sağlığı
açısından önemli deneyimlerin kazanılmasına vesile olmuştur. Kolera hastalığının kaynağının Hindistan’ın Aşağı Bengal deltasında kutsal Ganj ve Brahmaputra nehirleri arasındaki bölge olduğu kabul edilir. Hastalık buradan Avrupalı
gemiciler aracılığı ile dünyaya yayılmıştır. İlk kolera pandemisi 1817 – 1823 yılları arasında görülmüş ve 110.000 kişinin ölümüne neden olmuştu. Şimdiye kadar 7 kez kolera
pandemisi yaşandı. Bunlar arasında 1899 – 1923 yılları arasındaki 6. pandemi 1.500.000 ile en fazla kişinin yaşamını
yitirdiği salgındır.
• Dünya Bankası (World Bank)1978 yılında “Sağlık
ve Beslenme” konusunda çalışmalar yapmak üzere özel bir
birim (Health and Nutrition Department) kurdu. Bu birim,
önce isteyen ülkelerde “Sağlık Durum Araştırmaları” (Health sector review) yaptı; daha sonra bu araştırmaların sonuçlarını irdeleyen kongrelerin düzenlenmesini destekledi;
ardından da saptanan sorunları gidermek ve ülkedeki sağlık
düzeyini yükseltmek amacıyla yapılacak girişimler için uzun
vadeli ve düşük faizli krediler vermeye başladı. Ancak, bu
krediden yararlanacak ülkelerde aile hekimliği sisteminin
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ve genel sağlık sigortası uygulamalarının başlatılmasını şart
koştu. Bir çok ülke bu kredilerden yararlandı ve dünyada
giderek birbirine az çok benzeyen bir sağlık hizmeti modeli
ortaya çıktı. Bir çok uzman tarafından eleştirilmekle birlikte
Dünya Bankasının bu yaklaşımı küresel boyutta halk sağlığı
ve sağlık hizmetlerini etkileyen bir kilometre taşı oldu.
• Birleşmiş Milletler, 1981 yılında kadınların yalnızca
kadın olduğu için karşılaştığı şiddet ve ayrımcılığı önlemek
amacıyla “Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi”ni, İngilizce adıyla CEDAW’ı yürürlüğe
koydu. Sözleşmeyi imzalayan devletler, kadınların insan haklarından erkeklerle eşit bir şekilde yararlanması için gereken
düzenlemeleri yapacaklarını kabul etmiş oldu. Türkiye de bu
sözleşmeyi 1985 yılında onayladı.
• 20. yy moleküler biyoteknolojinin ve gen teknolojisinin hızla geliştiği bir dönem oldu. 1960 yılında gen teknolojisi ile ilk gıda üretildi; 1990 yılında ticari amaçla transgenik bitkiler üretilmeye başlandı ve 1996’da rekombinant
DNA teknolojisiyle üretilen domates piyasaya sürüldü. Bu
teknoloji hızla diğer ürünlere yayıldı. Böylece “genetiği değiştirilmiş organizmalar” (GDO) dünyanın her köşesinde
üretilmeye ve pazarlanmaya başladı. GDO’lar yalnızca tarımsal üretimde değil, tıp, sanayi ve çevre ürünleri gibi birçok
alanda da kullanılmaya başlandı. 1982 yılında rekombinant
DNA teknolojisi ile insülin hormonu üretildi; 1986 yılında
İlk rekombinant aşı (Hepatit B) üretildi; 1997 yılında koyun
(Dolly adı verilmişti) klonlandı. Bu teknolojinin halk sağlığı
üzerindeki olumlu ve olumsuz etkileri tartışma konusu olmaya devam ediyor.
• Küresel bir boyuta erişen çevre sorununun çözümü
için yapılan bir dizi uluslararası toplantılar, yayınlanan bildiriler ve antlaşmalar halk sağlığı açısından önemli kilometre
taşlarıdır. Bu toplantılardan ilki 1971 yılında İran’ın Ramsar kentinde imzalanan bir sözleşmedir (Ramsar Sözleşmesi). Bu sözleşme, özellikle sulak alanların korunmasına
yönelikti. (Türkiye, 1994’te bu sözleşmeye imza atmıştır.)
Daha sonra, 1972’de toplanan Stockholm Konferansında dünyanın ekolojik açıdan duyarlı bir şekilde yönetimi
konusunda ilkeler belirlenmiştir. Dünya liderleri ilk kez bu

konferansta çevre ile uyumlu ekonomik kalkınma projelerini
tartışmışlardır. Bu toplantı sonucunda “Birleşmiş Milletler
Çevre Programı” oluşturulmuştur. 1973 yılında Washington’da 1973 yılında yapılan antlaşmayla türleri tehlike altında olan bitki ve hayvanların ticaretinin yasaklanmasına karar
verilmiştir. 1977 yılında ise “Dünya Çölleşme Konferansı”
toplanmış ve Çölleşme ile Mücadele Planı ortaya konulmuştur. 1978 yılında Barcelona’da yapılan toplantıda Akdenizin
kirlenmesinin önlenmesine ilişkin Barcelona Anlaşması
imzalanmıştır. Bu anlaşmaları 1979 yılında Bern ve Bonn
Anlaşmaları izlemiştir. Bu konudaki önemli adımlardan birisi 1992 yılında Rio’da yapılan Dünya Çevre Zirvesi ve bu
toplantı sonunda varılan Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesidir.
Bu toplantıyı 1994 yılında Bahama’da ve 2010 yılında Japonya’nın Nagoya kentinde yapılan “Biyolojik Çeşitliliği
Koruma Konferansları” izlemiştir. Çevreye ilişkin konferanslar arasında Birleşmiş Milletler tarafından Meksika’da
ve İstanbul’da (1996) yapılan habitat konferanslarını da
yerleşim birimlerinin insanlar için sağlıklı, güvenli, adil ve
yaşanabilir olması hedeflenmektedir. 2002 yılında Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Johannesburg (Yohennesburg) kentinde yapılan “Sürdürülebilir bir gelişme hakkında dünya zirvesi
konferansı” insanların temel gereksinimlerinin karşılanması,
yaşam standartlarının iyileştirilmesi, ekosistemlerin daha iyi
korunması ve daha güvenli bir gelecek konuları tartışılmıştır.
• 11 Aralık 1997 tarihinde, Japonya’nın Kyoto kentinde küresel ısınma ve iklim değişikliği konusunda mücadeleyi sağlamak amacıyla Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği
Çerçeve Sözleşmesi olan uluslararası Kyoto Çerçeve Protokolü imzalandı. Protokol, ülkelerin atmosfere saldıkları
karbon miktarını 1990 yılındaki düzeylere düşürmelerini
öngörmekteydi. Bu protokolü imzalayan ülkeler, karbon
dioksit ve sera etkisine neden olan diğer beş gazın salımını
azaltmaya ya da bunu yapamıyorlarsa karbon ticareti yoluyla
haklarını arttırmaya söz vermişlerdir. Protokol imzalandıktan
sekiz yıl sonra 2005’te yürürlüğe girebilmiştir. Çünkü protokolün yürürlüğe girebilmesi için, onaylayan ülkelerin 1990
yılında atmosfere saldıkları karbon miktarının yeryüzündeki
toplam salınmanın %55’ini bulması gerekmekteydi; bu orana 2004 yılında Rusya’nın protokolü imzalamasıyla ulaşılabildi. 2006 yılı sonunda toplam 169 ülke anlaşmaya imza
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atmışlardı. ABD, Avustralya gibi önemli gelişmiş ülkelerin
Protokolü imzalamaması Protokolün hedeflerine darbe vurmuştur. Türkiye, Şubat 2009 itibari ve meclis kararı ile 2013
yılına kadar Ek 2 ülkeleri içinde yer almak ve karbon salınmasının azaltılmasına bu tarihe kadar gitmemek kaydı ile
Kyoto Protokolünü imzalamıştır. Çin ve Hindistan gibi bazı
ülkeler ise anlaşmaya imza atsalar bile karbon salınımlarını
azaltmak zorunda değillerdir. Kyoto Protokolü amaçlarına
ulaşmaktan uzak olsa da, küresel ısınma ve çevre sorunlarını küresel boyutta ele alması açısından önemli bir girişim ve
halk sağlığı açısından bir kilometre taşıdır.
• Birleşmiş Milletler kadın hakları konusunda dünyadaki devletleri, uzmanları ve sivil toplum kuruluşlarını aktive
etmek ve birlikte çaba göstermelerini sağlayabilmek amacıyla 1975 yılında Meksika’da, 1980 yılında Kopenhag’da, 1985
yılında Nairobi’de ve 1995 yılında Pekin’de dünya konferansları düzenlemiştir. Pekin, Konferansı sonunda yayınlanan
Pekin Deklarasyonu ve Eylem Planı (Beijing Declaration
and Platform for Action) 1995 yılından sonra BM’deki kadının insan hakları gündemini belirlemekte etkili olmuştur.
• Temel Sağlık Hizmetleri Konferansını izleyen 1979
yılında Dünya Sağlık Örgütünün her bölgesinin ve DSÖ’ye
üye her ülkenin varabilecekleri özel hedefleri belirlemesi
ve bu hedeflere varılıp varılamadığını değerlendirebilmek
amacıyla sağlık düzeyi ölçütleri saptaması kararlaştırıldı. Bu
doğrultuda, Türkiye’nin de üyesi olduğu DSÖ Avrupa Bölgesi 1998 yılında bölgedeki ülkelere yön vermek amacıyla
herkese sağlık politikaları “21. Yüzyılda 21 Hedef” sloganıyla hedeflerini belirledi ve bütün üye ülkelerin bu hedeflere
paralel olarak kendi hedeflerini belirlemelerini istedi. Bu çalışma, bütün bölge ülkelerinin kendi hedeflerini belirlemesine
rehber oldu. Bu arada, Türkiye de 2001 yılında 10 ana hedef
ve bunların alt hedeflerini belirledi.
• Kasım 2002 ve Temmuz 2003 tarihleri arasında HongKong’da başlayan Şiddetli akut solunum yolu sendromu
(severe acute respiratory syndrome, kısaca SARS-CoV), 37
ülkeye yayıldı, dünya çapında 8422 vaka ve 916 ölüm görüldü.
• 2011 yılında, ABD ‘nin yaptığı insanlık dışı bir deney

açığa çıktı. Amerika Birleşik Devletleri’nde Başkan Obama
tarafından oluşturulan Biyoetik Komisyonu, 1940’lı yıllarda
yapılan bir dizi tıbbi araştırmada denek olarak yüzlerce kişinin kullanıldığını ve en az 83 Guatemalalının öldüğü yolundaki iddiaları inceledi. Deneklerin frengi ve gonore (bel
soğukluğu) hastalıklarıyla ilgili araştırmalara katıldıkları ve
deneyler sırasında kendilerine özel olarak bu hastalıkların
bulaştırıldığı anlaşıldı. ABD’li bilim adamları, penisilinin bu
hastalıklar üzerindeki etkisini ölçmek için, yüzlerce Guatemalalı tutuklu ve hükümlüye, zihinsel hastalıkları olanlara ve
öksüz çocuklara hastalık bulaştırmış. Amerikalıların 1946 ve
1948 yıllarında yürüttüğü araştırma, cinsel yolla bulaşan hastalıklara karşı aşı geliştirmeyi de amaçlıyormuş. Olayı soruşturan komisyonun başkanı Amy Gutmann, araştırma için “tıp
tarihinin utanç dolu bir parçası” dedi. ABD Başkanı Barack
Obama, Guatemala Cumhurbaşkanı Alvaro Colom’dan deneklere hastalık bulaştırılmış olması konusunda özür diledi.
Dışişleri Bakanı Hillary Clinton “etik değerlere aykırı” olarak nitelediği araştırmanın, “utanç verici olduğunu” söyledi
Amerikalıların araştırma programına ilişkin kanıtları ortaya
çıkaran Profesör Susan Reverby, dönemin Guatemala hükümetinin de deneylere izin verdiğini söyledi. Profesör Reverby’nin ortaya çıkardığı kanıtlara göre, Amerikalı doktorlar
ayrıca, penisilinin frengiyi sadece tedavi etmekle kalmayıp,
tümüyle engelleyip engellemediğini anlamak için fahişelere
de frengi hastalığını bulaştırmışlar. Bu kişilerin daha sonra
tedavi edildiği, fakat tümünün iyileşip iyileşmediğinin belirsiz olduğu da kaydediliyor. Nazi Almanyasında da benzer
deneylerin Yahudiler üzerinde yapıldığı bilinir. Bu tür girişimler asla bilimsel araştırmalar olarak kabul edilemez ve bir
insanlık suçudur.
• Kyoto Protokolü’nün başarısız olması üzerine 2009
yılında Kopenhag’da gerçekleştirilen toplantıda yeni bir anlaşmanın hazırlanmasına, 2011’de Durban’da yapılan konferansta ise 2015 sonunda yeni bir iklim değişikliği anlaşmasının tamamlanarak 2020 yılında yürürlüğe girmesine karar
verildi. Bu anlaşma 2015 yılında Paris’te yapılan 21. BM
İklim Değişikliği Taraflar Konferansında (COP21) 196 ülke
tarafından imzalandı. Paris Anlaşması ile iklim değişikliği
için ilk kez bu kadar hukuki bağlayıcılığı olan koşullar kabul edildi. Paris Anlaşmasının yürürlüğe gireceği 2020 yılına

1247

HALK SAĞLIĞI Kuramlar ve Uygulamalar

kadar taraflar Kyoto Protokolünde yer alan taahhütleri yerine
getirmeye söz vermiş oldular. Türkiye, metni olduğu gibi kabul etmedi; özel kalkınma halini göz önünde bulundurmasını
istedi. Yani, herhangi bir taahhüt altına girmeksizin ileride
açılacak iklim finansmanına ilişkin fonlardan yararlanmak
istediğini belirtti. Atmosfere en fazla karbon salan Amerika
Birleşik Devletleri de Paris İklim Anlaşmasını imzalamıştı.
Ancak, 2017 yılında ABD Başkanı Donald Trump, anlaşmanın ABD’nin dezavantajına olduğunu, diğer ülkelere ABD’ye
karşı ekonomik avantaj sağladığını ileri sürerek anlaşmadan
imzalarını çektiğini açıkladı. Böylece, halk sağlığı açısından
çok önemli bu girişimin başarıya ulaşması bir kez daha tehlikeye girmiş oldu.

yayınlandı. Bu bildiride Alma – Ata Bildirisindeki ilkeler teyit edildi.
• Aralık 2019 tarihinde Çin’in Hubei eyaletinin Wuhan
kentinde başlayan ve şiddetli akut solunum yolu sendromu
koronavirüsü 2’nin (SARS-CoV-2) neden olduğu COVID-19
(KOVİD-19) salgını kısa sürede bütün dünyayı etkisi altına
aldı ve o zamana kadar görülen en yaygın pandemiye neden
oldu.
Şekil 16: COVID-19 pandemisi (12 Ocak ve 30 Mart
2020 tarihlerindeki yaygınlık)

• Avrupa Konseyi 2011 yılında kadına yönelik ev içi
şiddetle ilgili yaptırım gücü olan ilk uluslararası sözleşmeyi
hazırladı. Bu belge, Türkiye tarafından İstanbul’da imzalandığı için kısaca İstanbul Sözleşmesi olarak anılır. İstanbul
Sözleşmesini imzalayıp onaylayan ülkeler fiziksel, cinsel,
ekonomik ve duygusal şiddet türlerini önlemek için gerekli
yasal önlemleri yapmayı kabul ettiler. Sözleşme 25 Kasım
2011’de TBMM’de kabul edildi.
• Aralık 2013’te Gine’de başlayan Batı Afrika Ebola
salgını Haziran 2016’da sona erdi. Salgın sonucunda virüs
28 bin 616 kişiye bulaşmış, 11 bin 325 kişi yaşamını kaybetmiştir.
• 19 şubat 2016 günü Papa Francis, Latin Amerika
ülkelerini vuran Zika virüsünün yol açacağı hastalıklardan
korunmak için doğum kontrolüne izin verdi. “Hamilelikten
kaçınmak mutlak bir kötülük değildir. Tıpkı 6. Paulus’un
açık bir şekilde bahsettiği gibi, bazı vakalarda izin verilebilir” dedi.
• Kazakistan’ın Almaty kentinde 1978 yılında toplanan
Temel Sağlık Hizmetleri Konferansından 40 yıl sonra Dünya
Sağlık Örgütü ve UNICEF 25-26 Ekim 2018 tarihinde temel sağlık hizmetleri bildirgesinde yer alan ilke ve hedefleri
yeniden vurgulamak ve güncellemek üzere “Temel Sağlık
Hizmetleri Dünya Konferansı” düzenledi. Toplantı sonunda
“Astana Bildirisi – Alma – Ata’dan evrensel sağlık kapsayıcılığı ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine doğru”

• 25 Ağustos 2020 tarihinde DSÖ Genel Sekreteri Afrika bölgesinin vahşi polio virüsünden arındırıldığını ve bu
tarih itibariyle yalnızca Afganistan ve Pakistan’da vahşi polio
görülmeye devam ettiğini açıkladı.
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Türkiye’de Kilometre Taşları
Anadolu topraklarındaki halk sağlığı gelişmelerinin başlangıcını eski Yunan uygarlıkları dönemlerine kadar götürmek
yanlış olmaz. Efes kentindeki tuvalet sisteminin inşası, su
arklarının yapılması halk sağlığında birer kilometre taşıdır;
Kayseri’de 1206 yılında hekim yetiştirilmeye başlanması
halk sağlığında bir kilometre taşıdır; Edirne’de cüzzamhane
(leprosoryum) açılması, karantina idaresinin kurulması birer
halk sağlığı olayıdır; İngiltere’nin İstanbul elçisinin eşi Lady
Mary Montague’nin çocuklarına varyolasyon ile çiçek aşısı
yaptırması halk sağlığında bir kilometre taşıdır; Anadolu’nun
her yanında hamamlar yapılması halk sağlığı olaylarıdır.

o 1920’de İngiliz işgal güçlerinin İstanbul Limanına
gemilerle getirdiği binlerce kasa alkollü içkiyi gençlerimize
bedava dağıtmasına tepki olarak alkollü içkilerle mücadele
amacıyla Dr. Mazhar Osman Uzman ve arkadaşları tarafından 5 Mart 1920’de İstanbul’da “Hilal-i Ahdar” adıyla kurulan dernek önce “Yeşil Hilal” sonra “Yeşilay” adını aldı;
1934 yılında Atatürk’ün Cumhurbaşkanlığı, İsmet İnönü’nün
Başbakanlığında Bakanlar Kurulu kararıyla Yeşilaya “kamuya yararlı dernek statüsü” verildi.

Ancak kitabın bu bölümünde TBMM’nin kurulduğu
1920 yılından sonra ve Cumhuriyet döneminde halk sağlığı
alanındaki önemli olaylara ve gelişmelere kronolojik olarak
değinilmekle yetinilecektir.

o 1920 yılında ebe ihtiyaçlarını karşılamak için Kızılay
barakalarında ilkokul mezunu kızlara 2 yıl süreyle ebelik eğitimi verildi.

• 1920 – 1929 arası
o TBMM kurulmasından dokuz gün sonra 2 Mayıs 1920
tarih ve 3 Sayılı Kanun’la Sıhhiye ve Muavennet-i İçtimaiye
Vekâleti (Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı) kuruldu. Bakanlığın başlıca görevleri sağlık örgütünü kurmak ve geliştirmek, salgın hastalıklarla savaşmak ve koruyucu önlemler almak, hekim ve diğer sağlık personeli açığını kapatmak, yetim
ve kimsesiz çocuklara ve göçmenlere yardım etmek ve barındırmak, çocuk ölümlerini azaltmak, yurtdışından gelebilecek
hastalıklara karşı önlem almak şeklinde belirlendi.
o Osmanlı dönemindeki “memleket tabiplikleri” “hükümet tabilikleri” şeklinde yeniden örgütlendi. (1920)
o Sıtmaya karşı hastalara tedavi edici, sağlamlara koruyucu ilaç dağıtıldı; bataklıklar kurutulmaya başlandı. (1920)
o Çiçek hastalığından halkı korumak için Sivas’taki
kurumda çiçek aşısı yanında kolera, veba, tifo ve kuduz
aşıları da üretildi. (1920)
o Kurtuluş savaşı başlarında İtalya’dan satın alınan çiçek aşıları, işgal altındaki Antalya’dan, kuduz aşısı ise İngiliz
işgal güçlerinin kontrolünden kaçırılarak İstanbul’dan Ankara’ya getirilmeye çalışıldı. (1920)

o 11.10.1920 de Tababeti Adliye Kanunu çıkarıldı.

o 1921 yılında Dr. Fuat (Umay) tarafından Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu açıldı.
o Kazım Karabekir Paşa, Cevat Paşa ve Konya ili halkının girişimleriyle bazı illerde öksüzler yurtları açıldı. (1921)
o 1922 yılında Karantina İdaresi uluslararası bir kuruluş
olmaktan çıkarılıp, doğrudan Sıhhiye Vekâletine bağlandı.
o 24 Temmuz 1923 tarihinde Lozan Barış Anlaşması
imzalandı; Anlaşmanın IV. bölüm I. kesiminde, Sağlık İşleri
adı altında kararlaştırılan hükümlere yer verildi; 114. maddesinde, İstanbul Sağlık İşleri Yüksek Kurulunun kaldırılıp,
Türk kıyı ve sınırlarının sağlık örgütüyle, Türk Yönetiminin
görevli olduğu belirtildi.
o Verem hastalığı ile mücadele ilk olarak 1923’de Bakanlığın istek ve onayı ile İstanbul Özel İdaresince Verem
Savaş Dispanseri açıldı.
o 1923 yılında Zorunlu Hizmet Kanunu çıkarıldı; harcamaları Bakanlıkça karşılanacak bir yatılı tıp öğrenci yurdu
açılması planlandı; Zorunlu Hizmet Kanunu çerçevesinde
Doğu Anadolu’ya ve diğer hekimsiz yerlere gidecek sivil hekimlere özendirici şartlar getirildi; bu yerlere gidecek hekimlere iki katı fazla ücret verilmesi planlandı.
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o 1923 yılında Numune Hastaneleri açılması planlandı.
o 1923 yılında hekimler için çıkartılan zorunlu hizmet
uygulaması yalnızca tıp talebe yurdundan yararlanan için olmak üzere yeniden düzenlendi.
o 18 Mart 1924 tarihinde çıkarılan Köy Kanunu ile sağlık açısından köylünün, köy muhtarlarının ve ihtiyar meclisinin yapması gereken işler belirlendi.

dı.

o 13 Mayıs 1926’da “Sıtma Mücadele Kanunu” çıkarıl-

o 1926 yılında 50’şer yataklı Elazığ ve Manisa Akliye
ve Asabiye Hastanesi açıldı.
o 1926 yılında Diyarbakır’da Kuduz Hastanesi hizmete
girdi.

o 1924 yılı içinde 50 yataklı Heybeli Ada Verem Sanatoryumu, Haydarpaşa ve İzmir Bulaşıcı ve Salgın hastalıklar
hastanesi açıldı. Haydarpaşa ve İzmir Hastanelerinin yataklarının %70’ten fazlası verem hastaları için ayrıldı.

o 1926 yılında çıkartılan 865 sayılı Ticaret Kanununun
1002. maddesinde hastalık durumunda oluşan zararın sigorta
şirketi tarafından tazmin edileceğine dair bir hüküm alıyordu.
Bu hüküm, Türkiye’de özel sağlık sigortacılığının başlangıcı
olarak kabul edilmektedir.

o İstanbul Üniversitesine bağlı 200 kişilik “Tıp Talebe
Yurdu” kuruldu. (1924)

o 1927 yılında İstanbul Verem Savaş Derneği katkılarıyla BCG aşısı uygulaması başlatıldı.

o Aynı yer İstanbul Tıp Fakültesi’ne Bağlı olarak bir
ebe okulu ve İstanbul Şişli Çocuk Hastanesi bünyesinde 50
kişilik bir Ebe Öğrenci Yurdu açıldı ve mezunları iki yıllık
mecburi hizmetle yükümlü kılındı. (1924)

o 1927 yılında Konya’da bir kuduz hastanesi açıldı.

o İllere rehber olmak üzere ilk olarak 1924’te Ankara,
Diyarbakır, Erzurum, Sivas Numune Hastaneleri açıldı.
o 1925 yılında Sağlık Bakanlığının 1928 yılına kadar
numune hastanelerinin arttırılması, ebe ve sağlık memuru
yetiştirmesi, doğum ve çocuk bakımevleri açılması, verem
Sanatoryumları kurulması, sıtma, frengi, trahom savaşı
için özel birimler kurulması, Merkez Hıfzıssıhha Kurumu
kurulması, Hıfzıssıhha Okulu açılması, Milli Tıp kongreleri
düzenlenmesi kararları alındı.
o Trahomla ilgili yürütülen savaşta planlı bir çalışma
1925 yılından itibaren başlatıldı; Malatya ve Adıyaman’da
10’ar yataklı birer trahom hastanesi yapıldı, gezici ve sabit
teşkilatlar kuruldu.
o 21 Şubat 1925’te Kızılay Hemşirelik Okulu açıldı.
o 3 Mart 1926’da 767 sayılı “Türk Kodeksi Hakkında
Kanun” çıkartıldı.
o 28 Nisan 1926’da 831 Sayılı “Sular hakkında Kanun”
çıkartıldı.

o 24.1.1927 tarihinde “Eczaneler ve Eczacılar Hakkında
Kanun” çıkarıldı.
o Afgan kralı Amanullah’ın Türkiye’ye resmen başvurusu üzerine 1927 yılında Afganistan’a gönderilen hekimlerimiz kurdukları tıp okulları ve hastanelerle laboratuvar ve aşı
üretim evleri kurdular.
o 1928’de Adana’da bir sıtma Enstitüsü kuruldu; asker
ve sivil bütün hekimler sıtma stajı yapmaya başladı.
o 11.4.1928’de 1219 sayılı “Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun” çıkartıldı.
o 1928’de çıkan 1219 sayılı Kanunun 30. maddesi gereğince, diş hekimliği uygulama yetkisi yalnızca Diş Hekimliği
Okulu’ndan mezun olanlara verildi.
o 14 Mayıs 1928’de 1262 sayılı “İspençiyari ve Tıbbi
Müstahzarlar Kanunu” çıkartıldı. Böylece ilaçların üretimi ve
pazarlanması kurallara bağlandı. İlk “ilaç kodeksi” (farmakope) ise 1930 yılında yürürlüğe girdi.
o 17 Mayıs 1928 tarihinde “Türkiye Cumhuriyeti Merkez Hıfzıssıhha Müessesi Hakkında Kanun” çıkartıldı. Yasaya göre Kurumun amaçları halk sağlığının korunup gelişti-
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rilmesine yardımcı olmak üzere her tür bilimsel araştırma ve
incelemenin yapılması, aşı ve serum üretilmesi, ithal edilen
ilaç ve diğer sağlık maddelerinin kontrol edilmesi, halk sağlığı, sosyal sağlık sorunları ve bulaşıcı hastalıklarla ilgili bütün
işlerle uğraşılması, talep eden kurumlara görüş bildirilmesi,
halkın halk sağlığı konusunda eğitimler sayılabilir.

o !931 yılında yurtdışından bulaşıcı hastalıklar ve sağlıklı yaşamla ilgili 15 film getirilip halka ücretsiz olarak gösterilmeye başlandı.

o 1928 yılında Adana, Çorum, Erzurum, Kars ve Malatya’da Doğum ve Çocuk Bakımevleri açıldı.

o 1931 yılında Verem Savaş Derneği Erenköy’de Verem
Savaş Hemşire Okulunu kurdu.

o 1928
yılında
Tıp
Fakültesi
lik okulu ortaokul mezunu kızları ebelik
için almaya başladı.

o 1931 yılında, ağız yoluyla uygulanan BCG Aşısı üretimine başlanıldı.

ebeeğitimi

o 1928 yılında 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarz-ı İcrasına Dair Kanun ile diplomasız ebelerin doğum
yaptırmaları yasakladı.
• 1930 – 1939 arası
o 24 Nisan 1930’da 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha
Kanunu kabul edildi.
o 1930 yılında çiçek, difteri, boğmaca, tetanos, BCG,
polio aşılama hizmetlerinin rutin olarak uygulanmasına başlandı.
o 1930 yılında 1593 Sayılı Kanunun 162. maddesi gereğince, nüfusu 10 binden fazla olan belediyeler, çocuk sağlığını korumak amacıyla “süt çocuğu muayene ve müşavere
evleri” ismi altında dispanserler açmakla yükümlü kılındı. İstanbul Özel İdaresi ve Belediyesince Bakanlıkça verilen emir
gereğince Beşiktaş, Edirnekapı ve Üsküdar da üç dispanser
açıldı.
o 1593 sayılı kanunun 10. maddesine dayanılarak Yüksek Sağlık Şurasının ilk şekli olan “Danışma Kurulu” kuruldu. (1930)
o 1930 yılında sağlık eğitimi ve propagandası çalışmaları kapsamında; Özel İdareler teşvik edilerek Ankara, Bursa,
İstanbul, Ordu, Trabzon, Konya ve Aksaray gibi yerlerde sağlık müzeleri oluşturuldu.
o 1931 yılında Balıkesir’de bir Doğum ve Çocuk Bakımevi açıldı.

o 1931 yılında okul müfredatına çocuk bakımı ve sağlık
konularında dersler konuldu.

o 21 Eylül 1931 tarihinde “Evlenme Muayenesi Hakkında Nizamname” yayınlandı. Buna göre 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 123 ve 124. maddelerinde belirtilen evlenmeye engel hastalıkların (frengi, gonore, yumuşak
şankr, tüberküloz, cüzam, akıl hastalıkları) nasıl araştırılacağı açıklandı.
o 1932 yılında, serum üretiminin ülke ihtiyacını karşılayacak düzeye gelmesi sonucu, dışarıdan serum ithali durduruldu.
o 1933 yılında Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha
Enstitüsü›nde simple yöntemi ile kuduz aşısı üretimine başlandı.
o 1933 yılında İstanbul Emrazı Asabiye ve Akliye Hastanesinin yatak sayısı 1500’e çıkarıldı; Van’da ise Doğum ve
Çocuk Bakımevi açıldı.
o 24 Mayıs 1933’te Hususi Hastaneler Kanunu çıkarıldı.
o 31 Mayıs 1933’te çıkarılan kanunla üniversite reformu yapıldı; İstanbul Darülfünunu kaldırılıp Maarif Vekâletince yeni bir üniversite kurulması sağlandı; eczacılık ve diş
hekimliği tıp fakültesi gibi bağımsız fakülte ve okul oldu.
o 1933 yılında Türk Hemşireler Derneği kuruldu.
o 1934 yılında, İstanbul Aşıhanesi, Enstitü bünyesine
nakledildi ve çiçek aşısı üretimi ülke ihtiyacını karşılayacak
düzeye getirildi.
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o 1934 yılında yabancı ülkelere aşı yardımı yapıldı.
o 1935 yılında Merkez Hıfzıssıhha Enstitüsünde gazlı
gangren, şarbon, menengokok, dizanteri ve hemolitik serum
üretimine geçildi.

Bursa’daki Yıldırım Darüşşifasında ilk Türkçe tıp derslerinin
başladığı tarihtir) Ancak, 1937 yılından buyana yeniden 14
Mart günü Tıp Bayramı oldu.
o 1938 yılında Konya’da Köy Ebe Okulu açıldı.

o 1935 yılında, Hıfzıssıhha Enstitüsünde Farmakoloji Şubesi kurularak yerli ve yabancı ilaçlar ile diğer hayati
maddelerin kontrolüne geçildi.

o 1938 de İran, 1942-1944’te Suriye ve Irak ‘tan geçen geniş bir çiçek salgını oldu; aşı ve koruyucu önlemlerle
1944›te salgın sona erdi.

o 1935 yılında yeni bir anlayışla çalışacak “Etimesğut
içtimai Hıfzıssıhha Numune Dispanseri» kuruldu ve Etimesğut bucak merkezi ve köylerine koruyucu ve tedavi edici ve
çevre hizmetlerini bir arada vermeye başladı; 10 hasta yatağı
olan dispanser Ankara Numune Hastanesi ve Ankara Doğumevi arasında bir sevk sistemi oluşturuldu.

o 1938’de Etibanka bağlı Ergani de Maden Hastanesi,
1936’da Zonguldak’ta Amele Birliği Hastanesi olarak açılıp 06 Ocak 1948’de Ereğli Kömür İşletmelerine devredilen
Zonguldak Hastanesi ve yine 1948’de yalnızca iş kazalarına
bakan Paşabahçe Sağlık İstasyonu iş ve meslek hastalıkları
alanında hizmet vermekteydi.

o 14 Nisan 1877 tarihinde kurulan ve savaş yıllarında
çok önemli görevler üstlenen “Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti”nin adı Saltanatın kaldırılmasından iki gün sonra “Türkiye Hilal-i Ahmer Cemiyeti” olarak değiştirildi. Genel merkez
1925 yılında Ankara’ya taşındı. Cemiyetin adı, Atatürk’ün
önerisi ile 1935 yılında “Türkiye Kızılay Derneği” oldu.

o 1938 yılında Anadolu Sigorta A.Ş.’nin 1938’de gemi
kurtarma çalışmaları gibi riskli görevlerde çalışanlar için hastalık sigortasına benzer bir güvenceyi piyasaya sürmesiyle
özel sağlık sigortacılığı aktif olarak uygulanmaya başlamış
oldu.

o 9 Haziran 1936 tarihinde 3017 sayılı Sıhhat ve İçtimai
Muavenet Vekâleti Teşkilat ve Memurin Kanunu çıkartıldı.
o 1936 yılında, Hıfzıssıhha Okulu açıldı.
o 1937 yılında Hıfzıssıhha Merkezinde kuduz serumu
üretilmeye başlandı.
o Hıfzıssıhha Enstitüsü tarafından yılda üç kez “Türk
Hijyen ve Tecrübi Biyoloji Dergisi” çıkarılmaya başlandı.
(1937)
o 1937 yılında difteri ve boğmaca aşıları aşılama programına alındı.
o 1937 yılında doğumevlerinin bünyesinde köy ebe
okulları açıldı.
o İlk kez, İstanbul’un işgaline bir tepki olarak 14
Mart 1919 günü kutlanan “Tıp Bayramı” 1929-1937 yılları
arasında 12 Mayıs günü kutlanmaya başlanmıştı.(Bu tarih,

o 1939’da Bursa, 1942’de Aydın, 1943’te Gaziantep,
1944’te Eskişehir ve Maraş Doğum ve Çocuk Bakımevleri
açıldı; 1950’de bu sayı 13’e ulaştı.
o 27 Aralık 1939 tarihinde Erzincan’da 7.9 büyüklüğünde deprem oldu; 33.000 kişi yaşamını yitirdi.
• 1940 – 1949 arası
o 1940 yılına kadar sürdürülen mücadelede sıtmalı oranı %50’lerden %11’e kadar düşürüldü.
o Lepra (Cüzam) konusunda ilk hastane 1941 yılında
Elazığ’da açıldı.
o 4 Ocak 1941 gün ve 3959 sayılı kanun ile Hıfzıssıhha
Müessesesinin görev, yetki ve sorumlulukları yeniden belirlendi; Hıfzıssıhha Mektebi ayrı kuruluş haline getirildi.
o 1942’de Tifüs Aşısı Laboratuvarı kuruldu; tifüs aşısı
ve ilk olarak akrep serumu hazırlanmaya başlandı.
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YAZIK OLDU KÖY ENSTİTÜLERİNE

Saimbeyli, 1945’te Akdağmadeni, Nevşehir, Tavşanlı ve Vezirköprü sağlık merkezleri faaliyete geçti.

Zafer Öztek

o 1942 yılında 1593 sayılı kanun çerçevesinde “Gıda
Nizamnamesi” yayınlandı.
o 1943 yılında 1219 sayılı kanunda yapılan bir değişiklikle 6 yıl süreyle köylerde çalışan ebelerin 6 aylık bir kurstan
sonra şehirlerde çalışmalarının yolu açıldı (şehir ebeliği).
o 1943 yılında 1219 sayılı kanunda yapılan bir düzenleme ile köy enstitüleri kız öğrencileri arasından seçilip
Köy Ebe Mekteplerinde eğitim alanlar “birinci sınıf köy
ebesi” olarak göreve başladılar. Aynı şekilde, seçilen erkek
öğrenciler “köy sağlık memuru” olarak çalıştırıldılar.
o 1943 yılında 1219 sayılı kanunda yapılan bir düzenleme ile çalıştıkları köyde doğum sayısını arttırmaya gayret
eden, halka başarılı sağlık eğitimi veren, köye yararlı ek işler
yapan ve olağan üstü hizmeti olan ebelerin adlarının köyde
açılan bir tesise verilmesi kabul edildi. Başarılı hizmetlerini on yıl süreyle yapanlar “ülkü eri” unvanını almaya ve
kendilerine verilecek ay yıldızlı bir alâmeti taşımaya hak
kazandılar.
o 7 nisan 1940 tarihinde kabul edilen 3803 sayılı kanunla “köy enstitüleri” kurulmaya başlandı. Bu okullardan “çok
amaçlı” eleman mezun edilerek kırsal kalkınmanın sağlanması amaçlanıyordu. Bu mezunlar aynı zamanda basit sağlık
uygulamalarını da öğrenirler ve hizmet verdikleri toplumda
bir sağlık elemanı olarak ta görev yaparlardı. Enstitüler, iş
ilkesine dayanan yönetmeliği değiştirerek önce sıradan okula
dönüştürdüler, 20 Ocak 1954 tarihinde ise tümüyle kapatıldılar.

(Sağlıkta Altın Olaylar, SSYV Yayını, 2. Baskı, 2017)
Bu satırları belki bir masa başında, belki bir koltukta, belki bir yolculukta okuyorsunuz; eğer gece ise, elektrik düğmesine basmışsınızdır, odanız aydınlık, radyatörünüz sıcaktır;
biraz önce okuduğunuz gazete yanınızda durmaktadır; belki
radyonuz ya da televizyonunuz açıktır; siz okurken hafif bir
müzik sesi dolduruyordur bulunduğunuz ortamı. Eğer uçak
yolculuğunda iseniz, birazdan hostes yemeğinizi getirecektir
ve Türkiye’nin bir köşesinden gideceğiniz diğer köşesindeki
kente bir saat içinde varacaksınız.
Şimdi gözlerinizi kapatın. Kendinizi 1920’lerin
Türkiye’sinde varsayın. Gazete yok, zaten olsa da siz
okuma bilmiyorsunuz. Radyo, televizyon yok. Haberleri
gecikmeli olarak konu komşudan duyuyorsunuz. Onların
da doğruluğu kuşkulu. Bırakınız uçağı, otomobili, at
arabası bulabiliyorsanız şanslısınız. Sobanız varsa ve odun
da bulabilirseniz ısınırsınız. Elektriğin ne olduğunu ya
bilmiyorsunuz ya da bir yerlerden duymuş olabilirsiniz. Fakat duvarınızda Kurtuluş Savaşında kullandığınız mavzer,
göğsünüzde madalyanız asılı. Umutlusunuz. Ülkede var olmayanların hepsi bir gün var olacak.
Fakat nasıl? Nüfusunun yüzde 85’inin köylerde yaşadığı,
erkeklerin yüzde 97’sinin, kadınların yüzde 99 ‘unun okuma-yazma bilmediği, yolu, elektriği, suyu olmayan, tarımı
geri, bir çivi bile yapılamayan, evleri topraktan, sıtmanın,
trahomun, veremin her tarafı sardığı bu ülke nasıl kalkınacak?
Eğitimle…
Çünkü savaştan sonraki en büyük düşman cehalettir…
Savaşı kazandık… Şimdi sıra cehalette… Cehaleti de yenersek, çağdaşlaşmanın da kalkınmanın da kapısı aralanacak.
Ulu Önder Atatürk ve dönemin Eğitim Bakanı Vasıf Çınar ünlü eğitimci ve düşünür Amerikalı John Dewey’i davet
ederler. Dewey, yaparak-yaşayarak öğrenmeye ve deneyime
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önem veren pragmatizmi, mantıksal ve ahlaki bir analiz kuramı olarak geliştirmiş, deneycilik, işlevsellik ve aletçilik
olarak da bilinen felsefe akımının kurucusu ünlü düşünür ve
eğitim kuramcısıdır.
Dewey, üç aya yakın süre kaldığı ülkemizde İstanbul,
Ankara ve Bursa’da gözlem ve incelemelerde bulunduktan
sonra 30 sayfalık bir rapor hazırlar. “Halkının yüzde 85’nin
köylü ve okuryazarlığın bu kadar düşük olduğu bir yapıda
modern devlet kurulamaz” der raporunda. Öte yandan, kurulması gereken yeni eğitim sistemi hakkındaki önerilerde
bulunur.
Atatürk’ün ülke kalkınmasını tetikleyen devrim fırtınası
içinde eğitimle ilgili çok önemli gelişmeler olur. Önce “eğitimin birleştirilmesi” (tevhid-i tedrisat) yasası çıkar. Bunu
Latin alfabesinin kabulü izler. Askerde okuma-yazma öğrenen çavuş ve onbaşılar terhis sonrası kendi köylerinde kurslar
açarlar. Bu iş için kendilerine 2 lira aylık ödenir. Böylece,
okuma yazma bilenlerin sayısı hızla artmaya başlar. Eğitmen
okulları açılarak eğitimin yaygınlaştırılmasına çalışılır.
Milli Eğitim Bakanı Saffet Arıkan 1935 yılında İlköğretim Genel Müdürlüğü’ne İsmail Hakkı Tonguç’u atar. Tonguç atandıktan sonra çalışmalar hızlanır. Asıl gelişmeler Hasan Âli Yücel’in bakan oluşu ile olur. 7 Nisan 1940 tarihinde
kabul edilen 3803 sayılı yasa ile köy enstitüleri kurulmaya
başlanır.
Köy enstitüleri, yapılan devrimlerin ve yeni atılımların
kırsal bölgeye ulaşmasını sağlayacak, köy toplumunun içten
canlanması için çabalayacak insanlar yetiştirmek amacıyla
kurulmuş, başka bir ülkede bir eşine rastlanmayan özgün
okullardır.
Köy enstitüleri kırsal bölgenin başlıca gereksinmelerini
karşılamak üzere “çok amaçlı” insangücü yetiştiren okullardır.
Köylerden seçilmiş gençler eğitildikten sonra kendi köylerinde ve yakın yörelerde eğitimi, tarımı, yapıcılığı, hayvancılığı, arıcılığı, kooperatifçiliği, el sanatlarını, müziği, sporu
ve sağlığı geliştirecek, böylece kırsal bölgelerin çağdaşlaş-

masına ve kalkınmasına paha biçilemez katkılar sağlayacaklardı.
Öyle de oldu. Sayıları 21 ‘e ulaşan köy enstitüleri ilk
mezunlarını verdiği 1942 yılından nitelik değiştirildiği 1953
yılına kadar 1.398’i kız, 15.943’ü erkek olmak üzere toplam
17.341 öğretmen yetiştirdi.
Yaz-kış açık olan bu kuruluşlardaki öğrenciler beş duyuya yönelik, beceriye dönük, işi yaparak ve yaşayarak öğreniyorlardı; bütün çalışmalar ve uygulamalar imeceye ve
üretime dayalıydı; kültür ve meslek dersleriyle birlikte, müzik, spor ve halkoyunlarının da bulunduğu laik bir program
uygulanıyordu; okullarda kızlar ve erkekler karma biçimde
bulunuyorlardı.
Dolaysıyla, köy enstitülerinden mezun olanları yalnızca birer öğretmen olarak görmek yanlıştır. Onlar öğretmen
olmalarının yanında çağdaşlaşmanın öncüleri ve yeni Türkiye’nin toplum liderleri olmuşlardır. Mezunlar arasından çok
değerli yazarlar, sanatçılar, müzisyenler ve geleceğin akademisyenleri çıkmıştır. Köy enstitüleri mezunları kalkınan Türkiye’nin çekirdek aydınları olmuşlardır.
Kuruluşlarından başlayarak köy enstitülerinin eğitim
programında yalnızca eğitim, kültür, tarım ve inşaat alanlarına değil, sağlık eğitimine de yer verilmiştir. Beş yıl boyunca
“tabiat ve okul sağlığı” dersi ve son sınıfta ise “ev idaresi
ve çocuk bakımı” dersi okutulmuştur. Tabiat ve okul sağlığı
dersi içinde insan anatomisi ve fizyolojisi, genel sağlık kuralları, sağlığın korunması, okul sağlığı, kazalardan korunma ve
köylerde görülen başlıca sağlık sorunları gibi konular işlenmiştir. Bu dersler, toplam eğitim programının yaklaşık yüzde
onunu oluşturuyordu.
Geleceğin öğretmenleri olacak öğrenciler, derslerde ve
revir çalışmalarında ilk yardım ve sağlıkla ilgili bazı temel
konularda eğitim alıyorlardı. Ancak, bu programda mezun
olanlar köylerdeki sağlık hizmetleri için yeterli değildi. Köylerin sağlık sorunlarının çözülmesi için tıpkı köy öğretmenleri gibi, yerel koşullara göre eğitilmiş sağlık elemanlarının yetiştirilmesinin gerekli olduğu görülüyordu. Çünkü köylerde
duvar diplerine dizilmiş sıtmalılar, yüzü gözü sinek, sümük
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içinde çocuklar, salgınlarda yitirilen bebekler, ölen gencecik
anneler içleri sızlatıyordu. Kasabalarda oturan hekimlerin ve
diğer sağlıkçıların köylüye bir yararı olamıyordu. Ulaşım zor,
yollar bozuk, araç yoktu.
O yıllarda İsmail Hakkı Tonguç bu konudaki görüşünü
şöyle dile getirmişti: “Köyleri hastalıklardan kurtaramadığımız sürece, canlı ve mutlu bir topluma kavuşamayız. Millet
çoğunluğunun sağlığı ile ilgili bu işi tıpkı ilköğretim davası
gibi kökten çözümlemek yoluna düşmek gerekir.... Ulusal
hizmetler, ulusu yıkımlardan kurtarma yolundaki hizmetlerdendir...”
Aslında, köylerde sağlık hizmetlerini yürütmek üzere
1910 yılında “küçük sıhhat memurları mektebi” adıyla okullar açılmıştı. Cumhuriyet kurulduktan sonra 1924 yılında
“sağlık memurları okulları” açıldı. Bu okullardan 1926 yılından 1948 yılına kadar 720 sağlık memuru mezun olmuştu.
Ancak, bu elemanların büyük çoğunluğu eğitim amaçlarının
tersine kent ve kasabalarda çalışıyorlardı.
Bu durumlar dikkate alınarak 1943 yılında Sağlık ve
Sosyal Yardım Bakanlığı Teşkilat Kanununa bir ekleme yapılarak “köy sağlık örgütü” kuruldu. Bu birimlerdeki ekip
yasaya göre köy hekimi, köy sağlık memuru ve köy ebesinden oluşuyordu. Yasa böyle demekle birlikte, köy hekimleri
yetiştirilemedi; sağlık memurları eğitimine devam edildi; köy
ebeliği için 1936 ve 1937 yıllarında Balıkesir ve Konya’da
açılan iki köy ebe okuluna alınan 15 yaşını doldurmuş kız çocuklarına verilen 12 aylık eğitimle 1947 yılına kadar toplam
789 köy ebesi mezun edildi.
İki bakanlık işbirliğine giderek 19 Temmuz 1943 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 4459 sayılı yasa ile köy
enstitülerinde “sağlık memurluğu kolu” ve “köy ebesi kolu”
oluşturulmasına karar verdiler. İsteyen öğrenciler üçüncü sınıftan sonra bu kollara ayrılacaklardı. Ancak, kız öğrencilerin
sayısı az olduğu için “ebe kolu” açılamadı.
Sağlık kolu bulunan okullarda birden çok hekim, hemşire ve sağlık memuru bulundurulmuş ve eğitimlerde büyük
ölçüde okul hekimlerinden yararlanılmıştır. Uygulamalı eğitimler için civardaki devlet hastaneleri kullanılmıştır. Bu

kolun eğitim programı sağlık memuru okullarında yürütülen
eğitim programlarının aynısı idi.
Sağlık kolu bulunan okullarda birer “bölge dispanseri”
açılması planlanmış, ancak yalnızca Hasanoğlan Yüksek Köy
Enstitüsü’nde gerçekleştirilebilmiştir. (1942 yılında kurulan
Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü ülkemizde kurulmuş ilk
köy üniversitesidir. Amaç, köy enstitülerine öğretmen yetiştirmekti.)
Köy enstitülerinden 1945 yılından son mezunlarını verdikleri 1951 yılına kadar 1.599 sağlık memuru diploma almıştır. Köy öğretmenleri gibi 20 yıl zorunlu hizmetle yükümlü olan sağlık memurlarına 5-10 köyden oluşan bir köy grubu
bölgesi verilmiştir. Bu bölgenin merkezindeki bir köyde oturan sağlık memuru gezici hizmet vererek, her ay her köyü ziyaret ederek bulaşıcı hastalıklarla savaş, çevre sağlığı, çiçek
aşısı uygulaması, ilaç enjeksiyonları, sıtma taramaları yapacak ve ilk yardım hizmeti verecektir. Sağlık memurlarına üç
ayda 60 lira ödeniyordu, oturmaları için bir bina yapılıyor ve
kendilerine bir tarla ve gerekli tarım aletleri tahsis ediliyordu.
Tarlayı köylüler imece usulü ile ekip biçiyorlardı.
Türkiye’nin kalkınmasında özgün bir model olan köy
enstitüleri dünyada da yankı buldu. John Dewey 1943 yılında ülkemize yeniden geldiğinde bu okullar için “hayalimdeki
okullar” demişti.
İkinci Dünya Savaşı’nın sonlarına doğru 1945 yılında
Sovyetler Birliği lideri Stalin Türkiye’den Kars, Artvin
ve Ardahan’ı ve Boğazlarda askeri üs istemesi üzerine
Cumhurbaşkanı İnönü ABD’den askeri destek istedi. ABD,
Truman Doktrini ile yardıma başladı ama karşılığında
Türkiye’de serbest seçimlere dayanan demokrasi düzeninin
yerleşmesini ve “5 yıllık kalkınma planları” ve “köy
enstitüleri” gibi sovyet sistemine benzer uygulamaların
kaldırılmasını talep etti. Meclisteki muhalif kanat ta bu
talepleri destekliyordu. 1950 seçimlerinde bu kanat bir
kampanya ile köy enstitülerine karşı çıktı. Köy enstitülerinde
tek tip üniforma giyilmesi komünizm suçlamalarına yol
açıyordu; erkek ve kızların karma biçimde eğitim görmeleri
dedikodulara neden oluyordu; öğrencilerin kendi okul
binalarını yapmaları yadırganıyordu. Belki de kayda değer
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bir önemli şey, köylerde öğretmenlik yaparken köy ağaları
ile sürtüşme yaşamaları idi. Bu durumlar Ankara’ya sürekli
baskıların yapılmasına yol açıyordu. Din, iman, vatan elden
gidiyor çığlıklarıyla tozu dumana kattılar. İş ilkesine dayanan
yönetmeliği değiştirerek köy enstitülerini önce sıradan okula
dönüştürdüler, 20 Ocak 1954 tarihinde ise tümüyle kapattılar.
Köy enstitüleri kısa ömürlü oldular, ama açık kaldıkları
altı yılda eğitim, sanat, siyaset ve sağlık alanlarında başardığı
olağanüstü işlerle anılacaklar.
Köy enstitüleri eğitim alanında olduğu kadar sağlık alanında da bir altın olaydı. Yazık oldu köy enstitülerine....
Kaynaklar

• Efendioğlu, A., Berkant, H.G., Altıntaş, Ö. John Dewey’in Türk
Maarifi Hakkında Raporu ve Türk Eğitim Sistemi, 1.Ulusal Eğitim
Programları ve Öğretim Kongresi, http://www.pegem. net/akademi/
kongrebildiri_detay.aspx?id=117784
• Bozkırdaki Işık: “Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü”, E-Bülten
Sayı:30/Yıl:8/Haziran 2013, http://e-bulten.library.atilim.edu.tr/
sayilar/2013-06/ankara2.html
• Köy Enstitülü Bir Sağlıkçı: Mehmet Yanık – Müslüm Kabadayı,
http://www.insanokur.org/?p=43509
• Çamur, A.Z., Anadolu Güneşi Köy Enstitüleri Yaşıyor, http:// www.
tireboluhaber.net/yazar_detay.php?id=710
• Güvercin, C.H., Aksu, M., Arda, B. Köy Enstitüleri ve Sağlık Eğitimi, Ankara Enstitüsü Tıp Fakültesi Mecmuası, Cilt 57, Sayı 2, 2004.

o 1944’te Samsun ve Denizli’de Verem Mücadele Derneği kuruldu.
o 1945’te Adana ve Eskişehir, 1946’da Rize ve İstanbul
Fatih ve 1947’de Adapazarı’nda dispanserler açıldı.
o 1945’te 4707 sayılı “Olağanüstü Sıtma Savaş
Kanunu” çıkartıldı
o Kuduz hastanesi sayısı azaltılarak 1945’te 3’e düşürüldü. Aynı yıl zührevi hastalıklar hastanesi sayısı 7 tane idi.
1941’de Elazığ’da bir cüzam hastanesi hizmete girdi. İstanbul Baltalimanı Kemik Hastalıkları Hastanesi 1943’te faaliyete başladı.

o 9 Temmuz 1945 tarih ve 4792 sayılı kanunla 1
Ocak1946’dan geçerli olmak üzere “işçi Sigortalar Kurumu”
kuruldu. Kanun gereğince iş kazaları ve meslek hastaları sigortası oluşturuldu. Teşkilatlanmada sağlık müşavirliği de
yer aldı.
o 1945 yılında iş kazaları ve meslek hastalıkları sigortası kuruldu. Türkiye’de ilk kurulan sigortacılık alanıdır ve
Uluslar arası kuruluşların talebiyle oluşturulmuştur.
o Dr. Behçet Uz’un bakanlık yıllarında 1946 yılında
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, sağlık hizmetlerini günün gereklerine uyacak biçimde organize etmek ve hizmetleri halka daha yararlı biçimde sunmak üzere bir plan hazırlandı. 1947’de uygulamaya konulmak üzere hazırlanan bu
plana “Birinci On Yıllık Milli Sağlık Planı” adı verildi.
Söz konusu planda ülkemiz 7 ana bölgeye ayrılıyordu. Her
bölgede 500 yataklı birer genel hastane ve 300 yataklı bir
çocuk hastanesi, çocuk bakımevleri, 200 yataklı doğumevleri açılması, yaşlı ve düşkünler için yurtlar oluşturulması,
çocuk ölümlerinin azaltılması, özürlü vatandaşlara güç kazandıracak kurumların açılması, tropikal hastalıklar için enstitüler kurulması, sağlık personeli yetiştirecek okullar açılması, halkın sağlığı ile yakından ilgilenmek ve kontrol altında
tutabilmek üzere her 40 köy için (ya da 20.000 nüfus için)
10 - 25 yataklı birer sağlık merkezi (kırsal hastane) kurulması, Merkez Hıfzıssıhha Kurumu’nun geliştirilmesi ve ilaç
sanayinde dışa bağımlılığın önlenmesi, sıtmalı bölgelerdeki
bataklıkların havadan ilaçlanması ve ayrıca özel bir kanunla
hastalık sigortası için «Sağlık Sandıkları» (Sağlık Bankacılığı) kurulması yer alıyordu. Her bölgede birer tıp fakültesi
kurulacak, her fakülteye birer çiftlik ve yetimhane bağlanacaktı. Yetimler sağlık personeli olarak yetiştirilecekti. Ancak,
bu plan çok masraflı olacağı gerekçesiyle uygun bulunmadı;
ancak az sayıda sağlık merkezi kuruldu.
o 1946’da 4862 sayılı Kanun gereğince Danışma ve İnceleme Kurulu Başkanlığı, Zat İşleri ve Muamelat Genel Müdürlüğü, Eczacılık ve Tıbbi Müstahzarlar Genel Müdürlüğü
kuruldu, sıtma şubesi ise bağımsız oldu.
o Şubat 1946›da sıtma savaşını devamlı yürütmeyi
öngören 4871 sayılı «Sıtma Savaş Kanunu» yürürlüğe girdi.
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Olağanüstü savaş yaklaşımıyla hazırlanan bu yasaya göre sıtma ile mücadelede 1946›da teknik DDT, 1949›da mazot ve
petrol kullanılmaya başlanıldı. Bataklıkların kurutulması teşvik edildi; köylüler bataklıkları kuruttuklarında mera olarak
kullanabildiler.
o 1946’da İzmir Çocuk Hastanesi faaliyete geçti (Dr.
Behçet Uz Çocuk Hastanesi)
o 1946 yılında Sağlık Sosyal Yardım Bakanlığı, bünyesindeki yataklı tedavi kurumlarının ihtiyacını karşılamak
üzere Sağlık Meslek Liseleri (SML) açtı.
o 1947’de Mısır ve Suriye’ye 1.300 lt. kolera aşısı sevk
edildi. 1939’da da Uzak Doğu’da çıkan kolera salgını sırasında Çin’e bir milyon kişilik kolera aşısı gönderildi.
o Veba hastalığına 9 Mart 1947’de Urfa’nın Akçakale
İlçesi Harbetülgazel köyünde rastlanıldı, 18 vaka ve 3 ölümle
bu salgın önlendi ve 1947’den sonra yurdumuzda veba vakası
görülmedi.
o 1947 yılından itibaren Verem Savaşı Eğitim ve Propaganda haftaları düzenlendi.
o Kanser savaş konusunda ilk örgütlenme 1947 yılında
Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumunun kurulmasıyla
başladı.
o 1947 yılında Biyolojik Kontrol Laboratuarı kuruldu
ve Enstitü bünyesinde bir aşı istasyonu hizmete açıldı. Ayrıca
deri içi yolu ile uygulanan BCG aşısı üretimine geçildi.
o 18 Şubat 1947 yılında Türk Kanser Araştırma ve Savaş
Kurumu Derneği (TKASKD) kuruldu. Dernek, 1962 yılında
Türkiye’nin ilk kanser hastanesi olan Ankara’daki “TKASK
Ahmet Andiçen Onkoloji Hastanesi”ni açtı.
o Türkiye Dünya Sağlık Örgütünün Anayasasını 9-10
Haziran 1947’de 5062 sayılı Kanunla onayladı ve bu örgüte
üye oldu. Dünya Sağlık Örgütü Anayasası 7 Nisan 1948’de
yürürlüğe girdi.

o 1947 tarihinde, Dr. Hulusi Behçet tarafından tanım-

lanan sendrom “Behçet Hastalığı” olarak adlandırıldı ve tıp
literatürüne girdi.
Hulusi Behçet, üç hastasında ağız ve genital bölgede aftöz belirtiler, gözde de
çeşitli bulgular bulunduğunu gözlemler
ve bunun yeni bir hastalık olabileceğini
1937 yılında “Dermatologische Wochenschrift” de ve aynı yıl Paris’te Dermatoloji kongersinde sunar. Bu toplantıda hastalığın etyolojisinde, dental bir
infeksiyonun da neden olabileceğini bildirir. 1938’de daha ayrıntılı bir yazı yayınlar. Aynı yıl İstanbul Üniversitesinden Dr. Niyazi Gözcü ve Prof. Frank benzer
semptomları içeren iki vaka daha yayınlarlar. Avrupa kliniklerinden ve dünyanın diğer yörelerinden benzer vakalar yayınlanır. Böylece tıp dünyası yeni bir hastalığın varlığına inanırlar. 1947’de Zürih Tıp Fakültesinden Prof. Mischner’in
Uluslararası Cenevre Tıp Kongresinde yaptığı bir öneriyle,
Dr. Behçet’in bu buluşu “Morbus Behçet” olarak adlandırılır.
Böylece daha başlangıçta Behçet Sendromu, Trisymptom
Behçet, Morbus Behçet adlandırmaları ortaya çıkar.
o 1948’de ilk defa boğmaca aşısı üretimine geçildi ve
viroloji ve virüs aşıları üretmek üzere ilk olarak inflüenza virüsü tipleri üzerinde araştırmalara başlandı; bu arada tavuk
vebası ve New-Castle virüsleri üzerinde çalışmalar yapıldı.
1950 yılına kadar aşı üretimi 18 çeşitle, serum üretimi 10,
antijen ve alerjen üretimi 6, bakteriyolojik analiz ve kontrol
7, kimyasal analiz ve kontrolü de 6 çeşide ulaştı.
o 1948 yılında İstanbul’da yapılan 1. Verem Konferansında, veremle savaş derneklerinin bir çatı altında toplayan
ulusal bir derneğin kurulması kararlaştırıldı ve o tarihte sayısı
48 olan verem savaş derneklerinden 36’sı kurucu üye olarak
“Ulusal Verem Savaşı Derneği”ni kurdu.
o Trahom hastanelerinin sayısı 1949’ta 13’e yükseldi
o 10 Aralık 1948 tarihinde Birleşmiş Millet tarafından
kabul edilen “İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi” 6 Nisan 1949 tarihinde Bakanlar Kurulu tarafından onaylandı.
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o Sosyal Sigortalar Kurumu 1949’da Nişantaşı semtinde ilk hastanesini açtı. Henüz hastalık sigortasının kabul
edilmediği dönemde iş kazasıyla meslek hastalıkları ya da
işçi hastanesi adıyla anılıyordu. SSK Şişli, Okmeydanı Hastanesi, Nişantaşı Doğumevi ve Dispanserinin çekirdeği oldu.
o 1948 yılında Diş Hekimliği Yüksek Okulunun, diş
hekimliği doktorası (Dr.Med.Dent.) diploması vermesi kararlaştırıldı.
o 1949 yılında ilk SSK İş Kazası ve Meslek Hastalıkları
Hastanesi İstanbul Nişantaşı’nda kuruldu.
o 1949’da ayrıca Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım
Örgütünün (FAO) Türk Milli FAO örgütü kuruldu.
• 1950 – 1959 arası
o 1950’de sağlık merkezi sayısı 22 oldu

1956›da Elazığ Dispanseri ve Gaziantep Dispanseri, 1957›de
Aydın Hastanesi, 1958›de İzmir ve Trabzon hastaneleri ve
1959›da Erzurum Hastanesi hizmete açıldı. 1952 yılında
SSK’nın sağlık hizmeti vermeye başlamasıyla, Refik Saydam
dönemindeki “Ülkedeki Sağlık Hizmeti ve Sağlık Personeli
İstihdamının Sağlık Bakanlığınca yerine getirilmesi” anlayışının dışına çıkıldı.
o Avrupa konseyi ile sağlık alanında ilk ilişki 1951’de
Sosyal ve Tıbbi Yardım Eksperler komitesinin çalışmalarına
katılmamızla başladı.
o 1952 ve 1954’te UNlCEF’e tahsis edilen 286.000 dolar ile Ankara’da Atatürk Orman Çiftliği pastörize Süt fabrikası kuruldu.
o 1952 yılında BCG aşılaması başlatıldı

o 1950’de Ankara Dr. Sami Ulus Çocuk Hastanesi açıldı.
o Hıfzıssıhha Enstitüsü›nde 1950›de yeniden BCG aşı
laboratuarı hizmete açıldı ve İnflüenza Laboratuarı Dünya
Sağlık Örgütü tarafından Milletlerarası Bölge İnflüenza Merkezi olarak tamamlandı ve inflüenza aşısı üretimine başlandı.
o 1950 - 1960 yılları arasında Özel İdare Hastaneleri
Sağlık Bakanlığına bağlı Devlet Hastaneleri haline getirildi.
o Verem savaşı konusunda 1950, 1953 ve 1960 yıllarında Verem Danışma komisyonu toplanarak verem savaşına
etki yapan kararlar aldı.
o 4 Ocak 1950 tarihinde 5502 sayılı Hastalık ve Analık
Sigortası Kanunu çıkarıldı. 1951 yılından itibaren %2 işveren
ve %2 işçi olmak üzere toplam %4 oranında prim kesilmeye
başlandı ve 1952 tarihinden itibaren Sağlık hizmetleri verilmeye başlandı. Bu amaçla 1950’de İstanbul Eyüp Hastanesi,
1951’de İstanbul Süreyya Paşa Sanatoryumu ve İzmit Hastanesi, 1952’de İstanbul’da Sultanahmet hastanesi ve Bakırköy
Doğumevi ve Dispanseri, 1953’te Adana Dispanseri, Ankara Hastanesi, Samsun Hastanesi, Soma Dispanseri, 1954’te
Malatya Dispanseri ve Mersin Sağlık İstasyonu, Tunçbilek
Dispanseri, 1955›te Adana Hastanesi, Soma Dispanseri,

o 1952’de ilk Türk ilaç fabrikası Eczacıbaşı ilaç fabrikası kuruldu. Bunu İbrahim Ethem ve diğerleri izledi.
o Ebe yetiştirmek üzere 1952’de İzmir, 1953’de Erzurum, 1954’te Malatya, 1955’de Antalya, Aydın ve Edirne,
1956’da Eskişehir ve Manisa, 1958’de Gaziantep ve Isparta
ile 1959’da Ankara Doğumevi ve Kayseri Köy Ebe Okulları açıldı. Ayrıca 1954’te Keçiören Çocuk Esirgeme Kurumu
Özel Hemşire Koleji açıldı. Köy Enstitülerinin sağlık memuru ve köy ebesi bölümleri 1954’te kaldırıldı.
o 1952 yılında “Gıda Maddeleri ve Sağlığı İlgilendiren
Diğer Levazım Hakkında Tüzük” yayınlandı.
o 1953 yılında İstanbul’da toplanan Milletlerarası Tropikal Hastalıklar ve Sıtma Kongresinde sıtmanın bütün dünyada yok edilmesi tartışıldı ve bu fikir 1955’te DSÖ Asamblesinde kabul edilerek hükümetlere çağrıda bulunuldu. Türkiye
bu çağrı gereği 1957 başından itibaren DSÖ ve UNlCEF’le
yapılan iş birliği ile ülkemizde sıtma eradikasyon programının uygulanmasına geçti ve 1960’da 7402 sayılı sıtma imhası
hakkında kanun kabul edildi.
o 7 Mart 1953 tarihinde 6023 sayılı kanun ile Türk Tabipleri Birliği (TTB) kuruldu. TTB, bünyesinde 1985 yılına
kadar diş hekimleri de bulunurdu.
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o 19 Mayıs 1953’te Ankara Atatürk Sanatoryumu hizmete açıldı.
o 1953’te Elazığ’da bir kuduz hastanesi hizmete girdi.
o 1953 yılında Edirne ilinde UNİCEF’le işbirliği ile
BCG kampanyası başlatıldı.

o 1955’te Ege Tıp Fakültesi’nde bir Yüksek Hemşire
Okulu kuruldu. 28.04.1959’da Florence Ninghtingale Hemşirelik Koleji ve Hastanesi’nin temeli atıldı.
o 1955 yılından itibaren devlet hastanelerinde döner
sermaye sistemi uygulanmaya başlandı.

o 1953 yılında “Tıbbi ve İspençiyari Müstahzar İmalathaneleri Talimatnamesi” düzenlendi.

o Türk Eczacıları Birliği 2 Şubat 1956 tarihinde yayınlanan 6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanunu ile İstanbul’da kuruldu.

o 1953’te 1, 1958’de 8 ve 1960’ta 26 AÇS merkezi ve
1958’de 4, 1960’ta da 19 AÇS şubesi ile çalışma yapıldı.

o 1956’dan itibaren UNlCEF katkıları ile süt tozu ve diğer besleyici gıda maddeleri sağlandı.

o 1953 yılında İbrahim Ethem firması Kıbrıs ve Suriye’ye az da olsa ilaç ihracını başardı.
o 1954 yılında, Hıfzıssıhha Enstitüsünde İlaç Kontrol
Şubesi kuruldu.
o 1954 yılında yürürlüğe giren 6343 sayılı yasa ile
“Türk Veteriner Hekimleri Birliği” kuruldu.
o Dr. Behçet Uz’un 1954-1955 yıllarındaki görevinde
de bir sağlık planını yaşama geçirmeye çalıştı. Bu Program
Milli Sağlık Planına göre daha dar kapsamlı idi. Sadece Sağlık merkezlerine yer veriliyordu. Ülke 16 Sağlık bölgesine
ayrılıyor ve köy gruplarında ebe ve sağlık memuru görevlendirilmesinden vazgeçiliyordu. Daha önceki planda da yer
alan finansman konusunun yine Milli Sağlık Bankası modeli ile çözülmesi düşünülüyordu. Programa göre bir “Sağlık
Sigortası Sistemi” oluşturulacak; sağlık sigortasını Banka
kuracak ve işletecekti. Bu program da önceki gibi kanunlaştırılamadı ve yaşama geçirilemedi. Bu arada taşra-kırsal kesim
sağlık hizmetlerinde ortaya çıkan çok başlılığı ortadan kaldırmak üzere “Kaza Sağlık İdareleri” gündeme gelmiş ve 1954
yılında uygulamaya geçilmiştir.
o Ana ve çocuk sağlığı çalışmalarının geliştirilmesi için
1954’te DSÖ ile birlikte Ankara’da bir Ana ve Çocuk Sağlığı
Tekâmül Merkezi kuruldu ve bu konuda görev alacak personel için üçer aylık kurslar düzenlendi.
o 1954 yılında 6283 Sayılı Hemşirelik Kanunu çıkarıldı.

o 1957’de Frengi Tedavi Yönetmeliği çıkarıldı.
o 27 Haziran 1957’de Ankara’da Cüzzam Savaş ve
Araştırma Derneği kuruldu ve 1960’ta lepra mücadelesi başlatıldı.
o 1957 yılında ilkokul mezunu 18-30 yaş arasındaki
adaylar bir buçuk yıllık kuramsal ve uygulamalı eğitimden
sonra hemşire yardımcısı olarak atandı. 1967 yılında bu kurslar kapatıldı.
o 1958 yılında Hıfzıssıhha Mektebinde “Halk Sağlığı
Uzmanlık” eğitimi başladı.
o 1958 yılına kadar orta okuldan sonra 3 yıl eğitim veren hemşirelik okulları orta okuldan sonra 4 yıla çıkartıldı ve
adları “Sağlık Koleji” olarak değiştirildi
o 1959’da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Okul Beslenme Projesi başladı.
o 1959 yılında BM Kalkınma Programının (UNDP)
100.000 dolar katkısı ile Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına (SSYB) bağlı Sosyal Hizmet Enstitüsü, 1961 yılında bu
Enstitüye bağlı Sosyal Hizmetler Akademisi kuruldu. 1963
yılında bu Akademi SSYB Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğüne bağlandı. 1967 yılında Hacettepe Üniversitesi bünyesinde kurulan Sosyal Çalışma Yüksekokulu 2 yıl sonra
Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesine bağlı bir bölüm oldu;
1982 yılında Sosyal Hizmetler Akademisi, “Sosyal Hizmetler
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Yüksekokulu” adıyla Hacettepe Üniversitesi bünyesine alındı.
• 1960 – 1969 arası
o 27 Mayıs 1960’da ülke yönetimini ele alan silahlı
kuvvetler, “sağlık örgütlenmesinin yeniden yapılanması; milli ilaç sanayi, tıp araç ve gereçleri sanayinin kurulması; yeterli sağlık personelinin yetiştirilmesi” hedeflerini Bakanlığa
iletti.
o 1960 yılından başlayarak yalnızca burs alan tıp öğrencileri zorunlu hizmet yapmakla yükümlü oldu.
o 1960 yılında Verem Savaş Genel Müdürlüğü kuruldu.
o 1961-1962 eğitim döneminde köy ebe okulları doğumevlerinin bünyesinden ayrıldı ve 3 yıllık eğitim veren
okullar haline getirildi. Uygulamalı eğitimler doğumevlerinde veriliyordu.
o 1933 yılında yapılan üniversite reformu çerçevesinde
Eczacı Mektebi, bağlı olduğu Tıp Fakültesinden ayrılarak
Fen Fakültesine bağlandı. 1938 yılında eğitim süresi 4 yıla çıkartıldı. 1944 yılında Eczacı Okulu adıyla yeniden Tıp Fakültesine bağlandı. 15 Ocak 1962 tarihinde İstanbul Üniversitesi
Eczacılık Fakültesi resmen kuruldu. Türkiye’nin ilk eczacılık
fakültesi ise, 1960 yılında kurulan Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesidir. 1964 yılında İstanbul’da ve bunu izleyerek
Ankara, İzmir ve Eskişehir’de özel eczacılık yüksekokulları
açıldı. Bu okullar 1971 yılında devletleştirildi ve 1983’te fakülte haline dönüştürüldü.
o 1961 yılında Devlet Planlama Teşkilatı kuruldu ve
planlı kalkınma dönemine geçildi.
o 1961 yılında 224 sayılı “Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesine Dair Kanun” kabul edildi
o 1961 yılında 5’er yıllık süreleri kapsayan “kalkınma
planları” hazırlanmaya başlandı.
o 1961’de Yenişehir Sağlık Kolejinde Çevre Sağlığı bölümü açıldı.
o 1961 yılında SSK’nın yeniden yapılanması kapsa-

mında, bölge sağlık müdürlüğü, hastane, tam teşekküllü dispanser, ilk müracaat hekimi, kurum ilaçlarının alımı, araç ve
gereçlerin standardizasyonu, meslek hastalıkları klinikleri
ve hastaneleri, SSK Tıp Akademisi kurulması, genel sağlık
sigortası, iş kazalarına yönelik sağlık hizmetleri konusunda
çalışmalar yapıldı. 1979 yılında kurumun ilaç fabrikası deneme üretimine başladı.
o 1961’de, Ankara Üniversitesine bağlı olarak, daha
sonra Hacettepe Üniversitesi olacak olan çatı altında Fizik
Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksek Okulunun açılmasıyla fizyoterapistlik mesleği Türkiye’de başladı.
o 1961 yılında Prof. Dr. Nusret Fişek’in Sağlık Bakanlığı müsteşarlığı döneminde Gevher Nesibe Sağlık Eğitim Enstitüsü (NSEE) kuruldu. Bu okulun kuruluş amacı sağlık meslek lisesi mezunu olup sahada en az 3 yıl çalışmış, iyi sicilli
olanlardan sınavla aldığı hemşire, ebe ve sağlık memurlarını
3 yıllık eğitim sonunda Sağlık Melek Liseleri için öğretmen,
Bakanlığın merkez ve taşra örgütlerine eğitimci ve istatistikçi yetiştirmekti. Okul, 45 yıllık eğitim döneminin sonunda
5.000’e yakın mezun verdikten sonra 1 Şubat 2006 tarihinde
Bakanlığın sağlık meslek liselerine öğretmen yetiştirme görevi ve ihtiyacı kalmadığı gerekçesiyle kapatıldı.
o 1962 yılında “Hacettepe Sağlık Bilimleri Yüksekokulu” bünyesinde “Diyetetik” programı açıldı. Böylece, Türkiye’de diyetisyenlik (beslenme ve diyetetik) mesleği de başlamış oldu.
o 1963 yılında Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi
uygulamasına Muş ilinde başlandı.
o 1963 yılında Ankara Üniversitesine bağlı olarak “Hacettepe Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi” eğitime başladı.
Böylece tıp eğitiminde “toplum hekimliği” eğitimi de başlamış oldu.
o 1963 yılında canlı  polio aşısı aşı programına alındı
o 1963 yılında 154 sayılı Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirildiği Bölgelerde Hizmetin Yürütülmesine İlişkin Yönerge yayınlandı Bu Yönergede ebenin ilk kez görev tanımı
yapıldı.
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o Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı doğrultusunda; Sağlık Kuruluşlarına idareci yetiştirilmesi amacıyla, Sağlık Bakanlığı bünyesinde 18 Aralık 1963 tarihinde Sağlık İdaresi
Yüksek Okulu açıldı. Daha sonra 1970 yılında Hacettepe Üniversite Senatosu kararı ile Hastane İdaresi Yüksek Okulu kuruldu. 1975 yılında okulun adı “Sağlık İdaresi Yüksek Okulu”
olarak değiştirildi. Sağlık Bakanlığına bağlı okul ile Hacettepe
Üniversitesine bağlı okul, 1982 yılında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile tek bir okul olarak Hacettepe Üniversitesi içinde birleştirildi. 2006 yılında ise İktisadi İdari Bilimler
Fakültesi (İİBF) içinde “Sağlık İdaresi Bölümü” haline geldi.
o 1963 yılında Merkezi Hükümet Teşkilatı Araştırma
Projesi( MEHTAP) raporu yayınlandı.
o 1908 yılında “Tıphane ve Cerrahane-i Amire”ye bağlı
olarak kurulan “Dişçi Mektebi”, 31 Temmuz 1933 tarihinde İstanbul Üniversitesine bağlı “İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Diş Hekimliği Yüksekokulu” okulu oldu ve eğitim süresi
3 yıldan 4 yıla çıkartıldı; 11 Temmuz 1964 tarihinde ise Tıp
fakültesinden ayrılarak “İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği
Fakültesi” adını aldı ve eğitim süresi 5 yıla çıkartıldı.
o 1964 yılında ilk eğitim ve araştırma bölgesi (SEAB)
Hacettepe Üniversitesi ile Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan protokol uyarınca Ankara’nın Etimesğut Bölgesinde kuruldu.
o 1965 yılında Nüfus Planlaması Hakkında kanun kabul edildi. Böylece, “pronatalist” politika sona erdi ve “antinatalist” politika dönemi başladı.
o 1965’de Kanser Erken Teşhis ve Kontrol Dispanseri
kuruldu ve Etimesgut’ta Kanser Hastanesi açıldı.
o 1966 yılında, Hıfzıssıhha Enstitüsünde Kolera Referans Laboratuvarı kuruldu.
o 1967 yılında Hacettepe Üniversitesi bünyesinde demografi alanında mezuniyet sonrası eğitim vermek, nüfus ile
ekonomi, sağlık, kültür ilişkilerini araştırmak amacıyla “Nüfus Etütleri Enstitüsü” kuruldu. Enstitü her 5 yılda bir “Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırası” (TNSA) yapmaktadır. İlk
TNSA 1968 yılında yapıldı.

o 6 Aralık 1967 tarihinde Hıfzıssıhha Enstitüsü ve Laboratuvarı bulunmayan her ilde, sağlık teşkilatı bünyesinde birer
“İl Halk Sağlığı Laboratuvarları” kurulmaya başlandı.
o 1968 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinin
son sınıf öğrencileri Türkiye’de ilk “intern hekimler” olarak
çalışmaya başladı, tıpta “internlik” uygulamasına geçilmiş
oldu.
o 1968 yılında DBT karma aşısı aşı programına alındı.  
o 1968 yılında Ankara’da Hıfzıssıhha Enstitüsüne bağlı
olarak kurulan serum çiftliğinde tetanos, gazlı gangren, kuduz, şarbon ve akrep serumları üretilmeye başlandı.
o 11 Haziran 1968 tarihinde Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanlığı’nca oluşturulan bir komite tarafından hazırlanan
‘Genel Sağlık Sigortası Kurulması Üzerine Rapor’ yayınlandı
o Hemşirelik yüksek lisans eğitimi, 1968 yılında Hacettepe Üniversitesi’nde başlamıştır.
• 1970 – 1979 arası
o 1970 yılında kızamık aşılaması başlatıldı
o 1971 yılında tifüs aşısı üretimi sonlandırıldı.
o Bağ-Kur (Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız
Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu) Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı’na bağlı, 2 Eylül 1971’de kabul edilen ve
1 Nisan 1972’de yürürlüğe giren 1479 sayılı yasayla kuruldu.
Bağ-Kur üyelerinin sağlık giderlerini de karşıladı; 2006 yılında Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) kurulması ile kapatılarak bu kurum içinde yer aldı.
o 1972’de Çevre Sağlığı Yüksek Kurulu kuruldu. Çevre işleri daha sonra Bakanlık eli ile yürütülmeye başlandı ve
Çevre Bakanlığı, çevre şuraları düzenlendi.
o Hemşirelik alanında doktora eğitimi ise 1972 yılında
Hacettepe Üniversitesinde başladı.
o 1972 yılında Tarım ve Köyişleri Bakanlığı bünyesinde MEHTAP Raporu doğrultusunda “Gıda İşleri Genel Müdürlüğü” kuruldu ve bu bakanlık gıda hizmetleri konusunda
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yetkilendirildi. Ancak bakan emri ile oluşturulan bu genel
müdürlük yetki yetersizliği nedeniyle denetimlere Sanayi
ve Ticaret Bakanlığı denetçileri ile birlikte hizmet vermiştir.
Daha sonra, 3161 sayılı Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı
Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun ile bu genel müdürlük Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü, Zirai Mücadele ve Karantina Genel Müdürlüğü ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü
ile birlikte kapatılarak, “Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü” oluşturulmuştur.

Türkiye’de de bu başarı sağlanmış oldu. İşte, o tarihle başlayan hafta, yani 3 – 9 kasım haftası ülkemizde organ nakli
haftası olarak kutlanır oldu.

o Ulusal Verem Savaş Derneği 1973 yılında “Türkiye
Ulusal Verem Savaşı Derneği” (TUVSD) adını aldı.

o 29 Haziran 1978’de sağlık personeline Tam Gün Çalışma Yasası çıkarıldı.

o Türkiye’de 1933 yılına kadar haşhaş ekimi, afyon
üretimi ve ticareti serbestti; 1933 yılında 2253 sayılı kanunla
Uyuşturucu Maddeler İnhisar İdaresi kurularak haşhaş ekim
alanları 17 ilde sınırlandırıldı; 1960 yılında haşhaş ekimi izni
42 ile çıkarılmış, 1970 yılında ise 7 ile düşürülmüştür; 1971
yılında Türkiye’nin, yasadışı uyuşturucunun kaynaklarından
biri olarak suçlanması nedeni ile ülkede haşhaş ekilmesine
26/06/1971 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile tam bir yasak
getirdi; 1 Temmuz 1974 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile
ilaç hammaddesi ihtiyacının sağlanması ve geçimi büyük ölçüde haşhaş üretimine bağlı olan çiftçilerin yaşam koşullarının düzeltilmesi amacıyla haşhaş ekimi ve ham afyon üretimi
7 ilde (Afyon, Burdur, Isparta, Denizli, Kütahya, Uşak ve
Konya) serbest bırakılmıştır. 6 Aralık 1974 tarihli kararname
ile kaçağa kayma riski yüksek olan ve haşhaş kapsülünün çizilmesi ile elde edilen afyon üretimi yasaklanarak, daha güvenli bir yöntem olan çizilmemiş haşhaş kapsülü üretimine
geçilmiştir.
o 1974 yılında ülkeyi temsil edecek bir örnekte “1974
Beslenme, Sağlık ve Gıda Tüketimi Araştırması” yapıldı.
Bundan on yıl sonra 1984 yılında, üç ilde (Ankara, İstanbul
ve Adana) “Gıda Tüketimi ve Beslenme Araştırması” sağlık
taraması yapılamadan tekrarlandı.
o Türkiye’de ilk başarılı organ nakli 3 Kasım 1975 tarihinde Dr. Mehmet Haberal ve ekibi tarafından Hacettepe
Üniversitesi Hastanesinde gerçekleştirildi. Mürüvvet Çalışkan’dan alınan böbrek, oğlu Bahtiyar’a takıldı. Böylece,
Dünyadaki ilk başarılı böbrek naklinden 20 yıl kadar sonra

o 1976 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Toplum Hekimliği Bölümü (Halk Sağlığı Anabilim Dalı)
“ulusal halk sağlığı kursu” uygulamasını başlattı. İki yılda
bir düzenlenen bu kurslara ülke genelindeki halk sağlığı araştırma görevlileri katıldı.

o 1978 yılında köy ebe okulları kapatıldı.
o 1978 yılında, Bakanlar Kurulu Kararıyla, Başbakanlığa bağlı Çevre Müsteşarlığı kuruldu. Müsteşarlık, 1984
yılında yine Başbakanlığa bağlı Çevre Genel Müdürlüğüne
dönüştürüldü; 1989 yılında yeniden Müsteşarlık oldu; 1991
yılında 443 sayılı KHK ile Çevre Bakanlığı kuruldu; 2003
yılında 4856 sayılı “Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanun” yayınlandı; 2011 yılında ise, 636
sayılı KHK ile bu kez şehircilik hizmetleri de bakanlığın bünyesine katılarak, Çevre, Orman ve Şehircilik Bakanlığı kuruldu; 2018 yılında ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı adını aldı.
o 19 Mayıs 1979 tarihinde 2238 sayılı “Organ Ve Doku
Alınması, Saklanması, Aşılanması Ve Nakli Hakkında
Kanun” yayınlandı.
o 1979 yılında Bursa Kirazlıyayla’da 1. Toplum Hekimliği Öğretim ve Eğitimi Sempozyumu düzenlendi. Bu
toplantı Türkiye’de halk sağlığı alanındaki ilk ulusal düzeyde
bilimsel toplantı olduğu için “ilk halk sağlığı kongresi “olarak bilinir.
• 1980 – 1989 arası
o 1980 yılında çiçek aşısı üretimi sonlandırıldı.
o 1981 yılında “Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü”nün adı
“Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü” olarak değiştirildi. 1982 yılında ise, “Sosyalleştirme Daire Başkanlığı”
kapatılarak görevleri Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne devredildi.
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o 1981 yılında Dünya Sağlık Örgütü tarafından başlatılan
“Genişletilmiş Bağışıklama Programı” Türkiye’de başlatıldı.
o 1982 Anayasasında da 1924 ve 1961 Anayasalarında
olduğu gibi sağlık nedeniyle kişisel hak ve özgürlüklerin kısıtlanabileceği hükümleri yer aldı.
o Daha önce Kanser Şube Müdürlüğü olarak hizmet veren birim 1983 yılında “Kanserle Savaş Daire Başkanlığı”
adıyla bağımsız (doğrudan Müsteşara bağlı) bir birim haline
getirildi.
o 14 Eylül 1982 tarihli ve 5621 sayılı Sağlık Bakanlığı
genelgesine göre 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 57.
maddesinde sıralanan bildirilmesi zorunlu hastalıklara kanser
vakaları da dahil edildi. Böylece, Türkiye’de kanser kayıt sistemi başlamış oldu.
o Halk sağlığı alanında yüksek lisans ve doktora eğitimleri 1982 YÖK kanunundan sonra, her üniversitedeki Sağlık
Bilimleri Enstitüleri bünyesinde açılmaya başladı.
o 1982 yılında sağlık ocağı hekimleri için uyum eğimleri yapıldı ve 1983 yılında “Sağlık Ocağı Yönetimi El Kitabı”
yayınlandı.
o Osmanlı İmparatorluğu döneminden başlayarak görev
yapan ve Cumhuriyet döneminde Adalet Bakanlığı bünyesinde
bulunan adli tıp hizmetleri 14 Nisan 1982 tarihinde yayınlanan
2659 sayılı Adli Tıp Kurumu Kanunu ile bağımsız bir kurum
haline getirildi.
o Şark Sigorta A.Ş. tarafından 1982’de Uluslararası Banka çalışanları ve bankada hesabı olanlar ile eş ve çocuklarını
kapsayacak genişlikte teminat sunan sigorta poliçesinde yatarak tedavi masrafının tamamını, diğer durumlarda ise hekim,
muayene ve ilaç masraflarının %80’ini karşılamayı taahhüt
etmesi de sektör açısından bir diğer önemli uygulamayı ifade
etmektedir. Bu girişimi diğer sigorta şirketleri izledi.
o 1982 yılında hayat sigortaları yapılmaya başlandı.
o 1983 yılında 2857 sayılı Kan ve Kan Ürünleri Kanunu çıkartıldı; Kan bankalarının özel sektör tarafından açılıp
işletilmesi yasaklandı.

o 1983 yılında 2827 sayılı Nüfus Planlaması Hakkında
kanun yayınlandı. Bu kanunla rahim tahliyesi sosyal endikasyon nedeniyle serbest bırakıldı; sertifikalı hemşire ve ebelerin
de rahim içi araç takmalarına izin verildi.
o 1983 yılı sonunda hükümet tabipliği sistemi resmen
sona erdi ve bütün ülkede sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi uygulanmasına geçildi.
o O zamana kadar Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı olarak çalışan Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Enstitüsü 1983 yılında bağımsız daire başkanlığı oldu
ve doğrudan Bakanlık Müsteşarlına bağlandı.
o 1983 yılında, Sağlık Bakanlığının hizmetlerini desteklemek ve geliştirmek amacıyla Bakanlığın o dönemdeki üst
düzey yöneticileri tarafından Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı
adında bir vakıf kuruldu
o 27 Mayıs 1983 tarihinde Sosyal Hizmetler Kanunu
yayınlandı.
o 11 Ağustos1983 tarihinde 2872 sayılı Çevre Kanunu yürürlüğe girdi. 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun kabulünden on yıl sonra 7 Şubat 1993 tarihinde ilk Çevre Etki
Değerlendirmesi Raporu (ÇED) Yönetmeliği yayınlandı.
o 1983 yılında Ankara’da yapılan bir çalışmada
fenilketonüri insidansı yüksek bulununca 1986 yılından
itibaren Sağlık Bakanlığının bir organizasyonu olarak 36 il
merkezinde tarama programı başlatıldı ve program giderek
ülkeye yaygınlaştırıldı.
o 1983 yılında Gıda Maddeleri ve Sağlığı İlgilendiren
Diğer Levazım Hakkında Tüzükte bir değişiklik yapılarak,
daha önce gıda maddelerinin cam ambalajlarda satılması
kuralı değiştirilerek PET ve PVC şişelere konulmasına izin
verildi. Bu izinden sonra özellikle su ve sıvı gıdalar bu tür
ambalajlarda satılmaya başlandı.
o 1984-1990 yıllarında DPT tarafından sağlık sektörü
Master Plan Etüdü yaptırıldı.
o 1984 yılında Hıfzıssıhha Enstitüsünde Zehir Danışma
Merkezi açıldı.
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o Türk Diş Hekimleri Birliği 7 Haziran 1985 tarihinde
yayınlanan 3224 sayılı “Türk Diş hekimleri Birliği Kanunu”
ile “Türk Tabipleri Birliği” bünyesinden çıkartılarak bağımsız bir meslek birliği haline geldi.
o 1985 yılında Sağlık Bakanlığı bazı ana arterlerde
ve turistik bölgelerde gezici ambulans hizmetine başladı,
1986’da Ankara, İstanbul ve İzmir’de 077 Hızır Acil Servisi
hizmete girdi.
o Dünya Sağlık Teşkilatı ile 1950-1980 arası 17 sağlık
projesi gerçekleştirildi. 1984’de Temel Sağlık Hizmetleri
Projesi, 1985’de Türkiye’yi kapsayan bir aşı kampanyası ve
1995’te Ulusal Aşı Günleri uygulamaya konuldu.
o Dünyada ilk AİDS vakasının teşhis edildiği 1981 yılından dört yıl sonra 1985 yılında Türkiye’de ilk AİDS vakası
görüldü.
o Birleşmiş Milletler 1981 yılında kadınların yalnızca
kadın olduğu için karşılaştığı şiddet ve ayrımcılığı önlemek
amacıyla “Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi”ni (CEDAW) yürürlüğe koydu. Türkiye de bu
sözleşmeyi 1985 yılında onayladı.
o 2872 sayılı Çevre Kanunu çerçevesinde 2 Kasım 1986
tarihinde Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği yayınlandı ve hava kalitesi ölçüm ve izlemeleri başladı.
o 1987 ‘de tıp dallarında uzmanlık öğrencilerinin “Tababet Uzmanlık Sınavı” (TUS) ile alınmasına başlandı.
o 1987 yılında Hıfzıssıhha Enstitüsünde AIDS Araştırma merkezi açıldı.
o 7 Mayıs 1987 tarihinde Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu çıkarıldı. (sağlık kurum ve kuruluşları ile sağlık personelinin ülkede dengeli dağılımı ve yaygınlaştırılması, koruyucu sağlık hizmetlerine öncelik verilmesi, sağlık hizmetlerinin
yurtta istenilen düzeyde sunulması amaçlanmıştır.)
o 1988 yılında Türk Tabipleri Birliği (TTB) Halk Sağlığı
Kolu kuruldu.

o TTB – Halk Sağlığı Kolu 1989 yılında “gezici eğitimi seminerleri” düzenlemeye başladı. Özellikle halk sağlığı
araştırma görevlilerinin katıldığı bu seminerlerin ilki Prof.
Dr. Zafer Öztek’in sorumluluğunda 11-19 Haziran 1989 tarihlerinde Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi ile Erzurum ve
Erzincan illerde yapıldı ve sonrasında katılımcılar Sivas’taki
Halk Sağlığı Günlerine katılarak etkinlik noktalandı.
o 1988 yılında TTB işyeri hekimliği sertifika eğitimlerine başladı; bu eğitimler 2003 yılına kadar sürdü.
o 1989 yılında Polio Eradikasyonu Programı uygulanmaya başlandı.
o 1989 yılında Dünya Bankasının kredileriyle desteklenen sağlık projeleri başlatıldı. Bu projeler şunlardır: Birinci
sağlık projesi (1989 / 75 milyon dolar); ikinci sağlık projesi
(1995 / 150 milyon dolar); birinci basamak sağlık hizmetleri
projesi (1997 / 14,5 milyon dolar; 2001 / 14,5 milyon dolar)
• 1990 – 1999 arası
o 1990’da Dünya Bankası ile Sağlık Projesi ikraz anlaşması imzalandı.
o 1992 yılında 077 telefon numarasıyla hizmet veren
Hızır Acil Servis telefonu 112 ambulans olarak değiştirildi.
1994 yılında Sağlık Bakanlığı “112 Acil Yardım ve Kurtarma
Hizmetleri Projesi” ni başlattı. İl Sağlık Müdürlükleri bünyesinde 1995 yılında Acil Yardım ve Kurtarma Hizmetleri
Şubeleri kuruldu, hizmetler genel bütçeden finanse edilmeye
başlandı.
o 1992 yılında sosyal güvencesi olmayan ve maddi durumu yetersiz olan vatandaşların sağlık giderlerini karşılamak amacıyla “yeşil kart” uygulaması başlatıldı. Yeşil kart
sahiplerinin sayısı 1995 yılında 1.7 milyon iken, bu sayı 2010
yılında 10 milyon kişiyi aştı. Kötü kullanımın artması nedeniyle yeşil kart uygulamasına 2012 yılında son verildi; yeşil
kart sahipleri Genel Sağlık Sigortası kapsamına alındı.
o 1992 yılında 2547 Sayılı Kanunda değişiklik yapan
2809 Sayılı Kanun ile Hacettepe Üniversitesi bünyesinde
“Halk Sağlığı Enstitüsü” kuruldu.
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o 1993 yılında çıkarılan 181 ve 1984’de çıkarılan 210
sayılı K.H.K. ile Sağlık Bakanlığı Teşkilatı yeniden düzenlendi. 24.1.1989 tarih ve 356 sayılı K.H.K. ile Sosyal ibaresi
kaldırıldı ve Bakanlığın adı Sağlık Bakanlığı oldu.

Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik, İçilebilir Nitelikteki Suların İstihsali, Ambalajlanması, Satışı ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik, sorumlu bakanlıkların işbirliği ile hazırlanarak yürürlüğe konuldu.

o Bütün illerdeki halk sağlığı laboratuvarları, 13 Eylül
1993 tarihinde idari açıdan Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Bakanlığı’na bağlandı.

o 1996 yılında Kızamık  Aşısı Hızlandırma Kampanyası başlatıldı
o 1996 yılında DPT aşısı üretimi sonlandırıldı.

o 1993 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Yüksek Okulu bünyesinde Kanada Cambrian Collage
desteği ile Paramedik Programı başlatıldı. 1994 yılında Türkiye’nin ilk paramedikler mezun oldu.

o 7 Kasım 1996 tarihinde yayınlanan 4207 sayılı Tütün
Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun,
Türkiye için bir dönüm noktası oluşturdu.

o Sağlık reformu kapsamında Milli Sağlık Politikası
tespiti amacıyla 1992 ve 1993’de iki ulusal sağlık kongresi
düzenlendi, sağlık reformunun teorik çalışmalarına hız verildi.

o Ambulanslardaki personel gereksinimini karşılamak
üzere 1996 yılında Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık meslek
liselerinde (bu okullar sonradan Milli Eğitim Bakanlığına
devredilmiştir) ilkyardım ve acil bakım teknisyenliği (ATT)
bölümleri açıldı.

o 1994’te Dünya Bankası ile İkinci Sağlık Projesi,
1997’de de Temel Sağlık Hizmetleri Projesi Anlaşması imzalandı.
o 1980 yılında hizmet vermeye başlayan Türkiye Organ
Nakli ve Yanık Tedavi Vakfının öncülüğünde 13 Ocak 1994
tarihinde Türkiye’de ilk vakıf (özel) tıp fakültesi olan Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi kuruldu.
o 1995 yılında Polio Ulusal Aşı Günleri uygulanmasına
başlandı

o 10 Ocak 1996 tarihinde Çevre Referans Laboratuvarı
Merkezi faaliyete geçti.
o Yeşilırmak ve kollarındaki kirliliği önlemek amacıyla
1997 yılında Yeşilırmak havzasındaki 5 ili (Amasya, Çorum,
Samsun, Tokat ve Yozgat) içine alan “Yeşilırmak Havzası
İl Özel İdareleri Hizmet Birliği” kuruldu, aynı yıl içinde, 23
Eylül 1997 tarihinde “Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği”
oluşturuldu.
o 1997 yılında Polio Mop-up   uygulaması başlatıldı

o 1995 yılında Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER) kuruldu.
o 28 Haziran 1995 tarihinde 560 sayılı “Gıdaların Üretimi Tüketimi Ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde
Kararname” yayınlandı. Bu kararnamenin ilgili hükümlerine uygun olarak, Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği, Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Yönetmelik,
Özel Gıda Kontrol Laboratuvarlarının Kuruluş ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik, Kırmızı Et ve Et Ürünleri Üretim
tesislerinin Kuruluş, Açılış, Çalışma ve Denetleme Usul ve
Esaslarına Dair Yönetmelik, Kanatlı Hayvan Eti ve Ürünleri
Üretim Tesislerinin Kuruluş, Açılış, Çalışma ve Denetleme

o 1997 yılında BCG aşısı üretimi sonlandırıldı.
o 1998 yılında Hepatit-B aşısı aşı programına alındı
o 1998 yılında Türkiye poliodan arındırıldı. Türkiye’nin
son polio vakası Kars ilinde yaşayan Melik Milas adlı çocuktu. Bu vaka aynı zamanda DSÖ Avrupa Bölgesindeki
son polio vakası olduğu için DSÖ Avrupa Bölgesi “Poliodan
Arındırılmış Bölge” sertifikası almaya hak kazandı.
o 17 Ağustos 1999tarihinde Marmara depremi oldu. Bu
afet ciddi bir halk sağlığı deneyimi oldu. Sağlık ekipleri deprem bölgesinde ilk yardım, acil tedavi, yaralı taşıma ve hasta
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nakli, bulaşıcı hastalıkların önlenmesi için çevre sağlığı hizmetleri, yeterli ve dengeli beslenme, bağışıklama, sürveyans
ve ruh sağlığı çalışmaları, halk sağlığı eğitimi ve tıbbi kayıtların tutulması çalışmaları yaptı.
• 2000 – 2009 arası
o 24-26 Kasım 2000 tarihinde Birinci Türk Sağlık Şurası toplandı.
o 8-12 Ekim 2000 tarihlerinde İstanbul Lütfi Kırdar
Kongre Merkezinde Türkiye’de ilk kez bir uluslararası (Dünya) halk sağlığı kongresi düzenlendi: “International Public
Health Congress “Health in Action”
o 2000 yılında, “Kanser Kayıt Merkezi Yönetmeliği”
çıkarılarak kanser bildirimlerinin niteliğinin yükseltilmesi
amaçlandı.
o 2000 yılında Sağlık Bakanlığı’nın 80. kuruluş yılı kutlandı, görev yapan Bakan ve Müsteşarların isimleri hastane
ve diğer sağlık kuruluşlarına verildi.
o Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde
4.Ekim 2000 tarihinde yürürlüğe giren 618 Sayılı KHK ile
“İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü” kuruldu.
o 2000 yılında Nazilli Verem Savaş Dispanserinde
Türkiye’deki ilk “doğrudan gözetim altında tedavi” (DGT /
DOTS) sistematik olarak uygulanmaya başlandı. Daha sonra
bu uygulama Sağlık Bakanlığı politikası olarak bütün ülkeye
yaygınlaştırıldı.
o DSÖ Avrupa Bölgesi tarafından “Sağlık 21” hedeflerinin açıklanmasından sonra bölgedeki bütün ülkelerin kendi
hedeflerini belirlemeleri çerçevesinde Sağlık Bakanlığı 2001
yılında 2020 yılına kadar gerçekleştirilmek üzere 10 temel
hedef ve 53 alt hedef belirleyerek bunları “Herkese Sağlık –
Türkiye’nin Hedef Stratejileri” başlıklı bir kitapta yayınladı.
o 2002 yılında HASUDER halk sağlığı uzmanının görev tanımını, bilgi ve beceri listesini tanımladı ve yayınladı.
o Sağlık Bakanlığı 18 Mart 2002 tarihinde evlenme
muayenelerinde araştırılması gereken hastalıklar listesine

AİDS, Hepatit B ve C hastalıklarını da ekledi, genetik yolla geçen hastalıklar ve aile planlaması hakkında danışmanlık
verilmesi gerektiğini duyurdu. Bazı il hıfzıssıhha kurulları,
bu genelgeye ve 28 Aralık 1993 tarih ve 3960 sayılı Kalıtsal
Hastalıklarla Mücadele Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak
yayınlanan 24 Ekim 2002 tarihli Kalıtsal Kan Hastalıklarından Hemoglobinopati Kontrol Programı ile Tanı ve Tedavi
Merkezleri Yönetmeliğine dayanarak evlenecek çiftlerde,
erkekte hemoglobinopati tespitinde, kadına da HPLC ile hemoglobin elektroforezi yapılmasına, tek başvurularda ise hemogram, yapılmasına karar verdi.
o 2003 yılında Kızamık Okul Aşı Günleri uygulandı
o 2004 yılında erişkinlerde tetanos aşısı uygulanması
gereken her durumda Td aşısına geçildi.
o Sağlık
çalışanlarının
ücretlendirmelerinde
“performansa göre döner sermaye katkı payı ödemesi”,
209 sayılı “Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları İle
Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner
Sermaye Hakkında Kanun” çerçevesinde Sağlık Bakanlığınca
2004 yılında uygulanmaya başlandı.
o Ülkemizde idam edilen son kişi 25 Ekim 1984 günü
Burdur’da asılan sol görüşlü Hıdır Aslan oldu; Ekim 1984›ten
itibaren mahkemeler tarafından verilen idam cezaları
TBMM’de onaylanmadığı için infaz edilmemiş, 1991 yılında
çıkarılan bir afla 500 civarında idam cezası dosyası, 10 yıl
ağır hapse dönüştürülmüş ve 2002›deki yasayla da fiilen
uygulanmamış olan bütün idam kararları ömür boyu hapse
dönüştürülmüştür. Ülkemizde idam cezası ilk önce 2002’de
savaş, çok yakın savaş tehdidi ve terör suçları halleri dışındaki suçlar, 2004’te ise 5218 sayılı kanunla bütün suçlar için
kaldırılmıştır.
o 2005 yılında Kızamık Aşı Günleri başlatıldı
o 2006 yılında kızamıkçık, kabakulak ve Hib aşısı
programa eklendi, hepatit B ergen aşılaması başlatıldı.
o 16 Mayıs 2006 tarihinde Bağ-Kur, SSK ve Emekli
Sandığı kurumları birleştirilerek 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu (SGK) kuruldu.
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o Sağlık Bakanlığı 2006 yılında “Ulusal Ruh Sağlığı
Politika Metni” yayınladı. Daha sonra, bu metnin çerçevesi
dikkate alınarak 2011 – 2023 yılları arasındaki politikaları
ve eylemleri kapsayan “Ulusal Ruh Sağlığı Eylem Planı” hazırlandı. Söz konusu eylem planının amacı, bir hizmet ağının kurulmasıdır. Eylem Planı’nın temel stratejisi ruh sağlığı
hizmetlerinin genel sağlık hizmetlerinin bir parçası olması
gerektiğidir.

aynı yıl Iğdır ili Aralık ilçesinde hastalık görüldü; 2.5 milyonun üzerinde kanatlı hayvan itlaf edildi; 12 kişi H5N1 vakası
olarak teşhis edildi; 4 çocuk bu hastalık nedeniyle öldü.

o 2007 yılında 5624 sayılı Kan ve Kan Ürünleri Kanunu
çıkartıldı

o 31 Mayıs 2006 tarihinde 5510 sayılı Sosyal Sigortalar
ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu (SSGSSK) kabul edildi.
Kanun 1 Ocak 2007 tarihinde yürürlüğe girdi. Böylece, Türkiye’de genel sağlık sigortası uygulamaları en geniş anlamıyla
yürürlüğe girmiş oldu.

o 24 Kasım 2004 tarihinde 5258 sayılı “Aile Hekimliği
Pilot Uygulaması Hakkında Kanun” çıkartıldı.
o 3 Ocak 2005 tarihinde Düzce ili aile hekimliğinin uygulanacağı pilot il olarak seçildi ve aynı yıl Düzce’de sağlık
ocakları aile hekimliği merkezlerine dönüştürüldü.
o 5 Haziran 2004 tarihinde yayınlanan 5179 sayılı “Gıdaların Üretimi Tüketimi Ve Denetlenmesine Dair KHK’nin
Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun “, Tarım ve Köyişleri
Bakanlığını gıda ve gıda ile temasta bulunan malzemeler konularında üretim, işleme, ihracat ve ithalat aşamalarında yürütülen tescil ve denetim hizmetlerinde tek yetkili kamu kurumu
durumuna getirdi.
o 6 Ocak 2005 tarihinde kabul edilen 5283 sayılı kanun
ile kamu kurum ve kuruluşlarına ait bütün sağlık birimleri;
bunlara ilişkin her türlü görev, hak ve yükümlülükler, taşınırlar, taşınmazlar ve taşıtlarla birlikte, Sosyal Sigortalar Kurumuna ait olanlar rayiç bedeli karşılığında, diğerleri bedelsiz
olarak Sağlık Bakanlığına devredildi. Böylece, SSK’ya bağlı
145 hastane, 212 dispanser, 11 ağız diş sağlığı merkezi ile 2
özel dal merkezi olmak üzere toplam 370 sağlık tesisi Sağlık
Bakanlığına geçti.
o 7 Mart 2005 tarihinde İl Sağlık Müdürlükleri bünyesinde doğrudan Sağlık Müdürlüğüne Bağlı olarak görev yapmak üzere Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) kurulmasına karar verildi.
o 2005 yılında Balıkesir Manyas yöresinde ilk kuş gribi
vakası görüldü; hastalık etkeni olan H5N1 virüsü saptandı;

o Bakanlar Kurulu 12 Ocak 1990 tarihinde sağlığa yönelik riskleri teminat altına alacak ayrı bir sigorta branşı olarak
kabul edilmesine yol açmıştı; 15.08.2005 tarihli tebliğle sigorta branşının adı “Sağlık Sigortası” olarak değiştirildi.

o 25 Nisan 2007 tarihinde yayınlanan 5634 sayılı Hemşirelik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile
sağlık memurluğu eğitimlerine son verildi, sağlık memurları
hemşirelere eşdeğer kabul edildi, hemşire olabilmek için kadın olma şartını kaldırdı ve bu tarihten başlayarak erkekler de
hemşirelik mesleğine girebilmeye başladı.
o 2008 yılında “kanser kontrol programı” yayınlandı ve
81 ilde toplam 124 KETEM (Kanser Erken Tanı ve Eğitim
Merkezi) kuruldu.
o 2008 yılında beş bileşenli (DaBT-P//Hib) aşının kullanılmasına başlandı
o Kasım 2008 tarihinde 7 bileşenli Konjuge pnömokok aşısı (KPA) aşı takvimine alındı
o Şubat 2009 tarihinde Anne -yenidoğan Tetanoz Eliminasyonu  programına geçildi
o Mart 2009 tarihinde Dünya’da başlayan “domuz gribi” salgını (H1N1 virüsü) Mayıs ayında Türkiye’ye sıçradı.
Türkiye’de ilk vaka 16 mayıs 2009 tarihinde İstanbul’a gelen
bir turistte görüldü. Daha sonra İstanbul, Ankara ve İzmir’de
3 yeni vaka daha saptandı. İlk ölüm 25 Ekim 2009 günü görüldü. Ölenlerin sayısı aralık ayında 415 kişiye erişti. Sağlık
Bakanlığı bilimsel bir heyet oluşturup salgınla mücadele planı
hazırladı. Ancak, zamanın Başbakanı ve Cumhurbaşkanı aşılanmayı ret edince planlamanın uygulaması başarılı olamadı.
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• 2010 ve sonrası
o 2010 yılında ilköğretim 1. sınıfta Td ve canlı polio
aşısı yerine DaBT – İPA aşısının uygulanmasına geçildi
o 2010 yılında “Kamu-Özel Ortaklığı” (Public Private
Partnership - PPP) çerçevesinde büyük şehir hastaneleri inşaatları başladı; 31 yeni proje ile uzmanlaşmış hastaneler ve
ileri teknoloji tanı merkezleri ile aynı kampusta medikal oteller, laboratuvarlar, araştırma merkezleri, alışveriş merkezleri
ve eczaneler planlandı.
o 21 Temmuz 2010 tarihinde “Tıbbi Kötü Uygulamaya
İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ” (2010/1) (malpraktis) yayınlandı.
o Tıpta Uzmanlık Kurulu 2011 den itibaren 3 dalı Halk
Sağlığı Yan Dal Uzmanlık eğitimi programı olarak belirledi:
Çevre Sağlığı; İş Sağlığı ve Meslek Hastalıkları; Epidemiyoloji
o Nisan 2011 tarihinde 13 bileşenli konjuge pnömokok aşısı yapılmaya başlandı.
o Sağlık Bakanlığı 2010 yılında “Türkiye Obezite ile
Mücadele Eylem Planı (2010-2014)” yayınladı.
o 11 Ekim 2011 tarihli ve 663 sayılı KHK’nın 58 inci
maddesi ile Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanunun adı “Aile Hekimliği Kanunu” olarak değiştirildi.
Pilot Kanun ile Düzce ilinde başlayan uygulama 2010 yılı
sonu itibariyle bütün ülkeye yayılmış ve böylece 224 sayılı
Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkındaki Kanun
yürürlükten tam olarak kaldırılmış ve sağlık ocaklarının tümü
kapatılmış oldu.
o 8 Haziran 2011 tarihinde yayımlanan 633 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı kuruldu. Bakanlığın adı 2018 yılında “Aile, Çalışma
ve Sosyal Hizmetler” olarak değiştirildi.
o 1982 yılında bağımsız bir daire olarak kurulmuş olan
Kanserle Savaş Daire Başkanlığı kapatılarak yeni kurulmuş
olan Türkiye Halk Sağlığı Kurumu içinde “Kanser Daire

Başkanlığı” adıyla yeniden örgütlendi. 25.08.2017 tarih ve
694 sayılı KHK ile kurulan Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün kurulmasından sonra Kanser Daire Başkanlığı da bu genel müdürlük bünyesine aktarıldı.
o Avrupa Konseyi 2011 yılında kadına yönelik ev içi
şiddetle ilgili yaptırım gücü olan ilk uluslararası sözleşmeyi
hazırladı. Bu belge, Türkiye tarafından İstanbul’da imzalandığı için kısaca İstanbul Sözleşmesi olarak anılır. İstanbul
Sözleşmesini imzalayıp onaylayan ülkeler fiziksel, cinsel,
ekonomik ve duygusal şiddet türlerini önlemek için gerekli
yasal önlemleri yapmayı kabul ettiler. Sözleşme 25 Kasım
2011’de TBMM’de kabul edildi.
o Sağlık Bakanlığı 2011 yılında “Türkiye Diyabet Önleme ve Kontrol Programı – 2011-2014” yayınladı.
o 2011 yılında Hıfzıssıhha Enstitüsü kapatıldı.
o 30 Haziran 2012 tarihinde 6331 sayılı İş Sağlığı ve
Güvenliği Kanunu yayınlandı. Bu yasa uyarınca 27 Kasım
2010 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkındaki Yönetmeliğine göre işyeri hekimlerinin eğitiminden tek sorumlu
Çalışma Bakanlığı oldu.
o 2012 yılından başlayarak 663 sayılı KHK ile yataklı
tedavi hizmetlerinin sunumundan sorumlu olarak, merkezde
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu ve taşrada Kamu Hastane
Birlikleri kuruldu.
o Sağlık Bakanlığı 2013 yılında “Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı (2013-2017)” yayınladı.
o Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, 11 Kasım 2015
tarihinde, bir başvuru dosyasını karara bağladı ve zorunlu aşı
uygulaması hususunda verilen tedbir kararı nedeniyle başvurucunun maddi ve manevi varlığın korunması ve geliştirilmesi hakkının ihlal edildiğine karar verdi. Yani, aşı yapılabilmesi için kişinin (ya da ailesinin) izninin alınması gerektiğine
hükmetti. Bu tarihten sonra toplumsal aşı uygulamalarının
yasal düzenlemelerin nasıl olması gerektiğine dair çalışmalar
başladı.
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o 669 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler
Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde
Kararnameye (KHK) göre, GATA ve Asker Hastaneleri 15
Ağustos 2016’da Sağlık Bakanlığına devredildi.

o Sağlık Bakanlığı ile Dünya Sağlık Örgütü arasında
17 Mayıs 2017 tarihinde imzalanan “İnsani ve Sağlık Acil
Durumlarına Hazırlıklılık DSÖ Coğrafi Ayrık Ofisi’nin İstanbul’da Kurulmasına İlişkin Ev Sahibi Ülke Anlaşması” 21
Ağustos 2020 tarihinde yürürlüğe girdi.

o Sağlık Bakanlığı ile Dünya Sağlık Örgütü arasında
17 Mayıs 2017 tarihinde “İnsani ve Sağlık Acil Durumlarına
Hazırlıklılık DSÖ Coğrafi Ayrık Ofisi’nin İstanbul’da Kurulmasına İlişkin Ev Sahibi Ülke Anlaşması” imzalandı.

Kaynaklar
• Ak B. Türkiye Cumhuriyeti›nde Sağlık Hizmetleri /https://www.
tarihtarih.com/?Syf=26&Syz=355097
• Aksu H. : http://www.dthakanaksu.com/dis-hekimligi-tarihi/
• Altun M. Tahlilhaneden İlaç Sanayiine Bie Asırlık Beraberlik,
Tarih Vakfı, İstanbul, 2003.
• Eren N., Çağlar Boyunca Toplum sağlık ve İnsan, Somgür
Yayıncılık, Ankara, 1996.
• Erkoç Y., Yardım N. Türkiye’de Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve
Risk Faktörleri ile Mücedele Politikaları, Sağlık Bakanlığı, Ankara,
2011.Türkiye sağlık Raporu 2012, HASUDER, 2012.
• Halk Sağlığı / Toplum Hekimliği Meslek Tanımı – Bilgi ve
Beceriler Listesi, HASUDER, Ankara, 2002.
• Halk Sağlığında Gündem, HASUDER, Palme Yayıncılık, 2004
• Herkese Sağlık Türkiye’nin Hedef ve Stratejileri, Sağlık
Bakanlığı Yayını, Ankara, 2001
• http://notoku.com/genel-saglik-sigortasinin-turkiyedekitarihsel-gelisimi/#ixzz5Dl6zhcUR
• https://idealsosyalhizmet.com/turkiyede-sosyal-hizmetegitiminin-kisa-tarihi/
• https://www.asid.org.tr/siyo-tarihcesi.html
• https://www.saglik.gov. tr/
• Koçoğlu F. Verem Savaşı, Hacettepe Üniversitesi Tıp fakültesi
Halk Sağlığı AD Yayını No. 86/36, Ankara, 1986
• Orhan T., Kıyak M. “Türkiye ve Avrupa’da Özel Sağlık Sigortaları”, Journal of Economics Finance and Accounting C. 2, No. 3,
2015,
• Öztek Z. Halk Sağlığı Bakışıyla Sağlık Hizmetleri – Kavramlar,
İlkeler, Politikalar, Maltepe Üniversitesi Yayını, İstanbul, 2019.
• Pişkin B. Sağlık Sistemleri İçerisinde Özel Sağlık Sigorta Şirketleri ve Türkiye, Yüksek Lisans Tezi, T.C. Trakya Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü, Edirne, 2017
• Sağlık Hizmetlerinde 50 Yıl, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
Yayını no. 422, Ankara, 1973.
• Somunoğlu S. “Kavramsal Açıdan Sağlık”, Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Dergisi, C. 4, S. 1, 1999

o 25.08. 017 tarihinde yayınlanan 694 sayılı KHK ile
Sağlık Bakanlığı merkez teşkilatında yer alan Türkiye Halk
Sağlığı Kurumu ve Kamu Hastaneleri Kurumları kapatılarak Genel Müdürlüklere dönüştürüldü. Böylece, Halk
Sağlığı Genel Müdürlüğü kurulmuş oldu. İllerde ise bu
yapıların uzantıları İl Sağlık Müdürüne bağlı Halk Sağlığı
Hizmetleri Başkanlığı ve Kamu Hastaneleri Hizmetleri
Başkanlığı şeklinde oldu.
o 13.11.2019 Sağlık Bakanı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı konuşmada, bundan böyle “Şehir Hastaneleri”nin kamu kaynakları ile yapılıp işletileceğini, böylece
özel şirketlere kira ve yatak işgal garantisi nedeniyle ödeme
yapılmayacağını açıkladı.
o 25.02.2020 tarihinde yayınlanan bir Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile sigara, sarmalık kıyılmış tütün mamulü,
pipoluk tütün mamulü, nargilelik tütün mamulü, puro, sigarillo haricindeki tütün mamulleri ile ısıtılarak ya da yakılarak
tüketilenler ve nikotin içersin ya da içermesin tütün mamulünü taklit eder tarzda kullanılan elektronik sigara ve elektronik
nargile dahil her türlü mamul ve bu mamullerin tüketiminde
kullanılan elektronik cihaz, aksam, yedek parça ve solüsyonların ithali yasaklandı.
o 11.03.2020 Türkiye’de ilk COVİD – 19 vakası görüldüğü açıklandı ve pandemi önlemleri alınmaya başlandı.
o 15.04.2020 “Sağlık Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” TBMM’de kabul edildi.
Böylece, sağlık personeline karşı şiddet olaylarındaki yaptırımlar arttırıldı.
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EK 1

Madde 4- Hiç kimse kölelik veya kulluk altında bulundurulamaz, kölelik ve köle ticareti her türlü biçimde yasaktır.

İNSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİ

Madde 5- Hiç kimseye işkence yapılamaz, zalimce,
insanlık dışı veya onur kırıcı davranışlarda bulunulamaz ve
ceza verilemez.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 10 Aralık 1948
tarih ve 217 A(III) sayılı Kararıyla ilan edilmiştir. 6 Nisan
1949 tarih ve 9119 Sayılı Bakanlar Kurulu ile “İnsan Hakları
Evrensel Beyannamesi’nin Resmi Gazete ile yayınlanması
yayımdan sonra okullarda ve diğer eğitim müesseselerinde
okutulması ve yorumlanması ve bu Beyanname hakkında
radyo ve gazetelerde münasip neşriyatta bulunulması” kararlaştırılmıştır. Bakanlar Kurulu Kararı 27 Mayıs 1949 tarih ve
7217 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu;
İnsanlık topluluğunun bütün bireyleriyle kuruluşlarının
bu Bildirgeyi her zaman göz önünde tutarak eğitim ve öğretim
yoluyla bu hak ve özgürlüklere saygıyı geliştirmeye, giderek
artan ulusal ve uluslar arası önlemlerle gerek üye devletlerin
halkları ve gerekse bu devletlerin yönetimi altındaki ülkeler
halkları arasında bu hakların dünyaca etkin olarak tanınmasını
ve uygulanmasını sağlamaya çaba göstermeleri amacıyla tüm
halklar ve uluslar için ortak ideal ölçüleri belirleyen bu İnsan
Hakları Evrensel Bildirgesini ilan eder.
Madde 1- Bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vicdana sahiptirler, birbirlerine karşı kardeşlik anlayışıyla davranmalıdırlar.
Madde 2- Herkes, ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal veya başka bir görüş, ulusal veya sosyal köken, mülkiyet, doğuş veya herhangi başka bir ayrım gözetmeksizin bu Bildirge ile ilan olunan bütün haklardan ve bütün
özgürlüklerden yararlanabilir. Ayrıca, ister bağımsız olsun,
ister vesayet altında veya özerk olmayan ya da başka bir
egemenlik kısıtlamasına bağlı ülke yurttaşı olsun, bir kimse
hakkında, uyruğunda bulunduğu devlet veya ülkenin siyasal,
hukuksal veya uluslararası statüsü bakımından hiçbir ayrım
gözetilmeyecektir.
Madde 3- Yaşamak, özgürlük ve kişi güvenliği herkesin
hakkıdır.

Madde 6- Herkesin, her nerede olursa olsun, hukuksal
kişiliğinin tanınması hakkı vardır.
Madde 7- Herkes yasa önünde eşittir ve ayrım gözetilmeksizin yasanın korunmasından eşit olarak yararlanma hakkına sahiptir. Herkesin bu Bildirgeye aykırı her türlü ayrım
gözetici işleme karşı ve böyle işlemler
için yapılacak her türlü kışkırtmaya karşı eşit korunma
hakkı vardır.
Madde 8- Herkesin anayasa ya da yasayla tanınmış temel haklarını çiğneyen eylemlere karşı yetkili ulusal mahkemeler eliyle etkin bir yargı yoluna başvurma hakkı vardır.
Madde 9- Hiç kimse keyfi olarak yakalanamaz, tutuklanamaz ve sürgün edilemez.
Madde 10- Herkesin, hak ve yükümlülükleri belirlenirken ve kendisine bir suç yüklenirken, tam bir şekilde davasının bağımsız ve tarafsız bir mahkeme tarafından hakça ve
açık olarak görülmesini istemeye hakkı vardır.
Madde 11
1. Kendisine bir suç yüklenen herkes, savunması için
gerekli olan tüm güvencelerin tanındığı açık bir yargılama
sonunda, yasaya göre suçlu olduğu saptanmadıkça, suçsuz
sayılır.
2. Hiç kimse işlendiği sırada ulusal ya da uluslararası
hukuka göre bir suç oluşturmayan herhangi bir eylem veya
ihmalden dolayı suçlu sayılamaz. Kimseye suçun işlendiği
sırada uygulanabilecek olan cezadan daha ağır bir ceza verilemez.
Madde 12- Kimsenin özel yaşamına, ailesine konutuna
ya da haberleşmesine keyfi olarak karışılamaz, şeref ve adına saldırılamaz. Herkesin bu gibi karışma ve saldırılara karşı
yasa tarafından korunmaya hakkı vardır.
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Madde 13
1. Herkesin bir devletin toprakları üzerinde serbestçe dolaşma ve oturma hakkı vardır.
2. Herkes, kendi ülkesi de dahil olmak üzere, herhangi
bir ülkeden ayrılmak ve ülkesine yeniden dönmek hakkına
sahiptir.
Madde 14
1. Herkesin zulüm altında başka ülkelere sığınma ve sığınma olanaklarından yararlanma hakkı vardır.
2. Gerçekten siyasal nitelik taşımayan suçlardan veya
Birleşmiş Milletlerin amaç ve ülkelerine aykırı eylemlerden
doğan kovuşturma durumunda bu haktan yararlanılamaz.
Madde 15

Madde 19- Herkesin düşünce ve anlatım özgürlüğüne
hakkı vardır. Bu hak düşüncelerinden dolayı rahatsız edilmemek, ülke sınırları söz konusu olmaksızın, bilgi ve düşünceleri her yoldan araştırmak, elde etmek ve yaymak hakkını
gerekli kılar.
Madde 20
1. Herkesin silahsız ve saldırısız toplanma, dernek kurma
ve derneğe katılma özgürlüğü vardır.
2. Hiç kimse bir derneğe girmeye zorlanamaz.
Madde 21
1. Herkes, doğrudan veya serbestçe seçilmiş temsilciler
aracılığı ile ülkesinin yönetimine katılma hakkına sahiptir.
2. Herkesin ülkesinin kamu hizmetlerinden eşit olarak
yararlanma hakkı vardır.

1. Herkesin bir yurttaşlığa hakkı vardır.
2. Hiç kimse keyfi olarak yurttaşlığından veya yurttaşlığını değiştirme hakkından yoksun bırakılamaz.
Madde 16
1. Yetişkin her erkeğin ve kadının, ırk, yurttaşlık veya din
bakımlarından herhangi bir kısıtlamaya uğramaksızın evlenme ve aile kurmaya hakkı vardır.
2. Evlenme sözleşmesi, ancak evleneceklerin özgür ve
tam iradeleriyle yapılır.
3. Aile, toplumun, doğal ve temel unsurudur, toplum ve
devlet tarafından korunur.
Madde 17
1. Herkesin tek başına veya başkalarıyla ortaklaşa mülkiyet hakkı vardır.
2. Hiç kimse keyfi olarak mülkiyetinden yoksun bırakılamaz.
Madde 18- Herkesin düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne hakkı vardır. Bu hak, din veya topluca, açık olarak ya da
özel biçimde öğrenim, uygulama, ibadet ve dinsel törenlerle
açığa vurma özgürlüğünü içerir.

3. Halkın iradesi hükümet otoritesinin temelidir. Bu irade, gizli veya serbestliği sağlayacak benzeri bir yöntemle genel ve eşit oy verme yoluyla yapılacak ve belirli aralıklarla
tekrarlanacak dürüst seçimlerle belirlenir.
Madde 22- Herkesin, toplumun bir üyesi olarak, sosyal
güvenliğe hakkı vardır. Ulusal çabalarla ve uluslararası işbirliği yoluyla ve her devletin örgütlenmesine ve kaynaklarına
göre, herkes onur ve kişiliğinin serbestçe gelişim için gerekli
olan ekonomik, sosyal ve kültürel haklarının gerçekleştirilmesi hakkına sahiptir.
Madde 23
1. Herkesin çalışma, işini serbestçe seçme, adaletli ve elverişli koşullarda çalışma ve işsizliğe karşı korunma hakkı
vardır.
2. Herkesin, herhangi bir ayrım gözetmeksizin, eşit iş
için eşit ücrete hakkı vardır.
3. Herkesin kendisi ve ailesi için insan onuruna yaraşır ve
gerekirse her türlü sosyal koruma önlemleriyle desteklenmiş
bir yaşam sağlayacak adil ve elverişli bir ücrete hakkı vardır.
4. Herkesin çıkarını korumak için sendika kurma veya
sendikaya üye olma hakkı vardır.
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Madde 24- Herkesin dinlenmeye, eğlenmeye, özellikle
çalışma süresinin makul ölçüde sınırlandırılmasına ve belirli
dönemlerde ücretli izne çıkmaya hakkı vardır.
Madde 25
1. Herkesin kendisinin ve ailesinin sağlık ve refahı için
beslenme, giyim, konut ve tıbbi bakım hakkı vardır. Herkes,
işsizlik, hastalık, sakatlık, dulluk, yaşlılık ve kendi iradesi dışındaki koşullardan doğan geçim sıkıntısı durumunda güvenlik hakkına sahiptir.
2. Anaların ve çocukların özel bakım ve yardım görme
hakları vardır. Bütün çocuklar, evlilik içi veya evlilik dışı
doğmuş olsunlar, aynı sosyal güvenceden yararlanırlar.
Madde 26
1. Herkes eğitim hakkına sahiptir. Eğitim, en azından ilk
ve temel eğitim aşamasında parasızdır. İlköğretim zorunludur.
Teknik ve mesleksel eğitim herkese açıktır. Yükseköğretim,
yeteneklerine göre herkese tam bir eşitlikle açık olmalıdır.
2. Eğitim insan kişiliğini tam geliştirmeye ve insan haklarıyla temel özgürlüklere saygıyı güçlendirmeye yönelik
olmalıdır. Eğitim, bütün uluslar, ırklar ve dinsel topluluklar
arasında anlayış, hoşgörü ve dostluğu özendirmeli ve Birleşmiş Milletlerin barışı koruma yolundaki çalışmalarını geliştirmelidir.

Madde 29
1. Herkesin, kişiliğinin serbestçe ve tam gelişmesine olanak veren topluma karşı ödevleri vardır.
2. Herkes haklarını kullanırken ve özgürlüklerinden yararlanırken, başkalarının hak ve özgürlüklerinin tanınması ve
bunlara saygı gösterilmesinin sağlanması ve demokratik bir
toplumda genel ahlak ve kamu düzeniyle genel refahın gereklerinin karşılanması amacıyla yalnız yasayla belirlenmiş
sınırlamalara bağlı olur.
3. Bu hak ve özgürlükler hiçbir koşulda Birleşmiş Milletlerin amaç ve ilkelerine aykırı olarak kullanılamaz.
Madde 30- Bu bildirgenin hiçbir kuralı, herhangi bir
devlet, topluluk veya kişiye, burada açıklanan hak ve özgürlüklerden herhangi birinin yok edilmesini amaçlayan bir
girişimde veya eylemde bulunma hakkını verir biçimde yorumlanamaz.

EK 2
ÇOCUK HAKLARINA DAIR SÖZLEŞME
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından
20 Kasım 1989 Tarihinde Kabul Edilmiştir.
_______________________________________________
ÖNSÖZ

3. Çocuklara verilecek eğitimin türünü seçmek, öncelikle
ana ve babanın hakkıdır.
Madde 27
1. Herkes toplumun kültürel yaşamına serbestçe katılma,
güzel sanatlardan yararlanma, bilimsel gelişmeye katılma ve
bundan yararlanma hakkına sahiptir.
2. Herkesin yaratıcısı olduğu bilim, edebiyat ve sanat
ürünlerinden doğan maddi ve manevi çıkarlarının korunmasına hakkı vardır.
Madde 28- Herkesin bu Bildirgede öngörülen hak ve
özgürlüklerin gerçekleşeceği bir toplumsal ve uluslararası
düzene hakkı vardır.

Bu Sözleşmeye Taraf Devletler:
Birleşmiş Milletler Antlaşmasında ilan edilen ilkeler
uyarınca insanlık ailesini tüm üyelerinin doğuştan varlıklarına özgü bulunan haysiyetle birlikte eşit ve devredilemez
haklara sahip olmalarının tanınmasının, dünyada özgürlük,
adalet ve barışın temeli olduğunu düşünerek,
Birleşmiş Milletler halklarının, insanın temel haklarına
ve bireyin, insan olarak taşıdığı haysiyet ve değere olan kesin
inançlarını Birleşmiş Milletler Antlaşmasında bir kez daha
doğrulamış olduklarını ve daha geniş bir özgürlük ortamında
toplumsal ilerleme ve daha iyi bir yaşam düzeyi sağlama yolundaki kararlılıklarını hatırda tutarak,
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Birleşmiş Milletlerin, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinde ve uluslararası İnsan Hakları Sözleşmelerinde
herkesin, bu metinlerde yer alan hak ve özgürlüklerden ırk,
cinsiyet, din, dil, siyasal ya da başka görüş, ulusal ya da
toplumsal köken, mülkiyet, doğuştan veya başka durumdan
kaynaklanan ayrımlar dahil, hiçbir ayrım gözetilmeksizin yararlanma hakkına sahip olduklarını benimsediklerini ve ilan
ettiklerini kabul ederek,
Uluslararası İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinde,
Birleşmiş Milletlerin, çocukların özel ilgi ve yardıma hakkı
olduğunu ilan ettiğini anımsayarak,
Toplumun temel birimi olan ve tüm üyelerinin ve özellikle çocukların gelişimleri ve esenlikleri için doğal ortay
oluşturan ailenin toplum içinde kendisinden beklenen sorumlulukları tam olarak yerine getirebilmesi için gerekli koruma
ve yardımı görmesinin zorunluluğuna inanmış olarak,
Çocuğun kişilisinin tam ve uyumlu olarak gelişebilmesi
için mutluluk, sevgi ve anlayış havasının içindeki bir aile
ortamında yetişmesinin gerekliliğini kabul ederek,
Çocuğun toplumda bireysel bir yaşantı sürdürebilmesi
için her yönüyle hazırlanmasının ve Birleşmiş Milletler
Antlaşmasında ilan edilen amaçlar ve özellikle barış,
değerbilirlik, hoşgörü, özgürlük, eşitlik ve dayanışma ruhuyla yetiştirilmesinin gerekliliğini göz önünde bulundurarak,
Çocuğa özel bir ilgi gösterme gerekliliğinin, 1924 tarihli,
Cenevre Çocuk Hakları Bildirisinde ve 20 Kasım 1959
tarihinde Birleşmiş Milletler Teşkilatı Genel Kurulunca kabul
edilen Çocuk Hakları Evrensel Beyannamesinde, Medeni ve
Siyasi Haklar Uluslararası Sözleşmesinde (özellikle 23 ve
24›üncü maddelerinde) ve Ekonomik, Sosyal ve Kültürel
Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmede (özellikle 10’uncu
maddesinde) ve çocukların esenliği ve ilgili uzman kuruluşların ve uluslararası örgütlerin kurucu ve ilgili belgelerinde
tanındığını hatırda tutarak,
ocuk Hakları Beyannamesinde de belirtildiği gibi
«çocuğun gerek bedensel gerek zihinsel bakımdan tam
erginliğe ulaşmamış olması nedeniyle doğum sonrasında

olduğu kadar, doğum öncesinde de uygun yasal korumayı da
içeren özel güvence ve korunma gereksiniminin bulunduğunu hatırda tutarak,
Ulusal ve uluslararası düzeyde çocukları aile yanına yerleştirme ve evlat edinmeye de özel atıfta bulunan Çocuğun
Korunması ve Esenliğine İlişkin Toplumsal ve Hukuksal İlkeler Beyannamesi; Çocuk Mahkemelerinin Yönetimi Hakkında Birleşmiş Milletler Asgari Standart Kuralları (Beijing
Kuralları) ve Acil Durumlarda ve Silahlı Çatışma Halinde
Kadınların ve Çocukların Korunmasına İlişkin Beyannamenin hükümlerini anımsayarak,
Dünyadaki ülkelerin tümünde çok güç koşullar altında
yaşayan ve bu nedenle özel bir ilgiye gereksinimi olan çocukların varlığının bilinci içinde,
Çocuğun korunması ve uyumlu gelişmesi bakımından her
halkın kendine özgü geleneklerinin ve kültürel değerlerinin
taşıdığı önemi göz önünde tutarak,
Her ülkedeki, özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki çocukların yaşama koşullarının iyileştirilmesi için uluslararası
işbirliğinin taşıdığı önemin bilincinde olarak,
Aşağıdaki kurallar üzerinde anlaşmaya varmışlardır:
I. BÖLÜM
1. Madde
Bu Sözleşme uyarınca çocuğa uygulanabilecek olan kanuna göre daha erken yaşta reşit olma durumu hariç, on sekiz
yaşına kadar her insan çocuk sayılır.
2. Madde
1. Taraf Devletler, bu Sözleşmede yazılı olan hakları
kendi yetkileri altında bulunan her çocuğa, kendilerinin, ana
babalarının veya yasal vasilerinin sahip oldukları, ırk, renk,
cinsiyet, dil, siyasal ya da başka düşünceler, ulusal, etnik ve
sosyal köken, mülkiyet, özürlülük, doğuş ve diğer statüler nedeniyle hiçbir ayrım gözetilmeksizin tanır ve taahhüt ederler.
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2. Taraf Devletler, çocuğun ana babasının, yasal vasilerinin veya ailesinin öteki üyelerinin durumları, faaliyetleri,
açıklanan düşünceleri veya inançları nedeniyle her türlü ayrım veya cezaya tabi tutulmasına karşı etkili biçimde korunması için gerekli tüm uygun önlemi alacaklardır.
3. Madde
1. Kamusal ya da özel sosyal yardım kuruluşları, mahkemeler, idari makamlar veya yasama organları tarafından yapılan ve çocukları ilgilendiren bütün faaliyetlerde, çocuğun
yararı temel düşüncedir.
2. Taraf Devletler, çocuğun ana-babasının, vasilerinin
ya da kendisinden hukuken sorumlu diğer kişilerin hak ve
ödevlerini de göz önünde tutarak, esenliği için gerekli bakım
ve korumayı sağlamayı üstlenirler ve bu amaçla tüm uygun
yasal ve idari önlemleri alacaklardır.
3. Taraf Devletler, çocukların bakımı veya korunmasından sorumlu kurumların, hizmet ve faaliyetlerin özellikle
güvenlik, sağlık, personel sayısı ve uygunluğu ve yönetimin
yeterliliği açısından, yetkili makamlarca konulan ölçülere uymalarını taahhüt ederler.
4. Madde
Taraf Devletler, bu Sözleşmede tanınan hakların uygulanması amacıyla gereken her türlü yasal, idari ve diğer
önlemleri alacaklardır. Ekonomik, sosyal ve kültürel haklara ilişkin olarak, Taraf Devletler eldeki kaynaklarını olabildiğince geniş tutarak, gerekirse işbirliği çerçevesinde bu tür
önlemleri alacaklardır.
5. Madde
Taraf Devletler, bu Sözleşmenin çocuğa tanıdığı haklar doğrultusunda çocuğun yeteneklerinin geliştirilmesi ile
uyumlu olarak, çocuğa yol gösterme ve onu yönlendirme
konusunda ana-babanın, yerel gelenekler öngörüyorsa uzak
aile veya topluluk üyelerinin, yasal vasilerinin veya çocuktan
hukuken sorumlu öteki kişilerin sorumluluklarına, haklarına
ve ödevlerine saygı göstereceklerdir.

6. Madde
1. Taraf Devletler, her çocuğun temel yasama hakkına
sahip olduğunu kabul ederler.
2. Taraf Devletler, çocuğun hayatta kalması ve gelişmesi
için mümkün olan azami çabayı göstereceklerdir.
7. Madde
1. Çocuk doğumdan hemen sonra derhal nüfus kütüğüne kaydedilecek ve doğumdan itibaren bir isim hakkına,
bir vatandaşlık kazanma hakkına ve mümkün olduğu ölçüde
ana-babasını bilme ve onlar tarafından bakılma hakkına sahip
olacaktır.
2. Taraf Devletler, özellikle çocuğun tabiiyetsiz kalması
söz konusu olduğunda kendi ulusal hukukları ve ilgili uluslararası belgeler çerçevesinde üstlendikleri yükümlülüklerine
uygun olarak bu hakların işlerlik kazanmasını taahhüt ederler.
8. Madde
1. Taraf Devletler, yasanın tanıdığı şekliyle çocuğun
kimliğini; tabiiyetini, ismi ve aile başları dahil olacak şekilde, koruma hakkına saygı göstermeyi ve bu konuda yasadışı
müdahalelerde bulunmamayı taahhüt ederler.
2. Çocuğun kimliğinin unsurlarının bazılarından veya tümünden yasaya aykırı olarak yoksun bırakılması halinde, Taraf Devletler çocuğun kimliğine süratle yeniden kavuşturulması amacıyla gerekli yardım ve korumada bulunacaklardır.
9. Madde
1. Yetkili makamlar uygulanabilir yasa ve usullere göre
ve temyiz yolu açık olarak, ayrılışın çocuğun yüksek yararına
olduğu yolunda karar vermedikçe, Taraf Devletler, çocuğun;
ana-babasından, onların rızası dışında ayrılmamasını güvence altına alacaklardır. Ancak, ana-babası tarafından çocuğun
kötü muameleye maruz bırakılması ya da ihmal edilmesi durumlarında ya da ana-babanın birbirinden ayrı yaşaması nedeniyle çocuğun ikametgâhının belirlenmesi amacıyla karara
varılması gerektiğinde, bu tür bir ayrılık kararı verilebilir.
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2. Bu maddenin birinci fıkrası uyarınca girişilen her işlemde, ilgili bütün taraflara işleme katılma ve görüşlerini bildirme olanağı tanınacaktır.
3. Taraf Devletler, ana-babasından veya bunlardan birinden ayrılmasına karar verilen çocuğun, kendi yüksek yararına
aykırı olmadıkça, ana-babanın ikisiyle de düzenli bir biçimde
kişisel ilişki kurma ve doğrudan görüşme hakkına saygı göstereceklerdir.
4. Böyle bir ayrılık, bir Taraf Devlet tarafından girişilen
ve çocuğun kendisinin, ana veya babasının veya her ikisinin
birden tutuklanmasını, hapsini, sürgün, sınır dışı edilmesinin
veya ölümünü (ki buna devletin gözetimi altında iken nedeni ne olursa olsun meydana gelen ölüm dahildir) tevlit eden
herhangi benzer bir işlem sonucu olmuşsa, bu Taraf Devlet,
istek üzerine ve çocuğun esenliğine zarar vermemek koşulu
ile; ana-babaya, çocuğa veya uygun olursa, ailenin bir başka
üyesine, söz konusu aile bireyinin ya da bireylerinin bulunduğu yer hakkında gereken bilgiyi verecektir. Taraf Devletler,
böyle bir istemin başlı başına sunulmasının ilgili kişi veya
kişiler bakımından hiçbir sonuç yaratmamasını ayrıca taahhüt ederler.
10. Madde
1. 9’uncu Maddenin 1’inci fıkrası uyarınca Taraf Devletlere düşen sorumluluğa uygun olarak, çocuk veya ana-babası
tarafından, ailenin birleşmesi amaçlarıyla yapılan bir Taraf
Devlet ülkesine girme ya da onu terk etme konusundaki her
başvuru, Taraf Devletlerce olumlu, insani ve ivedi bir tutumla
ele alınacaktır. Taraf Devletler, bu tür bir başvuru yapılmasının başvuru sahipleri veya aile üyelerinin aleyhine sonuçlar
yaratmamasını taahhüt ederler.
2. Ana-babası, ayrı devletlerde oturan bir çocuk olağanüstü durumlar hariç, hem ana hem de babası ile düzenli bir
biçimde kişisel ilişkiler kurma ve doğrudan görüşme hakkına sahiptir. Bu nedenle ve 9’uncu maddenin 1’inci fıkrasına
göre Taraf Devletlere düşen sorumluluğa uygun olarak, Taraf
Devletler çocuğun ve ana-babasının Taraf Devletlerin ülkeleri dahil herhangi bir ülkeyi terk etmeye ve kendi ülkelerine
dönme hakkına saygı göstereceklerdir. Herhangi bir ülkeyi
terk etme hakkı yalnızca yasada öngörüldüğü gibi ve ulusal

güvenliği, kamu düzenini, kamu sağlığı ve ahlak veya başkalarının hak ve özgürlüklerini korumak amacı ile işbu Sözleşme ile tanınan öteki haklarla bağdaştığı ölçüde kısıtlamalara
konu olabilir.
11. Madde
1. Taraf Devletler, çocukların yasadışı yollarla ülke dışına çıkarılıp geri döndürülmemesi halleriyle mücadele için
önlemler alacaklardır.
2. Bu amaçla Taraf Devletler iki ya da çok taraflı antlaşmalar yapılmasını ya da mevcut antlaşmalara katılmayı teşvik edeceklerdir.
12. Madde
1. Taraf Devletler, görüşlerini oluşturma yeteneğine
sahip çocuğun kendini ilgilendiren her konuda görüşlerini
serbestçe ifade etme hakkının bu görüşlere çocuğun yaşı ve
olgunluk derecesine uygun olarak, gereken özeni göstermek
suretiyle tanıyacaktırlar.
2. Bu amaçla, çocuğu etkileyen herhangi bir adli veya
idari kovuşturmada çocuğun ya doğrudan doğruya veya bir
temsilci ya da uygun bir makam yoluyla dinlenilmesi fırsatı,
ulusal yasanın usule ilişkin kurallarına uygun olarak çocuğa,
özellikle sağlanacaktır.
13. Madde
1. Çocuk, düşüncesini özgürce açıklama hakkına sahiptir; bu hak, ülke sınırları ile bağlı olmaksızın; yazılı, sözlü,
basılı, sanatsal biçimde veya çocuğun seçeceği başka bir
araçla her türlü haber ve düşüncelerin araştırılması, elde edilmesi ve verilmesi özgürlüğünü içerir.
2. Bu hakkın kullanılması yalnızca:
a) Başkasının haklarına ve itibarına saygı,
b) Milli güvenliğin, kamu düzeninin, kamu sağlığı ve
ahlakın korunması nedenleriyle ve kanun tarafından öngörülmek ve gerekli olmak kaydıyla yapılan sınırlamalara konu
olabilir.
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14. Madde
1. Taraf Devletler, çocuğun düşünce, vicdan ve din özgürlükleri hakkına saygı göstereceklerdir.
2. Taraf Devletler, ana-babanın ve gerekiyorsa yasal vasilerin; çocuğun yeteneklerinin gelişmesiyle bağdaşır biçimde
haklarının kullanılmasında çocuğa yol gösterme konusundaki
hak ve ödevlerine, saygı göstereceklerdir.
3. Bir kimsenin dinini ve inançlarını açıklama özgürlüğü kanunla öngörülmek ve gerekli olmak kaydıyla yalnızca
kamu güvenliği, düzeni, sağlıkla ilgili, ahlaki ya da başkalarının temel hak ve özgürlüklerini korumak gibi amaçlarla
sınırlandırılabilir.
15. Madde
1. Taraf Devletler, çocuğun dernek kurma ve barış içinde
toplanma özgürlüklerine ilişkin haklarını kabul ederler.
2. Bu hakların kullanılması, ancak yasayla zorunlu kılınan ve demokratik bir toplumda gerekli olan ulusal güvenlik,
kamu güvenliği, kamu düzeni yararına olarak ya da kamu
sağlığı ve ahlakın ya da başkalarının hak ve özgürlüklerinin
korunması amaçlarıyla yapılan sınırlamalardan başkalarıyla
kısıtlandırılamaz.
16. Madde
1. Hiçbir çocuğun özel yaşantısına, aile, konut ve iletişimine keyfi ya da haksız bir biçimde müdahale yapılamayacağı gibi, onur ve itibarına da haksız olarak saldırılamaz.
2. çocuğun bu tür müdahale ve saldırılara karşı yasa tarafından korunmaya hakkı vardır.
17. Madde
Taraf Devletler, kitle iletişim araçlarının önemini kabul
ederek çocuğun; özellikle toplumsal, ruhsal ve ahlaki esenliği ile bedensel, zihinsel sağlığını geliştirmeye yönelik çeşitli
ulusal ve uluslararası kaynaklardan bilgi ve belge edinmesini
sağlarlar. Bu amaçla Taraf Devletler:

a) Kitle iletişim araçlarını çocuk bakımından toplumsal
ve kültürel yararı olan ve 29’uncu maddenin ruhuna uygun
bilgi ve belgeyi yaymak için teşvik edeceklerdir;
b) Çeşitli kültürel, ulusal ve uluslararası kaynaklardan
gelen türde bilgi ve belgelerin üretimi, değişimi ve yayımı
amacıyla uluslararası işbirliğinin teşvik edeceklerdir;
c) Çocuk kitaplarının üretimini ve yayılmasını teşvik
edeceklerdir;
d) Kitle iletişim araçlarını azınlık grubu veya bir yerli
ahaliye mensup çocukların dil gereksinimlerine özel önem
göstermeleri konusunda teşvik edeceklerdir;
e) 13 ve 18’inci maddelerde yer alan kurallar göz önünde
tutularak çocuğun esenliğine zarar verebilecek bilgi ve belgelere karşı korunması için uygun yönlendirici ilkeler geliştirilmesini teşvik edeceklerdir.
18. Madde
1. Taraf Devletler, çocuğun yetiştirilmesinde ve gelişmesinin sağlanmasında ana-babanın birlikte sorumluluk taşıdıkları ilkesinin tanınması için her türlü çabayı gösterirler.
Çocuğun yetiştirilmesi ve geliştirilmesi sorumluluğu ilk önce
ana-babaya ya da durum gerektiriyorsa yasal vasilere düşer. Bu kişiler her şeyden önce çocuğun yüksek yararını göz
önünde tutarak hareket edeceklerdir.
2. Bu Sözleşmede belirtilen hakların güvence altına alınması ve geliştirilmesi için Taraf Devletler, çocuğun yetiştirilmesi konusundaki sorumluluklarını kullanmada ana-baba ve
yasal vasilerin durumlarına uygun yardım yapar ve çocukların bakımı ile görevli kuruluşların, faaliyetlerin ve hizmetlerin gelişmesini sağlayacaklardır.
3. Taraf Devletler, çalışan ana-babanın, çocuk bakım hizmet ve tesislerinden, çocuklarının da bu hizmet ve tesislerden
yararlanma halinin sağlamak için uygun olan her türlü önlemi
alacaklardır.
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19. Madde
1. Bu Sözleşmeye Taraf Devletler, çocuğun ana-babasının ya da onlardan yalnızca birinin, yasal vasi veya vasilerinin ya da bakımını üstlenen herhangi bir kişinin yanında
iken bedensel veya zihinsel saldırı, şiddet veya suiistimale,
ihmal ya da ihmalkar muameleye, ırza geçme dahil her türlü
istismar ve kötü muameleye karşı korunması için yasal, idari,
toplumsal, eşitsel bütün önlemleri alacaklardır.
2. Bu tür koruyucu önlemler, burada tanımlanmış olan
çocuklara kötü muamele olaylarının önlenmesi, belirlenmesi,
bildirilmesi, yetkili makama havale edilmesi, soruşturulması,
tedavisi ve izlenmesi için gerekli başka yöntemleri ve uygun
olduğu takdirde adliyenin ise el koyması olduğu kadar durumun gereklerine göre çocuğa ve onun bakımını üstlenen kişilere, gereken desteği sağlamak amacı ile sosyal programların
düzenlenmesi için etkin usulleri de içermelidir.
20. Madde
1. Geçici ve sürekli olarak aile çevresinden yoksun kalan veya kendi yararına olarak bu ortamda bırakılması kabul
edilmeyen çocuk, Devletten özel koruma ve yardım görme
hakkına sahip olacaktır.
2. Taraf Devletler bu durumdaki bir çocuk için kendi ulusal yasalarına göre, uygun olan bakımı sağlayacaklardır.
3. Bu tür bakım, başkaca benzerleri yanında, bakıcı aile
yanına verme, İslam hukukunda kefalet (kafalah), evlat edinme ya da gerekiyorsa çocuk bakımı amacı güden uygun kuruluşlara yerleştirmeyi de içerir. Çözümler düşünülürken, çocuğun yetiştirilmesinde sürekliliğin korunmasına ve çocuğun
etnik, kültürel ve dil kimliğine gereken saygı gösterilecektir.
21. Madde
Evlat edinme sistemini kabul eden ve/veya buna izin
veren Taraf Devletler, çocuğun en yüksek yararını temel düşünce olarak kabul edecek ve aşağıdaki ilkeleri gerçekleştireceklerdir:
a) Bir çocuğun evlat edinilmesine ancak yetkili makam

karar verir. Bu makam uygulanabilir yasa ve usullere göre
ve güvenilir tüm bilgilerin Işığında; çocuğun, ana-babası, yakınları ve yasal vasisine göre durumunu göz önüne alarak ve
gereken durumlarda tüm ilgililerle yapılacak görüşme sonucu
onların da evlat edinme konusundaki onaylarının alma zorunluluğuna uyarak kararını verir.
b) Çocuğun kendi ülkesinde elverişli biçimde bakılması
mümkün olmadığı veya evlat edinecek veya yanına yerleştirilecek aile bulunmadığı takdirde, ülkelerarası evlat edinmenin
çocuk bakımından uygun bir çözüm olduğunu kabul ederler.
c) Başka bir ülkede evlat edinilmesi düşünülen çocuğun,
kendi ülkesinde mevcut evlat edinme durumuyla eşdeğer güvence ve ölçülerden yararlanmasını sağlayacaklardır.
d) Ülkelerarası evlat edinmede, yerleştirmenin ilgililer
bakımından yasadışı para kazanma konusu olmaması için gereken bütün önlemleri alacaklardır.
e) Bu maddedeki amaçları, uygun olduğu ölçüde, ikili ya
da çok taraflı düzenleme veya antlaşmalarla yetkili makam
veya organlar tarafından yürütülmesinin güvenceye almak
için çaba göstereceklerdir.
22. Madde
1. Taraf Devletler, ister tek başına olsun isterse ana babası veya herhangi bir başka kimse ile birlikte bulunsun, mülteci statüsü kazanmaya çalışan ya da uluslararası veya iç hukuk
kuralları ve usulleri uyarınca mülteci sayılan bir çocuğun, bu
Sözleşmede ve insan haklarına veya insani konulara ilişkin
ve söz konusu Devletlerin taraf oldukları diğer uluslararası
sözleşmelerde tanınan ve bu duruma uygulanabilir nitelikte
bulunan hakları kullanması amacıyla koruma ve insani yardımdan yararlanması için gerekli bütün önlemleri alacaklardır.
2. Bu nedenle, Taraf Devletler, uygun gördükleri ölçüde,
Birleşmiş Milletler Teşkilâtı ve onunla işbirliği yapan sivil
toplum örgütleri ve hükümetler arası yetkili başka kuruluşlarla bu durumda olan bir çocuğu korumak, ona yardım etmek,
herhangi bir mülteci çocuğun ailesi ile yeniden biraraya gele-
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bilmesi için ana-babası veya ailesinin başka üyeleri hakkında
bilgi toplamak amacıyla işbirliğinde bulunacaklardır. Herhangi bir nedenle kendi aile çevresinden sürekli ya da geçici
olarak ayrı düşmüş bir çocuğa bu Sözleşmeye göre tanınan
koruma, aynı esaslar içinde, ana-babası ya da ailesinin diğer
üyelerinden hiçbirisi bulunmayan çocuğa da tanınacaktır.
23. Madde
1. Taraf Devletler zihinsel ya da bedensel özürlü çocukların saygınlıklarını güvence altına alan, özgüvenlerini geliştiren ve toplumsal yaşama etkin biçimde katılmalarının kolaylaştıran şartlar altında eksiksiz bir yaşama sahip olmaları
gerektiğini kabul ederler.
2. Taraf Devletler, özürlü çocukların özel bakımdan yararlanma hakkını tanırlar ve eldeki kaynakların yeterliliği
ölçüsünde ve yapılan başvuru üzerine, yardımdan yararlanabilecek durumda olan çocuğa ve onun bakımından sorumlu
olanlara, çocuğun durumu ve ana-babanın veya çocuğa bakanların içinde bulundukları koşullara uygun düşecek yardımın yapılmasını teşvik ve taahhüt ederler.
3. Özürlü çocuğun özel bakıma gereksinimi olduğu bilincinden hareketle bu maddenin 2’nci fıkrası uyarınca yapılması öngörülen yardım, çocuğun ana-babasının ya da çocuğa
bakanların parasal (mali) durumları göz önüne alınarak, olanaklar ölçüsünde ücretsiz sağlanacaktır. Bu yardım; özürlü
çocuğun eğitimi, meslek eğitimi, tıbbi bakım hizmetleri, rehabilitasyon hizmetleri, bir işte çalışabilecek duruma getirme
hazırlık programları ve dinlenme-eşlenme olanaklarından etkin olarak yararlanmasının sağlamak üzere düzenlenecek ve
çocuğun en eksiksiz biçimde toplumla bütünleşmesi yanında,
kültürel ve ruhsal yönü dahil bireysel gelişmesinin gerçekleştirme amacı güdecektir.
4. Taraf Devletler, uluslararası işbirliği ruhu içinde, özürlü çocukların koruyucu sıhhi bakımı, tıbbi, psikolojik ve işlevsel tedavileri alanlarına ilişkin gerekli bilgilerin alışverişi
yanında, rehabilitasyon, eğitim ve mesleki eğitim hizmetlerine ilişkin yöntemlerin bilgilerini de içerecek şekilde ve Taraf
Devletlerin bu alandaki güçlerini, anlayışlarının geliştirmek
ve deneyimlerinin zenginleştirmek amacıyla bilgi dağıtımını

ve bu bilgiden yararlanmayı teşvik edeceklerdir. Bu bakımdan, gelişmekte olan ülkelerin gereksinimleri özellikle göz
önüne alınacaktır.
24. Madde
1. Taraf Devletler, çocuğun olabilecek en iyi sağlık düzeyine kavuşma, tıbbi bakim ve rehabilitasyon hizmetlerini veren kuruluşlardan yararlanma hakkını tanıyacaklardır. Taraf
Devletler, hiçbir çocuğun bu tür tıbbi bakım hizmetlerinden
yararlanma hakkından yoksun bırakılmamasını güvence altına almak için çaba göstereceklerdir.
2. Taraf Devletler, bu hakkın tam olarak uygulanmasının
takip edecek ve özellikle:
a) Bebek ve çocuk ölüm oranlarının düşürülmesi;
b) Bütün çocukların gerekli tıbbi yardımın ve tıbbi bakımın; temel sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine önem verilerek sağlanması;
c) Temel sağlık hizmetleri çerçevesinde ve başka olanakların yanı sıra, kolayca bulunabilen tekniklerin kullanılması
ve besleyici yiyecekler ve temiz içme suyu sağlanması yoluyla ve çevre kirlenmesinin tehlike ve zararlarını göz önüne alarak, hastalık ve yetersiz beslenmeye karşı mücadele edilmesi;
d) Anneye doğum öncesi ve sonrası uygun bakımın sağlanması;
e) Bütün toplum kesimlerinin özellikle ana-babalar ve
çocukların, çocuk sağlığı ve beslenmesi, anne sütü ile beslenmenin yararları, toplum ve çevre sağlığı ve kazaların önlenmesi konusunda temel bilgileri elde etmeleri ve bu bilgileri
kullanmalarına yardımcı olunması;
f) Koruyucu sağlık bakımlarının, ana-babaya rehberliğini, aile planlanması eğitimi ve hizmetlerinin geliştirilmesi
amaçlarıyla uygun önlemleri alacaklardır.
3. Taraf Devletler, çocukların sağlığı için zararlı geleneksel uygulamaların kaldırılması amacıyla uygun ve etkin her
türlü önlemi alacaklardır.
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4. Taraf Devletler, bu maddede tanınan hakkın tam olarak
gerçekleştirilmesini tedricen sağlamak amacıyla uluslararası
işbirliğinin geliştirilmesi ve teşviki konusunda karşılıklı söz
vereceklerdir. Bu konuda gelişmekte olan ülkelerin gereksinimleri özellikle göz önünde tutulur.
25. Madde
Taraf Devletler, yetkili makamlarca korunma ve bakım
altına alma, bedensel ya da ruhsal tedavi amaçlarıyla hakkında bir yerleştirme tedbiri uygulanan çocuğun, gördüğü tedaviyi ve yerleştirilmesine bağlı diğer tüm şartları belli aralıklarla gözden geçirme hakkına sahip olduğunu kabul ederler.
26. Madde
1. Taraf Devletler, her çocuğun, sosyal sigorta dahil, sosyal güvenlikten yararlanma hakkını tanırlar ve bu hakkın tam
olarak gerçekleşmesini sağlamak için ulusal hukuklarına uygun, gerekli önlemleri alacaklardır.
2. Sosyal güvenlik, çocuğun ve çocuğun bakımından sorumlu olanların kaynakları ve koşulları göz önüne alınarak ve
çocuk tarafından ya da onun adına yapılan sosyal güvenlikten
yararlanma başvurusuna ilişkin diğer durumlar da göz önünde tutularak sağlanacaktır.
27. Madde
1. Taraf Devletler, her çocuğun bedensel, zihinsel, ruhsal,
ahlaksal ve toplumsal gelişmesini sağlayacak yeterli bir hayat
seviyesine hakkı olduğunu kabul ederler.
2. Çocuğun gelişmesi için gerekli hayat şartlarının sağlanması sorumluluğu; sahip oldukları imkânlar ve mali güçler
çerçevesinde öncelikle çocuğun ana-babasına veya çocuğun
bakımını üstlenen diğer kişilere düşer.
3. Taraf Devletler, ulusal durumlarına göre ve olanakları
ölçüsünde, ana-babaya ve çocuğun bakımını üstlenen diğer
kişilere, çocuğun bu hakkının uygulanmasında yardımcı olmak amacıyla gerekli önlemleri alır ve gereksinim olduğu
takdirde özellikle beslenme, giyim ve barınma konularında
maddi yardım ve destek programları uygulayacaklardır.

4. Taraf Devletler, Taraf Devlet ülkesinde veya başka
ülkede bulunsun; ana-babası veya çocuğa karşı mali sorumluluğu bulunan diğer kişiler tarafından, çocuğun bakım giderlerinin karşılanmasını sağlamak amacıyla her türlü uygun
önlemi alacaklardır. Özellikle çocuğa karşı mali sorumluluğu olan kişinin, çocuğun başka bir ülkede yaşaması halinde,
Taraf Devletler bu konuya ilişkin uluslararası antlaşmalara
katılmayı veya bu tür antlaşmalar akdinin yanı sıra başkaca
uygun düzenlemelerin yapılmasını teşvik ederler.
28. Madde
1. Taraf Devletler, çocuğun eğitim hakkını kabul ederler
ve bu hakkın fırsat eşitliği temeli üzerine tedricen gerçekleştirilmesi görüşüyle özellikle:
a) Ilk öğretimi herkes için zorunlu ve parasız hale getirirler;
b) Orta öğretim sistemlerinin genel olduğu kadar mesleki nitelikte de olmak üzere çeşitli biçimlerde örgütlenmesini teşvik edecek ve bunların tüm çocuklara açık olmasını
sağlayacak ve gerekli durumlarda mali yardım yapılması ve
öğretimi parasız kılmak gibi uygun önlemleri alırlar;
c) Uygun bütün araçları kullanarak, yükseköğretimi yetenek doğrultusunda herkese açık hale getirirler;
e) Okullarda düzenli biçimde devamın sağlanması ve
okulu terk etme oranlarının düşürülmesi için önlem alırlar.
2. Taraf Devletler, okul disiplininin çocuğun insan olarak taşıdığı saygınlıkla bağdaşır biçimde ve bu Sözleşmeye
uygun olarak yürütülmesinin sağlanmasını amacıyla gerekli
olan tüm önlemleri alırlar.
3. Taraf Devletler eğitim alanında, özellikle cehaletin ve
okuma yazma bilmemenin dünyadan kaldırılmasına katkıda bulunmak ve çağdaş eğitim yöntemlerine ve bilimsel ve
teknik bilgilere sahip olunmasını kolaylaştırmak amacıyla
uluslararası işbirliğini güçlendirir ve teşvik ederler. Bu konuda gelişmekte olan ülkelerin gereksinimleri özellikle göz
önünde tutulur.
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29. Madde
1. Taraf Devletler çocuk eğitiminin aşağıdaki amaçlara
yönelik olmasını kabul ederler:
a) çocuğun kişiliğinin, yeteneklerinin, zihinsel ve bedensel yeteneklerinin mümkün olduğunca geliştirilmesi;
b) İnsan haklarına ve temel özgürlüklere, Birleşmiş Milletler Antlaşmasında benimsenen ilkelere saygısının geliştirilmesi;

de) bulunma ve kültürel ve sanatsal yaşama serbestçe katılma
hakkını tanırlar.
2. Taraf Devletler, çocuğun kültürel ve sanatsal yaşama
tam olarak katılma hakkını saygı duyarak tanırlar ve özendirirler ve çocuklar için boş zamanı değerlendirmeye, dinlenmeye, sanata ve kültüre ilişkin (etkinlikler) konusunda uygun
ve eşit fırsatların sağlanmasını teşvik ederler.
32. Madde

c) Çocuğun ana-babasına, kültürel kimliğine, dil ve değerlerine, çocuğun yasadışı veya geldiği menşe ülkenin ulusal değerlerine ve kendisininkinden farklı uygarlıklara saygınlıklarının geliştirilmesi;

1. Taraf Devletler, çocuğun, ekonomik sömürüye ve her
türlü tehlikeli işte ya da eğitimine zarar verecek ya da sağlığı
veya bedensel, zihinsel, ruhsal, ahlaksal, ya da toplumsal gelişmesi için zararlı olabilecek nitelikte çalıştırılmasına karşı
korunma hakkını kabul ederler.

d) Çocuğun, anlayışı, barış, hoşgörü, Kadın-erkek arasındaki eşitlik ve ister etnik, ister ulusal, ister dini gruplardan,
isterse yerli halktan olsun, tüm insanlar arasında dostluk ruhuyla, özgür bir toplumda yaşantıyı sorumlulukla üstlenecek
şekilde hazırlanması;

2. Taraf Devletler, bu maddenin uygulamaya konulmasını sağlamak için yasal, idari, toplumsal ve eşitsel her önlemi alırlar. Bu amaçlar ve öteki uluslararası belgelerin ilgili
hükümleri göz önünde tutularak, Taraf Devletler özellikle şu
önlemleri alırlar:

e) Doğal çevreye saygının geliştirilmesi,
2. Bu maddenin veya 28’inci maddenin hiçbir hükmü
gerçek ve tüzel kişilerin öğretim kurumları kurmak ve yönetmek özgürlüğüne, bu maddenin 1’inci fıkrasında belirtilen
ilkelere saygı gösterilmesi ve bu kurumlarda yapılan eğitimin
Devlet tarafından konulmuş olan asgari kurallara uygun olması koşuluyla aykırı sayılacak biçimde yorumlanamaz.

a) İşe kabul için bir ya da birden çok asgari yaş sınırı
tespit ederler;
b) Çalışmanın saat olarak süresi ve koşullarına ilişkin uygun düzenlemelerini yaparlar;
c) Bu maddenin etkili biçimde uygulanmasını sağlamak
için ceza veya başka uygun yaptırımlar öngörürler.
33. Madde

30. Madde
Soya, dine ya da dile dayalı azınlıkların ya da halkların
var olduğu Devletlerde, böyle bir azınlığa mensup olan ya
da yerli halktan olan çocuk, ait olduğu azınlık topluluğunun
diğer üyeleri ile birlikte kendi kültüründen yararlanma, kendi
dinine inanma ve bu dini uygulama ve kendi dilini kullanma
hakkından yoksun bırakılamaz.

Taraf Devletler, çocukların uluslararası antlaşmalarda
tanımlandığı biçimde uyuşturucu ve psikotrop maddelerin
yasadışı kullanımına karşı korunması ve çocukların bu tür
maddelerin yasadışı üretimi ve kaçakçılığı alanında kullanılmasını önlemek amacıyla, yasal, sosyal ve eşitsel niteliktekiler dahil olmak üzere, her türlü uygun önlemleri alırlar.
34. Madde

31. Madde
1. Taraf Devletler çocuğun dinlenme, boş zamanını değerlendirme, oynama ve yaşına uygun eğlence (etkinliklerin-

Taraf Devletler, çocuğu her türlü cinsel sömürüye ve cinsel suiistimale karşı koruma güvencesi verirler. Bu amaçla
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Taraf Devletler özellikle:
a) Çocuğun yasadışı bir cinsel faaliyete girişmek üzere
kandırılması veya zorlanmasını;
b) Çocukların, fuhuş, ya da diğer yasadışı cinsel faaliyette bulundurularak sömürülmesini;
c) Çocukların pornografik nitelikli gösterilerde ve malzemede kullanılarak sömürülmesini, önlemek amacıyla ulusal düzeyde ve ikili ile çok taraflı ilişkilerde gerekli her türlü
önlemi alırlar.

kendi yüksek yararı aksini gerektirmedikçe, özellikle yetişkinlerden ayrı tutulacak ve olağanüstü durumlar dışında ailesi
ile yazışma ve görüşme yoluyla ilişki kurma hakkına sahip
olacaktır.
d) Özgürlüğünden yoksun bırakılan her çocuk, kısa zamanda yasal ve uygun olan diğer yardımlardan yararlanma
hakkına sahip olacağı gibi özgürlüğünden yoksun bırakılmasının yasaya aykırılığını bir mahkeme veya diğer bir yetkili,
bağımsız ve tarafsız makam önünde iddia etme ve böylesi bir
işlemle ilgili olarak ivedi karar verilmesini isteme hakkına da
sahip olacaktır.

35. Madde

38. Madde

Taraf Devletler, her ne nedenle ve hangi biçimde olursa
olsun, çocukların kaçırılmaları, satılmaları veya fuhşa konu
olmalarını önlemek için ulusal düzeyde ve ikili ve çok yanlı
ilişkilerde gereken her türlü önlemi alırlar.
36. Madde
Taraf Devletler, esenliğine herhangi bir biçimde zarar
verebilecek başka her türlü sömürüye karşı çocuğu korurlar.
37. Madde
Taraf Devletler aşağıdaki hususları sağlarlar:
a) Hiçbir çocuk, işkence veya diğer zalimce, insanlık dışı
veya aşağılayıcı muamele ve cezaya maruz bırakılmayacaktır. On sekiz yaşından küçük olanlara, işledikleri suçlar nedeniyle idam cezası verilemeyeceği gibi salıverilme koşulu
bulunmayan ömür boyu hapis cezası da verilmeyecektir.
b) Hiçbir çocuk yasadışı ya da keyfi biçimde özgürlüğünden yoksun bırakılmayacaktır. Bir çocuğun tutuklanması,
gözetim altında tutulması veya hapsi yasa gereği olacak ve
ancak en son başvurulacak bir önlem olarak düşünülüp uygun
olabilecek en kısa süre ile sınırlı tutulacaktır.
c) Özgürlüğünden yoksun bırakılan her çocuğa insancıl
biçimde ve insan kişiliğinin özünde bulunan saygınlık ve
kendi yaşındaki kişilerin gereksinimlerini göz önünde tutularak davranılacaktır. Özgürlüğünden yoksun olan her çocuk,

1. Taraf Devletler, silahlı çatışma halinde kendilerine uygulanabilir olan uluslararası hukukun, çocukları da kapsayan
insani kurallarına uymak ve uyulmasını sağlamak yükümlülüğünü üstlenirler.
2. Taraf Devletler, on beş yaşından küçüklerin çatışmalara doğrudan katılmaması için uygun olan bütün önlemleri
alırlar.
3. Taraf Devletler, özellikle on beş yaşına gelmemiş çocukları askere almaktan kaçınırlar. Taraf Devletler, on beş ile
on sekiz yaş arasındaki çocukların silahaltına alınmaları gereken durumlarda, önceliği yaşça büyük olanlara vermek için
çaba gösterirler.
4. Silahlı çatışmalarda sivil halkın korunmasına ilişkin
uluslararası insani hukuk kuralları tarafından öngörülen yükümlülüklerine uygun olarak Taraf Devletler silahlı çatışmadan etkilenen çocuklara koruma ve bakım sağlamak amacıyla
mümkün olan her türlü önlemi alırlar.
39. Madde
Taraf Devletler, her türlü ihmal, sömürü ya da suiistimal,
işkence ya da her türlü zalimce, insanlık dışı ya da aşağılayıcı
muamele ya da ceza uygulaması ya da silahlı çatışma mağduru olan bir çocuğun, bedensel ve ruhsal bakımdan sağlığına yeniden kavuşması ve yeniden toplumla bütünleşmesini
temin için uygun olan tüm önlemleri alırlar. Bu tür sağlığa
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kavuşturma ve toplumla bütünleştirme, çocuğun sağlığını,
özgüvenini ve saygınlığını geliştirici bir ortamda gerçekleştirilir.
40. Madde
1. Taraf Devletler, hakkında ceza yasasını ihlal ettiği iddia edilen ve bu nedenle itham edilen ya da ihlal ettiği kabul
edilen her çocuğun; çocuğun yaşı ve yeniden topluma kazandırılmasının ve toplumda yapıcı rol üstlenmesinin arzu edilir
olduğu hususları göz önünde bulundurularak, taşıdığı saygınlık ve değer duygusunu geliştirecek ve başkalarının da insan
haklarına ve temel özgürlüklerine saygı duymasını pekiştirecek nitelikte muamele görme hakkını kabul ederler.
2. Bu amaçla ve uluslararası belgelerin ilgili hükümleri
göz önünde tutularak Taraf Devletler özellikle şunları sağlarlar:
a) İşlendiği zaman ulusal ya da uluslararası hukukça
yasaklanmamış bir eylem ya da ihmal nedeniyle hiçbir
çocuk hakkında ceza yasasını ihlal ettiği iddiası ya da ithamı
sürülemeyeceği gibi böyle bir ihlalde bulunduğu da kabul
edilmeyecektir.
b) Hakkında ceza kanununu ihlal iddiası veya ithamı bulunan her çocuk aşağıdaki asgari güvencelere sahiptir:
i) Haklarında suçlama yasal olarak sabit oluncaya kadar
masum sayılma;
ii) Haklarındaki suçlamalardan kendilerinin hemen ve
doğrudan doğruya; ya da uygun düşen durumlarda ana-babaları ya da yasal vasileri kanalı ile haberli kılmak ve savunmalarının hazırlanıp sunulmasında gerekli yasal ya da uygun
olan başka yardımdan yararlanmak;
iii) Yetkili, bağımsız ve yansız bir makam ya da mahkeme önünde adli ya da diğer uygun yardımdan yararlanarak ve
özellikle çocuğun yaşı ve durumu göz önüne alınmak suretiyle kendisinin yüksek yararına aykırı olduğu saptanmadığı
sürece, ana-babası veya yasal vasisi de hazır bulundurularak
yasaya uygun biçimde adil bir duruşma ile konunun gecikmeksizin karara başlanmasının sağlanması;

iv) Tanıklık etmek ya da suç ikrarında bulunmak için
zorlanmamak; aleyhine olan tanıkları sorguya çekmek veya
sorguya çekmiş olmak ve lehine olan tanıkların hazır bulunmasının ve sorgulanmasının eşit koşullarda sağlanması;
v) Ceza yasasını ihlal ettiği sonucuna varılması halinde,
bu kararın ve bunun sonucu olarak alınan önlemlerin daha
yüksek yetkili, bağımsız ve yansız bir makam ya da mahkeme önünde yasaya uygun olarak incelenmesi;
vi) Kullanılan dili anlamaması veya konuşamaması halinde çocuğun parasız çevirmen yardımından yararlanması;
vii) Kovuşturmanın her aşamasında özel hayatının gizliliğine tam saygı gösterilmesine hakkı olmak;
3. Taraf Devletler, hakkında ceza yasasının ihlal ettiği
iddiası ileri sürülen, bununla itham edilen ya da ihlal ettiği
kabul olunan çocuk bakımından, yalnızca ona uygulanabilir yasaların, usullerin, onunla ilgili makam ve kuruluşların
oluşturulmasını teşvik edecek ve özellikle şu konularda çaba
göstereceklerdir:
a) Ceza Yasasını ihlal konusunda asgari bir yaş sınırı belirleyerek, bu yaş sınırının altındaki çocuğun ceza ehliyetinin
olmadığının kabulü;
b) Uygun bulunduğu ve istenilir olduğu takdirde, insan
hakları ve yasal güvencelere tam saygı gösterilmesi koşulu
ile bu tür çocuklar için adli kovuşturma olmaksızın önlemlerin alınması.
4. Koruma tedbiri, yönlendirme ve gözetim kararları,
danışmanlık, şartlı salıverme, bakım için yerleştirme, eğitim
ve meslek öğretme programlarını ve diğer kurumsal bakım
seçenekleri gibi çeşitli düzenlemelerin uygulanmasında, çocuklara durumları ve suçları ile orantılı ve kendi esenliklerine
olacak biçimde muamele edilmesi sağlanacaktır.
41. Madde
Bu Sözleşmede yer alan hiçbir husus, çocuk haklarının
gerçekleştirilmesine daha çok yardımcı olan ve;
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a) Bir Taraf Devlet yasasında veya
b) Bu Devlet bakımından yürürlükte olan uluslararası hukukta yer alan hükümleri etkilemeyecektir.
II. BÖLÜM
42. Madde
Taraf Devletler, Sözleşme ilke ve hükümlerinin uygun ve
etkili araçlarla yetişkinler kadar çocuklar tarafından da yaygın biçimde öğrenilmesini sağlamayı taahhüt ederler.
43. Madde
1. Taraf Devletlerin bu Sözleşme ile üstlendikleri yükümlülükleri yerine getirme konusunda kaydettikleri ilerlemeleri incelemek amacıyla, görevleri aşağıda belirtilen bir
Çocuk Hakları Komitesi kurulmuştur.

Devletlerin salt çoğunluğuyla en fazla oy alan kişiler Komiteye seçilir.
6. Komite üyeleri dört yıl için seçilir. Aday gösterildikleri
takdirde yeniden seçilebilirler. İlk seçimde seçilmiş olan beş
üyenin görevi iki yıl sonra sona erer, bu beş üyenin isimleri
ilk seçimden hemen sonra toplantı başkanı tarafından çekilen
kura ile belirlenir.
7. Bir komite üyesinin ölmesi veya çekilmesi ya da başka
herhangi bir nedenle bir üyenin Komitedeki görevlerini yapamaz hale gelmesi durumunda adaylığını öneren Taraf Devlet,
Komitenin onaylaması koşuluyla böylece boşalan yerdeki
görev süresini doluncaya kadar, kendi vatandaşları arasından
başka bir uzmanı atayabilir.
8. Komite, iç tüzüğünü kendisi belirler.
9. Komite, memurlarını iki yıllık bir süre için seçer.

2. Komite bu Sözleşme ile hükme başlanan alanda yetenekleriyle tanınmış ve yüksek ahlak sahibi on uzmandan
oluşur. Komite üyeleri Taraf Devletlerce kendi vatandaşları
arasından ve kişisel olarak görev yapmak üzere, adil bir coğrafî dağılımı sağlama gereği ve başlıca hukuk sistemleri göz
önünde tutularak seçilirler.

10. Komite toplantıları olağan olarak Birleşmiş Milletler
Teşkilatı Merkezinde ya da Komite tarafından belirlenecek
başka uygun bir yerde yapılır. Komite olağan olarak her yıl
toplanır. Komite toplantılarının süresi, gerektiğinde, Genel
Kurulca onaylanmak koşuluyla, bu Sözleşmeye Taraf Devletlerin bir toplantısıyla belirlenir veya değiştirilir.

3. Komite üyeleri, Taraf Devletlerce gösterilen kişiler
listesinden gizli oyla seçilirler. Her Taraf devlet, vatandaşları
arasından bir uzmanı aday gösterebilir.

11. Birleşmiş Milletler Teşkilatı Genel Sekreteri gerekli
maddi araçları ve personeli bu Sözleşme ile kendisine verilen
görevleri etkili biçimde yerine getirmesi amacıyla, Komite
emrine verilir.

4. Komite için ilk seçim, bu Sözleşmenin yürürlüğe girişini izleyen altı ay içinde yapılır. Sonraki seçimler iki yılda
bir yapılır. Her seçim tarihinden en az dört ay önce, Birleşmiş Milletler Teşkilatı Genel Sekreteri, Taraf Devletleri iki ay
içinde adaylarını göstermeye yazılı olarak davet eder. Daha
sonra Genel Sekreter böylece belirlenen kişilerden, kendilerini gösteren Taraf Devletleri de işaret ederek, alfabetik sıraya
göre oluşturduğu bir listeyi, Taraf Devletlere bildirir.
5. Seçimler, Birleşmiş Milletler Teşkilatı Merkezinde,
Genel Sekreter tarafından davet edilen Taraf Devletler toplantılarında yapılır. Nisabı, Taraf Devletlerin üçte ikisinin
oluşturduğu bu toplantılarda, hazır bulunan ve oy kullanan

12. Bu Sözleşme uyarınca oluşturulan Komitenin üyeleri, Genel Kurulun onayı ile Birleşmiş Milletler Teşkilatının
kaynaklarından karşılanmak üzere, Genel Kurulca saptanan
şart ve koşullar çerçevesinde kararlaştırılan ücreti alırlar.
44. Madde
1. Taraf Devletler, bu Sözleşmede tanınan hakları yürürlüğe koymak için, aldıkları önlemleri ve bu haklardan yararlanma konusunda gerçekleştirilen ilerlemeye ilişkin raporları:
a) Bu Sözleşmenin ilgili Taraf Devlet bakımından yürürlüğe giriş tarihinden başlayarak iki yıl içinde,
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b) Daha sonra beş yılda bir,
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri aracılığı ile Komiteye sunmayı taahhüt ederler.
2. Bu madde uyarınca hazırlanan raporlarda, bu Sözleşmeye göre üstlenilen sorumlulukların, şayet varsa, yerine
getirilmesini etkileyen nedenler ve güçlükler belirtilecektir.
Raporlarda ayrıca, ilgili ülkede Sözleşmenin uygulanması
hakkında Komiteyi etraflıca aydınlatacak biçimde yeterli bilgi de bulunacaktır.
3. Komiteye etraflı bilgi içeren bir ilk rapor sunmuş olan
Taraf Devlet, bu maddenin 1 (b) bendi gereğince sunacağı
sonraki raporlarında daha önce verilmiş olan temel bilgileri
tekrarlamayacaktır.
4. Komite, Taraf Devletlerden Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin her türlü ek bilgi isteminde bulunabilir.

b) Komite, uygun bulduğu takdirde, Taraf Devletlerce
sunulmuş, bir istem içeren ya da teknik danışma veya yardım
ihtiyacını belirten her raporu, gerekiyorsa Komitenin bu istek
veya ihtiyaca ilişkin tavsiye ve gözlemlerini de ekleyerek, uzmanlaşmış kurumlara, UNICEF’e ve öteki yetkili kuruluşlara
gönderir;
c) Komite, Genel Kurula Genel Sekreterden Komite adına çocuk haklarına ilişkin sorunlarda incelemeler yaptırması
isteğinde bulunulmasını tavsiye edebilir;
d) Komite, bu Sözleşmenin 44 ve 45’inci maddeleri uyarınca alınan bilgilere dayanarak, telkin ve genel nitelikte tavsiyelerde bulunabilir. Bu telkin ve genel nitelikteki tavsiyeler,
ilgili olan her Taraf Devlete gönderilir ve şayet varsa, Taraf
Devletlerin yorumları ile birlikte Genel Kurulun dikkatine
sunulur.
III. BÖLÜM

5. Komite, iki yılda bir Ekonomik ve Sosyal Konsey aracılığı ile Genel Kurula faaliyetleri hakkında bir rapor sunar.

46. Madde
Bu Sözleşme bütün Devletlerin imzasına açıktır.

6. Taraf Devletler kendi raporlarının ülkelerinde geniş
biçimde yayımını sağlar.
45. Madde
Sözleşmenin etkili biçimde uygulanmasını geliştirme ve
Sözleşme kapsamına giren alanda uluslararası işbirliğini teşvik etmek amacıyla:
a) Uzmanlaşmış kurumlar, UNICEF ve Birleşmiş Milletler Teşkilatının öteki organları, bu Sözleşmenin kendi yetki
alanlarına ilişkin olan hükümlerinin uygulanmasının incelenmesi sırasında, temsil edilmek hakkına sahiptirler. Komite,
uzmanlaşmış kurumları, UNICEF’i ve uygun bulduğu öteki
yetkili kuruluşları, kendi yetki alanlarını ilgilendiren konularda uzman olarak görüş vermeye davet edebilir. Komite,
uzmanlaşmış kurumları, UNICEF’i ve Birleşmiş Milletler
Teşkilatının öteki organlarını kendi faaliyet alanlarına ilişkin
kesimlerde Sözleşmenin uygulanması hakkında rapor sunmaya davet edebilir.

47. Madde
Bu Sözleşme onaylamaya bağlı tutulmuştur. Onay belgeleri Birleşmiş Milletler Teşkilatı Genel Sekreteri nezdinde
tevdi edilecektir.
48. Madde
Bu Sözleşme bütün Devletlerin katılmasına açık olacaktır. Katılma belgeleri Birleşmiş Milletler Teşkilatı Genel Sekreteri nezdinde tevdi edilecektir.
49. Madde
1. Bu Sözleşme, yirminci onay ya da katılma belgesinin
Birleşmiş Milletler Teşkilatı Genel Sekreteri nezdinde tevdi
tarihini izleyen otuzuncu gün yürürlüğe girecektir.
2. Yirminci onay ya da katılma belgesinin tevdiinden
sonra bu Sözleşmeyi onaylayacak ya da ona katılacak Devletlerin her biri için, bu Sözleşme, söz konusu Devletin onay
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ya da katılma belgesini tevdi tarihinden sonraki otuzuncu gün
yürürlüğe girecektir.
50. Madde
1. Bu Sözleşmeye Taraf herhangi bir Devlet bir değişiklik
önerisinde bulunabilir ve buna ilişkin metni Birleşmiş Milletler Teşkilatı Genel Sekreteri nezdinde tevdi edebilir. Genel
Sekreter bunun üzerine değişiklik önerisini Taraf Devletlere,
önerinin incelenmesi ve oya konulması amacıyla bir Taraf
Devletler konferansı oluşturulmasını isteyip istemediklerini
kendisine bildirmeleri kaydıyla iletir. Böyle bir duyuru tarihini izleyen dört ay içinde Taraf Devletlerin en az üçte biri söz
konusu Konferansın toplanmasından yana olduklarını ifade
ederlerse Genel Sekreter, Birleşmiş Milletler Teşkilâtı çerçevesinde bu konferansı düzenler. Konferansta hazır bulunan
ve oy kullanan Taraf Devletlerin çoğunluğu tarafından kabul
edilen her değişiklik, onay için Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna sunulur.
2. Bu maddenin 1’inci fıkrasında yer alan hükümlere
uygun olarak kabul edilen bir değişiklik, Birleşmiş Milletler
Genel Kurulunca onaylandığı ve bu Sözleşmeye Taraf Devletlerin üçte iki çoğunluğu tarafından kabul edildiği zaman
yürürlüğe girer.
3. Bir değişiklik yürürlüğe girdiği zaman, onu kabul eden
Taraf Devletler bakımından bağlayıcılık taşır. Öteki Taraf
Devletler bu Sözleşme hükümlerine daha önce kabul ettikleri
değişiklerle bağlı kalırlar.

reter tarafından alındığı tarihte işlerlik kazanır.
52. Madde
Bir Taraf Devlet, bu Sözleşmeyi Birleşmiş Milletler
Teşkilatı Genel Sekreterine vereceği yazılı bildirim yoluyla
feshedebilir. Fesih, bildirimin Genel Sekreter tarafından alınması tarihinden bir yıl sonra geçerli olur.
53. Madde
Birleşmiş Milletler Teşkilatı Genel Sekreteri, bu Sözleşmenin tevdi makamı olarak belirlenmiştir.
54. Madde
İngilizce, Arapça, Çince, İspanyolca, Fransızca ve Rusça metinleri de aynı derecede geçerli olan bu Sözleşmenin
özgün metni, Birleşmiş Milletler Teşkilatı Genel Sekreteri
nezdinde tevdi edilecektir.
Hükümetleri tarafından tam yetkili kılınan aşağıda bulunan Temsilciler, yukarıdaki kuralların ışığında, bu Sözleşmeyi imzalamışlardır.
“İhtirazı Kayıt:
Türkiye Cumhuriyeti, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesinin 17., 29. ve 30. maddeleri hükümlerini T.C.
Anayasası ve 24 Temmuz 1923 tarihli Lozan Anlaşması hükümlerine ve ruhuna uygun olarak yorumlama hakkını saklı
tutmaktadır.”

51. Madde
1. Birleşmiş Milletler Teşkilatı Genel Sekreteri, onay ya
da katılma anında yapılabilecek çekincelerin metnini alacak
ve bütün Devletlere bildirecektir.
2. Bu Sözleşmenin amacı ve konusu ile bağdaşmayan
hiçbir çekinceye izin verilmeyecektir.
3. Çekinceler, Birleşmiş Milletler Teşkilatı Genel Sekreterince, geri alınacağına ilişkin bildirimde bulunma yoluyla
her zaman geri alınabilir. Bunun üzerine Genel Sekreter, bütün Devletleri haberdar eder. Böyle bir bildirim, Genel Sek-

EK 3
DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ ANAYASASI
Birleşmiş Milletler Beyannamesine uygun olarak bu
Anayasaya bağlı olan Devletler, tüm milletlerin mutluluğu,
uyumlu ilişkileri ve güvenliği için aşağıdaki ilkelerin temel
olduğunu ilan ederler:
Sağlık, sadece hasta veya sakat olmama hali değil, fiziksel, ruhsal ve sosyal açıdan iyi olma halidir.
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Erişilebilecek en yüksek düzeyde, sağlıktan yararlanmak, ırk, din, politik inanç, ekonomik ve sosyal koşullar gözetmeksizin her insanın temel haklarından biridir.
Tüm milletlerin sağlığı barış ve güvenliğine ulaşmak için
temel öğe olup bireyler ve Devletler arasındaki tam işbirliğine bağlıdır.
Herhangi bir devletin sağlığın gelişimi ve koruma yönünde elde ettiği başarı herkes için değerlidir.
Değişik ülkelerde sağlığın ilerlemesi ve hastalıkların,
özellikle bulaşıcı hastalıkların kontrolünde görülen farklı gelişim ortak bir tehlikedir.
Çocuğun sağlıklı gelişimi temel önem taşır, her gün
değişen bir çevre içinde uyumlu yaşama yeteneği bu gelişim
için gereklidir.
Sağlığa tam anlamıyla erişmek için tıp, psikoloji ve ilgili
bilgi olanaklarının tüm milletlere ulaştırılması gereklidir.
Halk sağlığının geliştirilmesinde kamunun bu konuda
aydınlatılması ve aktif işbirliği en büyük önemi taşır.

BÖLÜM II
Görevler
Madde 2- Amaçlarına erişmek için Örgütün görevleri
şunlardan oluşur:
a) Uluslar arası sağlık çalışmalarında yönetici ve koordine edici bir otorite olarak hareket etmek;
b) Birleşmiş Milletler, ihtisas kuruluşları, hükümetlere
bağlı sağlık yönetimleri, mesleki gruplar ve uygun görülen
diğer örgütler ile etkin ilişkiler kurmak ve devam ettirmek;
c) İstekleri üzerine Hükümetlere sağlık hizmetlerinin
güçlendirilmesi konusunda yardımcı olmak;
d) İstekleri üzerine veya kabul edildiği taktirde, Hükümetlere uygun teknik yardımı ve acil durumlarda gerekli yardımı sağlamak;
e) Birleşmiş Milletlerin isteği üzerine, manda altında bulunan milletler gibi özel gruplara sağlık hizmetleri veya olanaklar temin etmek veya bunların temin edilmesine yardım
etmek;

Hükümetler, kendi halklarının sağlığı yönünden sorumludurlar, bunu ancak yeterli sağlık ve sosyal önlemler almak
koşuluyla gerçekleştirirler.

f) Epidemiyolojik ve istatistiki hizmetler dahil gerekli
olabilecek teknik ve idari hizmetleri kurmak, idame ettirmek;

Bu ilkeleri kabul ederek, Anlaşmaya katılan taraflar, tüm
milletlerin sağlığını geliştirmek ve korumak için kendi aralarında ve diğerleri ile işbirliği amacı ile mevcut Anayasayı kabul etmişler ve Dünya Sağlık Örgütü’nün Birleşmiş Milletler
Beyannamesi’nin 57. maddesine göre özel bir kuruluş olarak
kurmuşlardır.

h) Gerektiğinde diğer ihtisas kuruluşları ile işbirliği yaparak kazalardan doğan hasarların önlenmesini hızlandırmak;

BÖLÜM I
Amaçlar
Madde 1- Dünya Sağlık Örgütü’nün (bundan sonra
Örgüt olarak anılacaktır) amacı, tüm milletlerin mümkün
olan en yüksek sağlık düzeyine ulaşmasıdır.

g) Epidemik, endemik ve diğer hastalıkları yok etmek
için gerekli çalışmaları başlatmak ve geliştirmek;

i) Beslenme, konut, sanitasyon, boş zamanları değerlendirme, ekonomik ya da çalışma koşullarını ve çevre sağlığının muhtelif yönlerini, diğer ihtisas kuruluşları ile işbirliği
yaparak geliştirmek;
j) Sağlığın gelişmesine yardımı dokunan ilmi ve mesleki
gruplar arasında işbirliğini artırmak;
k) Sözleşmeler, anlaşmalar ve yönetmelikler teklif etmek, uluslararası sağlık sorunları ile ilgili olarak öneriler
yapmak, Örgüte yüklenen ve onun amacına uygun olan tüm
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görevleri yerine getirmek;
l) Ana-çocuk sağlığını geliştirmek, devamlı gelişen bir
çevre içinde uyumlu yaşama yeteneğini artırmak;
m) Ruh sağlığı ile ilgili, özellikle insan ilişkilerinin uyumunu etkileyen tüm faaliyetleri geliştirmek;
n) Sağlık alanında araştırmalar yapmak ve hızlandırmak;
o) Sağlık, tıp ve ilgili mesleklere ilişkin gelişmiş öğretim
ve eğitim standartlarını teşvik etmek;
p) Gerektiğinde diğer ihtisas kuruluşları ile işbirliği yaparak, hastane hizmetlerini ve sosyal güvenliği kapsamak
üzere, kamu sağlığını ve tıbbi hizmetleri önlem ve tedavi yönünde etkileyen idari ve sosyal teknikleri incelemek ve bu
konuda rapor hazırlamak;
q) Sağlık alanında her türlü bilgi vermek, danışmanlık
yapmak ve yardım sağlamak;
r) Tüm milletler arasında sağlık konusunda kamu fikrinin
bilinçli halde gelişmesine yardım etmek;
s) Hastalıklar, ölüm nedenleri ve halk sağlığı uygulamalarının uluslararası tasnifini (nomenklatürünü) kurmak ve
gözden geçirerek düzeltmek;
t) Teşhis yöntemlerini gerektiği şekilde standardize etmek;
u) Gıdalarla, biyolojik, farmasötik ve benzeri ürünlerle
ilgili uluslararası standartları kurmak ve geliştirmek;

Madde 5- 1946 yılında New York’ta yapılan Uluslararası Sağlık Konferansı’na hükümetlerin gözlemci göndermeleri
istenmiş olan Devletler, imza veya kabul etme işlemi Asamble’nin ilk toplantısından önce tamamlanmak şartıyla, XIX.
Bölümünün hükümleri ve bu hükümlerin kanuni kurallarına
uygun olarak bu Anayasayı imzalayarak ve kabul etmek şartıyla üye olabilirler.
Madde 6- XVI. Bölüme uygun olarak Birleşmiş
Milletler ve Örgüt arasındaki anlaşma hükümleri gereğince
4. ve 5. maddelere göre üye olmayan Devletler, üye olma için
başvurabilirler ve başvuruları Asamble salt çoğunluğunun
oyu ile onaylandığı taktirde üye olarak kabul edilirler.
Madde 7- Bir Üye Devlet Örgüte olan mali borcunu
ödeyemiyorsa veya diğer olağanüstü durumlarda, Asamble
uygun gördüğü taktirde, o üyenin oy verme imtiyazını ve
hizmetlerden yararlanma hakkını erteleyebilir. Asamble, oy
verme imtiyazını ve hizmetlerden faydalanma hakkını geri
verme yetkisini de taşır.
Madde 8- Uluslararası ilişkilerin yürütülmesinden sorumlu olmayan bölgeler veya bölge grupları, bu bölge yahut
bölge grupları adına kendilerinin uluslararası ilişkilerinden
sorumlu olan üye veya diğer otoriteler tarafından yapılan başvuru üzerine, Asamble tarafından ortak üye olarak kabul edilebilirler. Asambleye seçilen ortak üyelerin temsilcileri sağlık
konusunda teknik yeteneğe sahiptirler ve yerli halk arasından
seçilirler. Ortak üyelerin hakları ve görevlerinin tabiat ve sınırları Asamble tarafından saptanır.
BÖLÜM IV

v) Genel olarak Örgütün amacına erişmesi için gereken
tüm önlemleri almak.
BÖLÜM III

Yönetim Organları
Madde 9- Örgütün çalışmaları şu organlar tarafından
yerine getirilir:

Üyelik ve Ortak Üyelik
Madde 3- Dünya Sağlık Örgütü’ne üyelik, tüm
Devletlere açıktır.

a) Dünya Sağlık Asamblesi (burada Asamble olarak
isimlendirilecektir.)

Madde 4- Birleşmiş Milletler üyesi olan Devletler,
XIX. Bölümün hükümleri ve bu hükümlerin kanuni kuralları
uyarınca bu Anayasayı imzalayarak veya kabul ettiklerini
bildirerek Örgüte üye olabilirler.
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BÖLÜM V

maların veya rapor hazırlanmasının lüzumlu görüldüğü konular hakkında Kurul’u uyarmak,

Dünya Sağlık Asamblesi
Madde 10- Asamble, Üye Devletleri temsil eden
delegelerden oluşur.
Madde 11- Her Üye Devlet, bir kişi delegasyon başkanı
olmak üzere, sayısı üçü geçmeyen delegelerle temsil edilir.
Bu delegeler, sağlık alanında teknik yeteneği en yüksek
olan, tercihen üyenin ulusal sağlık yönetimini temsil edecek
şahıslar arasından seçilmelidir.
Madde 12- Delegeler, delege vekilleri ile danışmanlar
eşlik edebilirler.
Madde 13- Asamble, yıllık olağan oturumunda ve
gerektiği zaman olağanüstü oturumlar halinde toplanır.
Özel oturumlar Yönetim Kurulu’nun veya üyelerinin
çoğunluğunun isteği üzerine toplanır.
Madde 14- Asamble her yıl yaptığı toplantıda bir sonraki
olağan toplantının hangi ülke veya bölgede yapılacağını
saptar; Yönetim Kurlu ise toplantının yerini kararlaştırır.
Yönetim Kurulu, olağanüstü toplantının da nerede
yapılacağına karar verir.
Madde 15- Yönetim Kurulu, Birleşmiş Milletler
Genel Sekreteri’ne danıştıktan sonra, olağan ve olağanüstü
oturumların tarihlerini saptar.
Madde 16- Asamble, her olağan toplantının açılışında
Başkan ve diğer yöneticileri seçer. Görevliler, hizmetlerini
kendilerinden sonrakiler seçilinceye kadar devam ettirirler.
Madde 17- Asamble, iç tüzüğünü kendisi düzenler ve
kabul eder.
Madde 18- Asamble’nin görevleri şunlardır:

e) Örgütün çalışması için gerekli olabilecek komisyonları
kurmak,
f) Örgütün mali politikasını denetlemek ve bütçeyi
gözden geçirip onaylamak,
g) Asamble’nin uygun göreceği sağlık ile ilgili herhangi
bir konu hakkında hükümet veya hükümet dışı uluslararası
örgütlerin ve üyelerin dikkatini çekmek üzere, Yönetim Kurulunu ve Genel Direktörü uyarmak,
h) Örgüte ilişkin sorumlulukları olan hükümet dışı, uluslararası veya ulusal her kuruluşu davet etmek, kendi toplantılarında veya komite toplantılarında ve kendi otoritesi altında
oluşan konferanslarda, koşulları Asamble tarafından tayin
edilmek üzere oy hakkı olmadan katılacak delegeleri seçmek;
ancak ulusal örgütler bahis konusu olunca, davetiyeleri yalnız ilgili Hükümetin izni ile çıkartmak;
i) Genel Asambleden, Ekonomik ve Sosyal Konsey’den,
Birleşmiş Milletler Güvenlik konseyi veya Vesayet Konseyi’nden gelen sağlıkla ilgili önerileri incelemek ve bu önerilerin uygulanması yolunda Örgüt tarafından alınmış olan
önlemleri bunlara raporda bildirmek,
j) Örgüt ile Birleşmiş Milletler arasında yapılan anlaşma hükümleri uyarınca Ekonomik ve Sosyal Konsey’e rapor
vermek,
k) Örgütün personelinden yararlanmak suretiyle veya bu
işlere mahsus müesseseler kurarak yahut her Üye Devletin
resmi veya gayri resmi kuruluşlarıyla bu devletin hükümetlerinin izin alındıktan sonra işbirliği yapmak suretiyle sağlık
alanında her türlü araştırmayı hızlandırmak veya yöneltmek,
l) Gerektiğinde bu tip diğer kuruluşlar açmak,

a) Örgütün politikasını saptamak,
b) Yönetim Kurulu’na üye tayin edecek Üye Devletleri
seçmek,
c) Genel Direktörü seçmek,
d) Kurul ile Genel Direktör raporlarını ve çalışmalarını
tetkik edip onaylamak, bazı tedbirlerle bazı tetkik ve araştır-

m) Örgütün amacını geliştirmek için her türlü tedbirleri
almak.
Madde 19- Asamble, Örgütün yetkisinde olan her konuya
ait sözleşme veya anlaşmalar yapma yetkisine sahiptir.
Kendi yasal işlemlerine uygun olarak kabul edildiğinde, her
Üye Devlet için yürürlüğe girecek olan bu tip sözleşme ve
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anlaşmaların onaylanması için Asamblenin üçte ikisinin oy
vermesi gereklidir.
Madde 20- Her Üye Devlet, Asamble tarafından bir
sözleşme veya anlaşmanın onaylanmasını takip eden 18
ay içinde bu tip sözleşme veya anlaşmaların kabulü için
icap eden tedbirleri almayı taahhüt eder. Her Üye Devlet
alınan tedbiri Genel Direktöre bildirir. Belirtilen süre içinde
bu anlaşmayı veya sözleşmeyi kabul etmeyecek olursa,
nedenlerini açıklayan bir beyan gönderir. Kabul ettiği taktirde
her Üye Devlet, Bölüm XIV’e uygun olarak, Genel Direktöre
bir yıllık rapor göndermeyi taahhüt eder.
Madde 21- Asamble aşağıdaki
yönetmelikleri kabule yetkilidir:

konularla

ilgili

a) Hastalıkların ülkeler arasında yayılmasını önlemek
için sağlık ve karantina tedbirleri ve diğer işlemler;
b) Hastalıklar, ölüm nedenleri ve halk sağlığı uygulamaları ile ilgili terimler;
c) Uluslararası çerçeve içerisinde tatbiki mümkün teşhis
usulleri hakkında standartlar;

seçilen otuz iki kişiden oluşur. Asamble, eşit bir coğrafi
dağılımı göz önünde tutarak, Yönetim Kurulu’nda görev
alacak bir delege tayin etme yetkisi olan Üye Devletleri
bu üyelerin en az üçü 44. madde uyarınca kurulacak bölge
teşkilatlarında seçilmek şartıyla seçer. Bu üye devletlerin
her biri Kurul’a sağlık konusunda teknik yeteneği olan birini
gönderir. Bu kişiye vekil veya danışmanlar refakat edebilir.
Madde 25- Bu üyeler üç yıl için seçileceklerdir ve
Yönetim Kurulu’nun üye sayısını otuz birden otuz ikiye
çıkaran Anayasa değişikliğinin yürürlüğe girmesinden sonra
yapılan ilk Asamble toplantısında seçilmiş olmaları şartıyla
tekrar seçilebilirler, gerekli oldukça seçilen yeni üyenin
görev süresi, her yıl, her bölge teşkilatından en az bir üyenin
seçilebilmesine olanak tanıyacak şekilde daha kısa süreli
olacaktır.
Madde 26- Yönetim Kurulu yılda en az iki kez toplanır
ve her toplantının yerini tayin eder.
Madde 27- Yönetim Kurulu, Başkanını kendi üyeleri
arasından seçer ve kendi iç tüzüğünü kendisi kabul eder.
Madde 28- Yönetim Kurulu’nun görevleri şunlardır:

d) Uluslararası ticaret alanında bulunan ve kullanılan biyolojik, farmasötik ve benzeri maddelerin zararsızlığı, sağlığı
ve etkililiği ile ilgili esas standartlar;
e) Uluslararası ticaret alanında bulunan, kullanılan biyolojik, farmasötik ve benzeri maddelerin reklamı ve etiketlenmesi ile ilgili şartlar.
Madde 22- Asamble tarafından kabul edildiğine dair
nota verildikten sonra 21. maddeye uygun olarak kabul edilen
yönetmelikler, notada belirtilen süre içinde Genel Direktöre
red veya şüpheli oldularına dair haber veren Üye Devletler
hariç, tüm üyeler için yürürlüğe girer.
Madde 23- Asamble, Örgütün yetkisi dahilinde bulunan
her mesele ile ilgili hususlarda Üye Devletlere tavsiyelerde
bulunmaya yetkilidir.
BÖLÜM VI

a) Asamble’nin kararlarını ve politikalarını uygulamak
b) Asamble’nin icra organı olarak hareket etmek
c) Asamble tarafından kendisine verilen başka her türlü
görevi yapmak
d) Asamble tarafından kendisine tevdi edilen meselelerle, sözleşmeler, anlaşmalar, yönetmelikler ve tüzükler aracılığı ile Örgüte yükümlenen konular hakkında Asambleye
fikirlerini bildirmek
e) Kendi inisiyatifine bağlı olarak Asambleye fikir vermek ve önerilerde bulunmak
f) Asamble’nin toplantı gündemini hazırlamak
g) Asambleye, tartışılması ve onaylanması için özel bir
süreyi kapsamak üzere, genel bir çalışma programı kurmak
h) Kendi yetkileri içinde kalan tüm sorunları incelemek

Yönetim Kurulu
Madde 24- Yönetim Kurulu, otuz Üye Devlet tarafından
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mali kaynakları dahilindeki olaylarla ilgilenmek üzere, acil
önlemler almak. Özellikle epidemilerle savaşmak, doğal
afet kurbanlarına yardımcı olan örgütlere katılmak ve önemi
Genel Direktör veya herhangi bir Üye Devler tarafından
Yönetim Kurulu’nun dikkatini çeken çalışma ve araştırma
yapmak için gerekli adımların atılmasında Genel Direktöre
yetki vermek.
Madde 29- Yönetim Kurulu, Asamble adına, bu Örgüt
tarafından kendisine verilen tüm yetkileri kullanır.
BÖLÜM VII
Sekretarya
Madde 30- Sekretarya, Genel Direktör ve Örgütün gerekli gördüğü teknik ve yönetim ile ilgili elemanlardan oluşur.
Madde 31- Genel Direktör, Asamble’nin saptayacağı
koşullara bağlı olarak Yönetim Kurulu’nun aday göstermesi
üzerine, Asamble tarafından seçilir. Yönetim Kurulu’nun
otoritesine tabi olan Genel Direktör, Örgütün en yüksek
teknik ve yönetimsel başkanıdır.
Madde 32- Genel Direktör, Asamble’nin Yönetim
Kurulu’nun, Örgütün tüm komisyon ve komitelerinin ve
Örgüt tarafından hazırlanan konferansların otomatikman
sekreteridir. Bu görevlerini vekâlet yoluyla başkalarına devredebilir.
Madde 33- Görevini yerine getirebilmek için Genel Direktör veya temsilcisi, üyeler ile anlaşma yaparak, Üye Devletlerin hükümet veya hükümet dışı çeşitli bölümlerine, bilhassa sağlık yönetimine ve ulusal sağlık örgütlerine dolaysız
ulaşabilmelerini sağlayan bir uygulama ortaya atabilir. Ayrıca, faaliyetleri Örgütün yetkisi içine giren uluslararası örgütlerle de doğrudan doğruya ilişkiler kurabilir. Genel Direktör,
bölge bürolarına kendi faaliyet bölgelerini ilgilendiren tüm
konularda bilgi vermekle sorumludur.
Madde 34- Genel Direktör, Örgütün yıllık mali raporlarını ve bütçe tahminlerini hazırlayarak Yönetim Kurulu’na
sunmakla yükümlüdür.
Madde 35- Genel Direktör, Sekretarya personelini,
Asamble tarafından kabul edilen personel tüzüğüne uygun

olmak üzere tayin eder. Personelin tayininde en önemli nokta
Sekretaryanın etkinliğinin, dürüstlüğünün ve uluslararası karakterinin en üst düzeyde devam etmesini sağlamaktır. Ayrıca
personelin mümkün olduğu kadar geniş bir coğrafik alandan
seçilmesine dikkat edilir.
Madde 36- Örgüt personelinin hizmet koşulları, mümkün
olduğu kadar, diğer Birleşmiş Milletler kuruluşlarına uygun
olmalıdır.
Madde 37- Genel Direktör ve personel, görevlerini yaparken örgüt dışındaki hiçbir hükümetten yahut hiçbir makam
ve kuruluştan talimat istemedikleri gibi kabul de edemezler.
Uluslararası görevliler olarak mevkilerini etkileyebilecek her
eylemden kaçınırlar. Diğer taraftan Örgüte üye devlet Genel
Direktör ile personelin özellikle uluslararası olan sıfatlarına
riayet etmeyi ve bunlara tesir etmeye çalışmayı taahhüt eder.
BÖLÜM VIII
Komiteler
Madde 38- Yönetim Kurulu, Asamble’nin gerek gördüğü üzere, uygun komiteler kurar; kendi teşebbüsü ile veya
Genel Direktörün önerisi üzerine Örgütün yetkisi içinde her
türlü amaca yönelik başka komiteler de kurabilir.
Madde 39- Yönetim Kurulu zaman zaman ve her durumda yılda bir kez komitenin devam ettirilmesi lazım gelip
gelmeyeceğini tetkik eder.
Madde 40- Yönetim Kurulu, Örgütün birleşik ve karma
komiteler halinde diğer örgütlere katılmasını ve buna benzer
diğer örgütler tarafından kurulmuş komisyonlarda Örgütün
temsil edilmesini sağlayabilir.
BÖLÜM IX
Konferanslar
Madde 41- Asamble veya Yönetim Kurulu, Örgütün
yetkisi içinde herhangi bir konu hakkında yerel, genel, teknik
veya özel konferanslar düzenleyebilir, bu tip konferanslarda
uluslararası örgütlerin ve ilgili hükümetlerin izni ile hükümete ait veya hükümet dışı ulusal örgütlerin temsil edilmesini
sağlayabilir. Temsil etme şekline Asamble veya Yönetim Kurulu karar verir.
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Madde 42- Yönetim Kurulu, Örgütün ilgi duyduğuna
inandığı konferanslarda Dünya Sağlık Örgütü’nün temsil
edilmesini sağlar.
BÖLÜM X
Genel Merkez
Madde 43- Örgüt merkezinin yeri, Birleşmiş Milletlere
danıştıktan sonra, Asamble tarafından kararlaştırılır.

a) Tamamıyla bölgesel nitelik taşıyan konularla ilgili
politikalar oluşturmak,
b) Bölge bürosunun çalışmalarını denetlemek,
c) Teknik konferanslar ve bölge komitesi nazarında bölge
içinde Örgütün amacının gelişmesini hızlandıracak olan sağlık konularında ek görev veya araştırmalar yapmak için bölge
bürosuna önerilerde bulunmak,
d) Birleşmiş Milletlerin ve diğer ihtisas kuruluşlarıyla ilgili bölge komiteleriyle, ayrıca Örgüt ile müşterek noktaları
olan diğer bölgesel uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yapmak,

BÖLÜM XI
Bölgesel Düzenlemeler
Madde 44a) Asamble zaman zaman bir bölgesel örgütün kurulmasının uygun olacağı coğrafik alanları tayin eder.
b) Asamble, böylece belirtilen her alan dahilinde yerleşmiş olan üyelerin çoğunluğunun ricası ile bu alanların özel
gereksinimlerini karşılamak üzere bölgesel örgütler kurar.
Bir bölgede birden fazla bölgesel örgüt bulunmaz.
Madde 45- Her bölgesel örgüt, bu Anayasa uyarınca,
Dünya Sağlık Örgütü’nün ayrılmaz bir parçası olacaktır.
Madde 46- Her bölgesel örgüt, bir bölge komitesi ve bir
bölge bürosundan oluşur.
Madde 47- Bölge komitesi, ilgili bölgede Üye Devletlerin
temsilcilerinden ve ortak üyelerin temsilcilerinden meydana
gelir. Uluslararası ilişkilerin yürütülmesi şeklinden sorumluluk taşımayan ve ortak üye bulunmayan ülkeler ve ülke gruplarının bölge komitelerinde temsil edilme ve katılma hakları
vardır. Bölge komitelerindeki bu ülke veya ülke gruplarının
hak ve sorumluluklarının özellikleri ve şümulü bu memleketlerin uluslararası ilişkilerden sorumlu olan bir başka makam
ve bölgedeki üyeler ile danışıldıktan sonra, Asamble tarafından saptanır.
Madde 48- Bölge Komiteleri, gerektiği kadar sık
toplanırlar ve her toplantının yerini saptarlar.
Madde 49- Bölge Komiteleri, kendi iç tüzüklerini tanzim
ve kabul ederler.
Madde 50- Bölge Komitelerinin görevleri şunlardan
oluşur:

e) Genel Direktör aracılığı ile bölge düzeyinden daha geniş alana yayılan uluslararası sağlık konularında Örgüte fikir
vermek,
f) Bölgesel çalışmaların yerine getirilmesi için Örgütün
merkez bütçesinin o bölge için ayırdığı ödenek yetersiz ise,
ilgili bölge hükümetlerine ek bölgesel ödenek sağlamalarını
önermek,
g) Asamble Yönetim Kurulu veya Genel Direktör tarafından bölgesel komiteye verilecek diğer görevler.
Madde 51- Bölge bürosu, Örgütün Genel Direktörünün
genel yönetimi altında, bölge komitesinin idari organıdır.
Ayrıca bölge dahilinde Asamble’nin ve Yönetim Kurulu’nun
kararlarını uygulamakla yükümlüdür.
Madde 52- Bölge bürosunun başkanı, bölge komitesi
ile anlaşarak Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bölge
Direktörüdür.
Madde 53- Bölge bürosunun personeli, Genel Direktör
ve Bölge Direktörünün ortak kararı ile atanır.
Madde 54- Pan Amerikan Sağlık Bürosu ve Pan
Amerikan Sağlık Konferansları tarafından temsil edilen
Pan Amerikan Sağlık Örgütü ve bu Anayasanın imzalandığı
tarihten önce de var olan diğer tüm hükümetler arası bölgesel
sağlık örgütleri ileride Örgüt ile birleşecekledir. Bu birleşme,
ilgili örgütler aracılığı ile ifade edilen yetkili makamların
karşılıklı anlaşmalarına dayalı olarak bir eylem ile mümkün
olduğu kadar çabuk, yürürlüğe girecektir.

1296

HALK SAĞLIĞI Kuramlar ve Uygulamalar

BÖLÜM XII

benzer konularda oy verme, bu, maddelerin (a) ve (b) fıkralarına uygun olarak yapılır.

Bütçe ve Giderler
Madde 55- Genel Direktör, Örgütün yıllık bütçe
tahminlerini hazırlar ve Yönetim Kurulu’na sunar. Kurul,
bu bütçe tahminlerini kendisinin gerekli gördüğü öneriler ile
birlikte Asambleye verir.
Madde 56- Örgüt ve Birleşmiş Milletler arasında
herhangi bir anlaşmaya uygun olarak, Asamble bütçe
tahminlerini tetkik eder ve onaylar. Giderleri, Asamble’nin
belirttiği bareme uygun olarak, Üye Devletler arasında
paylaştırır.
Madde 57- Asamble veya Asamble adına hareket eden
Yönetim Kurulu, bağış ve hediyelere ait koşullar Asamble
yahut Yönetim Kurlu tarafından uygun görülürse ve Örgütün
amaç ve politikasına uygun ise Örgüte hediye ve bağış kabul
ve temin edebilirler.
Madde 58- İvedi gereksinimleri ve önceden tahmin
edilmeyen durumları karşılamak üzere Yönetim Kurulu’nun
takdirlerine bağlı olarak özel bir fon ayrılır.
BÖLÜM XIII

BÖLÜM XIV
Devletlerin Sunduğu Raporlar
Madde 61- Her Üye Devlet, kendi halkı9nın sağlık
düzeyini geliştirmek için alınan tedbirlerle elde edilen
ilerlemeleri her yıl Örgüte bir raporla bildirir.
Madde 62- Her Üye Devlet, kendisine Örgüt
tarafından yapılan önerilerle, ayrıca sözleşme, anlaşma ve
yönetmeliklerle ilgili olarak alınan tedbirler hakkında yıllık
rapor hazırlar.
Madde 63- Her Üye Devlet, sağlığa ilişkin önemli yasa,
yönetmelik, resmi rapor ve istatistikleri Örgüte ivedilikle
ulaştırır.
Madde 64- Her Üye Devlet, Asamble tarafından karar
verilecek yöntemle istatistik ve epidemiyoloji raporlarını
temin eder.
Madde 65- Her Üye Devlet, Yönetim Kurulu’nun isteği
üzerine, sağlığa ilişkin ek bilgileri en kolay şekilde ulaştırır.
BÖLÜM XV

Oyalama
Madde 59- Asamblede her Üye Devletin bir oy hakkı
vardır.
Madde 60a) Önemli konularda Asamble’nin kararları toplantıda
mevcut üyelerin üçte ikisini teşkil eden çoğunlukla ve oylama suretiyle alınır. Bu konular şunları içerir: Sözleşme ve anlaşmaların kabul edilmesi; Örgütü, 60., 70. ve 72. maddelere
uygun olarak Birleşmiş Milletler ve hükümetler arası örgütler
ve kuruluşlar ile işbirliğine götüren anlaşmaların onaylanması; bu Anayasa’da yapılacak değişiklikler.
b) Üçte iki çoğunluk ile karar verilecek ek soru kategorilerinin tayin edilmesi dahil, diğer mevzuatlar hakkındaki kararlar, toplantıda mevcut olup oy veren Üye Devletlerin salt
çoğunluğu ile alınır.
c) Yönetim Kurulu’nda ve Örgüt Komitelerinde buna

Yasal Yetki, İmtiyazlar ve Dokunulmazlık
Madde 66- Örgütün her Üye Devletin alanı içine amacını
gerçekleştirebilmesi ve fonksiyonlarını yapabilmesi için
gerekli derecede kanuni yetkisi olmalıdır.
Madde 67a) Örgüt, her Üye Devletin alanında amacını gerçekleştirebilmesi ve fonksiyonlarını yapabilmesi için gerekli derecede imtiyaz ve dokunulmazlığa sahip olmalıdır.
b) Üye Devletlerin temsilcileri, Yönetim Kurulu’nda
hizmet etmek üzere seçilen kimselerle Örgütün teknik ve yönetimsel elemanları, Örgüte ilişkin görevlerini bağımsız bir
şekilde yapabilmeleri için gerekli olan imtiyaz ve dokunulmazlıktan aynı şekilde yararlanırlar
Madde 68- Bu yasal yetki, imtiyaz ve dokunulmazlık,
Örgütün Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ile beraberce
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BÖLÜM XVIII

hazırlayacağı ve Üye Devletler arasında akdedilecek olan
ayrı bir anlaşma ile belirtilir.
BÖLÜM XVI

Açıklama
Madde 74- Bu Anayasa’nın Çince, İngilizce, Fransızca,
Rusça ve İspanyolca baskıları eşit derecede geçerli sayılır.

Diğer Örgütler İle İlişkiler
Madde 69- Örgüt, Birleşmiş Milletler Beyannamesi’nin
57. maddesinde belirtilen özel kuruluşlardan birisi olarak
Birleşmiş Milletler ile ilişkilendirilecektir. Örgütü Birleşmiş
Milletler ile ilişkilendiren anlaşma veya anlaşmalar Sağlık
Asamblesi’nin üçte iki çoğunluk oyu ile kabul edilir.
Madde 70- Örgüt, uygun görüldüğünde, diğer hükümetler
arası kuruluşlar ile etkin ilişkiler kurar ve onlarla sıkı işbirliği
yapar. Bu kuruluşlar ile yapılacak her resmi anlaşma Sağlık
Asamblesi’nin üçte iki çoğunluğunun oyu ile kabul edilir.
Madde 71- Örgüt, kendi yetkisi dahilindeki konularda,
hükümet dışı uluslar arası örgütler ve ilgili hükümetin izni
ile hükümet veya hükümet dışı ulusal örgütlerle danışmada
bulunmak ve işbirliği yapmak için gerekli tedbirleri alabilir.
Madde 72- Dünya Sağlık Örgütü, Asamble’nin üçte
ikisinin oyu ile uluslararası anlaşma veya ilgili kuruluşların
yetkili makamları arasında karşılıklı anlaşmaya dayanılarak
yapılan mukaveleler ile Örgüte tevdi edilen görevleri, mali
kaynakları ve yükümlülükleri, amacı ve faaliyetleri kendi
yetki alanı içinde bulunan herhangi bir uluslararası örgüt
veya kuruluştan devralabilir.
BÖLÜM XVII
Değişiklikler
Madde 73- Bu Anayasa’da yapılacak değişikliklere
ilişkin önerilerin metni Asamble tarafından tetkik edilmeden
en az altı ay önce Genel Direktör tarafından Üye Devletlere
tebliğ edilecektir.
Değişiklikler, anayasaları ile ilgili işlemlere uygun olarak Asamble’nin üçte iki oyu ile benimsenir ve Üye Devletlerin üçte ikisi tarafından kabul edilirse, tüm Üye Devletler için
geçerli hale girer.

Madde 75- Müzakere yoluyla veya Asamble tarafından
halledilmemiş olan ve işbu Anayasa’nın uygulanması veya
açıklanması ile ilgili herhangi bir soru veya tartışma, ilgili
taraflar başka bir anlaşma yolu bulamadıkları taktirde,
Mahkeme Hükümlerine göre Uluslar arası Adalet Divanı’na
sevk edilir.
Madde 76- Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun izni
ile veya Örgüt ve Birleşmiş Milletler arasında herhangi bir
anlaşmaya uygun olarak alınan karara dayanarak Dünya
Sağlık Örgütü, kendi yetkisi dahilinde çıkan herhangi bir
hukuki konuda fikir almak için Uluslar arası Adalet Divanı’na
başvurabilir.
Madde77- Genel Direktör, fikir danışmak içi böyle bir
istekten doğan herhangi bir işlemde Örgüt namına Uluslararası Adalet Divanı’na çıkabilir. Mahkemede, konu üzerinde
değişik görüşlerin müdafaası da dahil, davanın takdimi için
hazırlıklarını yapar.
BÖLÜM XIX
Yürürlüğe Girme
Madde 78- III. Bölümde belirtilen hükümlere göre bu
Anayasa tüm devletlerin imza ve onayına açıktır.
Madde 79ler;

a) Devletler bu Anayasa’ya şu durumlarda taraf olabilir(i) Onay kaydı olmaksızın imzalanan,

(ii) Önce onaylanan, sonra kabul edilmek üzere imzalanan veya
(iii) Kayıtsız, şartsız kabul.
b) Kabul işlemi, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine
resmi bir belge yatırarak gerçekleşir.
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Madde 80- Bu Anayasa, 79.maddedeki hükümler
çerçevesinde Birleşmiş Milletlere Üye Devletlerden yirmi
altısının Anayasa’ya taraf olmalarıyla yürürlüğe girer.
Madde 81- Birleşmiş Milletler Beyannamesi’nin 102.
maddesi uyarınca, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri
Anayasa’nın bir devlet namına onay kaydı olmaksızın imza
edilmesi veya kabul edilmek üzere ilk belgenin verilmesi
üzerine bu Anayasayı tescil eder.

EK 4
TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ BİLDİRİSİ
(ALMA-ATA BİLDİRGESİ - 1978)

III
Yeni Uluslararası Ekonomik Düzene dayalı ekonomik
ve sosyal kalkınma, ‘herkese sağlık’ amacının tam olarak
gerçekleştirilebilmesi ve gelişmekte olan ülkelerle gelişmiş
ülkelerin sağlık düzeyleri arasındaki farkın azaltılabilmesi
için çok önemlidir. İnsanların sağlığını korumak ve yükseltmek, ekonomik ve sosyal kalkınma açısından gereklidir ve
aynı zamanda daha iyi yaşamaya ve dünya barışına katkıda
bulunur.
IV

(Çeviren: Prof. Dr. Zafer Öztek)
Bindokuzyüz yetmiş sekiz yılı Eylül ayının onikinci
günü Alma-Ata’da toplanan uluslararası Temel Sağlık Hizmetleri Konferansı, dünyadaki herkesin sağlığını korumak ve
yükseltmek için bütün hizmetlerin, sağlık ve kalkınmada görevli tüm elemanların ve dünya toplumunun, ivedilikle harekete geçmesi gerektiğini belirterek, işbu aşağıdaki Bildirgeyi
yayınlar:
I
Konferans, yalnızca hasta ya da sakat olmama durumu
değil, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden tam iyilik hali olan
sağlığın, temel bir insan hakkı olduğunu ve en önemli evrensel amaç olan, mümkün olan en yüksek sağlık düzeyine
erişebilmenin sağlık sektörü yanısıra birçok diğer sosyal
ve ekonomik sektörün çalışmaları ile gerçekleşebileceğini
önemle vurgular.
II
Özellikle gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında
olduğu kadar, aynı ülke içindeki insanların sağlık düzeyleri
arasındaki büyük eşitsizlik, politik, sosyal ve ekonomik olarak kabul edilemez bir durumdur ve bu nedenle bütün ülkelerin ortak sorunudur.

Kendilerine sunulan sağlık hizmetlerinin planlama ve
uygulamasına tek tek ve topluca katılmak halkın hak ve görevidir.
V
Hükümetler kendi toplumlarının sağlığına karşı olan
sorumluluklarını ancak, sosyal ve sağlık önlemlerini yeterli
düzeyde aldıklarında tam olarak yerine getirebilirler. Hükümetlerin, uluslararası örgütlerin ve bütün dünya toplumlarının önümüzdeki on yıldaki başta gelen sosyal hedefi, 2000
yılına kadar dünyadaki herkesin sosyal ve ekonomik yönden
üretken bir yaşam sürmelerini sağlayacak bir sağlık düzeyine
erişmeleri olmalıdır. Sosyal adalet ruhu içinde kalkınmanın
bir parçası olan temel sağlık, hizmetleri, bu hedefe varmanın
anahtarıdır.
VI
Temel sağlık hizmetleri, bilimsel temele dayalı, uygulamaya yönelik, toplumdaki birey ve ailelerin geneli tarafından
kabul edilebilir yollardan, onların tam olarak katılımları ile,
kendi kendine yeterlilik ilkesi gereğince ülke ve toplumca
içinde bulundukları gelişmişlik düzeyinin her döneminde
karşılanabilir bir harcama karşılığında onlara götürülen esas
sağlık hizmetidir. Temel sağlık hizmetleri, ülkenin sağlık sisteminin çekirdeğini oluşturur ve genel anlamdaki toplumsal
ve ekonomik kalkınmanın vazgeçilmez bir parçasıdır. Temel
sağlık hizmetleri, ulusal sağlık sisteminin, insanların yaşadığı
ve çalıştığı yerlerin mümkün olduğu kadar yakınma götürül-
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müş, bireylerin, ailelerin ve toplumun ilk başvuru yeri olan,
sağlık hizmeti zincirinin birinci halkasını oluşturur.
VII

sağlık gereksinimlerine cevap verebilecek biçimde eğitilmiş
hekim, hemşire, ebe, uygulanabilen yerlerde kısa eğitim görmüş yardımcılar ve halk görevlileri ve gerektiği yerlerde halk
hekimlerinden oluşan sağlık personeline dayanır.

Temel sağlık hizmetleri:

VIII

1. Sosyal, biyomedikal ve hizmet araştırmaları ile halk
sağlığı deneyimlerinin ö ülkeye uyan sonuçlarına dayanır ve
ülkenin ve orada yaşayan toplumun ekonomik, sosyo-kültürel
ve politik durumlarından kaynaklanır ve o durumları yansıtır.
2. Koruyucu, iyileştirici, rehabilite edici ve sağlık düzeyini yükseltici hizmetleri gerektiği biçimde vererek toplumdaki önemli sağlık sorunlarını çözmeyi öngürür.
3. En azından şunları kapsar: Sağlık sorunları ye bunların
önlenmesi ile denetim yöntemleri konularında Eğitim; gıda
maddelerini sağlama ve beslenmenin iyileştirilmesi; çevre
sağlığı ve yeterli temiz su sağlanması; aile planlaması dahil,
ana ve çocuk sağlığı hizmetleri; başlıca bulaşıcı hastalıklara
karşı bağışıklama; endemik hastalıkların kontrolü; sık görülen hastalık ve yaralanmaların uygun tedavisi; temel ilaçların
sağlanması.
4. Sağlık sektörü yanısıra, özellikle tarım, hayvancılık,
gıda, endüstri, eğitim, konut bayındırlık, ulaşım ve diğer ilgili
sektörlerle toplum kalkınmasına yönelik işleri kapsar; ve bütün bu sektörlerin işbirliği için çaba göstermelerini gerektirir,

Bütün hükümetler, temel sağlık hizmetlerini diğer sektörlerle işbirliği içinde ve genel sağlık sisteminin bir parçası
olarak başlatıp sürdürecek ulusal politikaları, yöntemleri ve
çalışma planlarını belirlemelidirler. Bunu sağlayabilmek için
kararlı bir politikayla ülkenin kaynaklarını harekete geçirmek
ve sağlanabilen dış kaynakları akıllıca kullanmak gerekecektir.
IX
Herhangi bir ülkedeki halkın sağlığına kavuşması, diğer
ülkelerin her birini doğrudan ilgilendirdiği ve bu durumun
onların yararına olduğu görüşüyle bütün ülkeler, temel sağlık hizmetlerini geliştirme yolunda işbirliği yapmalıdırlar.
Bu görüşün ışığında temel sağlık hizmetleri konusunda DSÖ
ve UNICEF tarafından birlikte hazırlanan rapor, temel sağlık hizmetlerinin dünyadaki gelişmesine ve işleyişine temel
oluşturmaktadır.
X

6. Herkese götürülecek geniş kapsamlı sağlık hizmetlerinin sürekli gelişmesini sağlayıcı ve gereksinmesi en fazla
olanlara öncelik verecek şekilde entegre, fonksiyonel ve iki
tarafça da desteklenen bir sevk sistemi ile sürdürülmelidir.

2000 yılında dünyadaki insanların kabul edilebilir bir
sağlık düzeyine erişebilmeleri, zamanımızda önemli bir bölümü silahlanma ve askeri anlaşmazlıklar için harcanan dünya kaynaklarının daha fazla ve daha iyi kullanılmaları ile
gerçekleştirilebilir. Gerçek bağımsızlık, barış yumuşama ve
silahsızlanma politikası ek kaynakların barışçı amaçlar için
ve özellikle sosyal ve ekonomik kalkınmanın hızlandırılması
için kullanılmasıyla gerçekleştirilebilir. Temel sağlık hizmetleri kalkınmanın vazgeçilmez bir parçası olduğundan, kaynaklardan hakkına düşen payı olmalıdır.

7. Hem yerel hem de sevk edilen kurum düzeyinde,
sosyal ve teknik yönden, bir ekip olarak çalışacak ve halkın

Uluslararası Temel Sağlık Hizmetleri Konferansı, teknik
işbirliği anlayışıyla ve Yeni Uluslararası Ekonomik Düzeni

5. Toplum ve kişilerin yerel, ulusal ve mevcut diğer kaynaklardan tam olarak yararlanarak temel sağlık hizmetlerini
planlama, örgütlendirme, yürütme ve denetimlerine en geniş
ölçüde katılmalarını ve bu konuda kendi kendilerine yeter durumda olmalarının eğitim yoluyla geliştirilmesini gerektirir.
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göz önünde bulundurarak, bütün dünyada ve özellikle gelişmekte olan ülkelerde temel sağlık hizmetlerini geliştirmek ve
uygulamak için ulusal ve uluslararası çalışmaların çok acele
ve etkili bir biçimde yapılması çağrısında bulunur. Konferans, hükümetleri DSÖ ve UNICEF’i ve diğer uluslararası
örgütleri, iki ya da daha çok ülkeyi kapsayan kuruluşları, hükümetlerden bağımsız çalışan örgütleri, finans kuruluşlarını,
bütün sağlık elemanlarını ve bütün dünya toplumunu temel
sağlık hizmetleri için alınmış ulusal ve uluslararası kararları
desteklemeye ve özellikle gelişmekte olan ülkelerde, teknik
ve parasal kaynakları temel sağlık hizmetlerine yöneltmeye
davet eder. Konferans, yukarıda belirtilen bütün kurumları,
temel sağlık hizmetlerini bu Bildirgenin kapsamı ve ruhuna
uygun olarak başlatmak, geliştirmek ve sürdürmek için işbirliğine çağırır.
ALMA-ATA BİLDİRGESİ ÖNERİLERİ
l. Sağlık ve kalkınma arasındaki karşılıklı ilişki
Sağlığın, hem sosyal ve ekonomik kalkınmaya bağlı olduğu, hem de kalkınmaya katkıda bulunduğu göz önüne alınarak konferansta,
Hükümetlerin temel sağlık hizmetlerini güçlendirmeleri
ve ulusal kalkınma planlarında bu hizmetlere yer vermeleri;
bunu yaparken kırsa ve kentsel kalkınma programlarına ve
değişik sektörlerin sağlığa ilişkin çalışmalarını koordine etmeye özel bir önem vermeleri önerilmiştir.
2. Toplumun temel sağlık hizmetlerine katılımı
Toplumların, sosyal olayların farkında olmalarının ve
kendilerine güvenmelerinin, kalkınmanın temel ögelerinden
olduğu ve insanların kendi sağlıklarının geliştirilmesi ve sürdürülmesi işlemlerine katılmalarının hakları ve ödevleri olduğu göz önüne alınarak konferansta,
Hükümetlerin, gerekli bilgilerin halka aktarılmasını,
okur-yazarlığın artırılmasını sağlayarak ve kişilerle ailelerin ve toplumların kendi sağlık ve refahları için kendilerine düşen sorumlulukları yerine getirebilecekleri kurumlaşmayı geliştirerek sağlık hizmetlerine katılmalarını
sağlamaları önerilmiştir.

3. Kamu yönetiminin temel sağlık hizmetlerindeki rolü
İyi bir yönetim ve parasal desteğin önemi göz önüne
alınarak temel sağlık hizmetleri de dahil, ulusal kalkınmanın
koordinasyonu ve politik kararların gerçekleştirilmesi için
konferansta,
Hükümetlerin, çeşitli Bakanlıklar arasındaki koordinasyonu sağlayarak bazı sorumlulukları ve yetkileri orta
ve alt kademelere aktararak ve bu kademelere yeterli insangücü ve kaynak sağlayarak, genel yönetimlerin temel
sağlık hizmetlerine yaptığı desteği güçlendirmeleri önerilmişti.
4. Sağlık ve sağlıkla ilgili sektörlerin koordinasyonu
Tüm insanların sağlığında kayda değer bir gelişmenin
sağlanabilmesi için ulusal sağlık hizmetlerinin ve diğer sektörlerin sağlıkla ilgili çalışmalarının planlı bir şekilde koordine edilmesinin gereği göz önünde bulundurularak konferansta,
Ulusal sağlık politikasının ve planlarının belirlenmesinde sağlıkla ilgili diğer sektörlerin katkılarının tam olarak
dikkate alınması; sağlığın gelişmesine ve temel sağlık hizmetlerine katkıda bulunan bütün diğer sektörlerle sağlık hizmetlerini koordinasyon amacıyla her kademede-özellikle alt ve
orta kademelerde uygulanabilir düzenlemelerin yapılması;
yönetim ve finansla ilgili sektörlerin rolleri göz önünde bulundurularak bu sektörlerle koordinasyonu sağlayıcı düzenlemeler yapılması önerilmiştir.
5. Temel sağlık hizmetlerinin kapsamı
Temel sağlık hizmetleri içinde, toplumların ana sağlık
sorunlarına ağırlık verilmesi gerektiği, ancak bu sorunların
ve çözüm yollarının ülkeden ülkeye, toplumdan topluma değiştiği görüşüyle konferansta,
|
Temel sağlık hizmetlerinin en azından şunları kapsaması
önerilmiştir; Sağlık sorunları ile başa çıkabilmek için onları tanıma, önleme ve kontrol edebilme yöntemleri konusunda eğitim; besin sağlama, uygun beslenme; yeterli temiz su
ve temel sanitasyonun geliştirilmesi; aile planlaması dahil
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ana-çocuk sağlığı hizmetleri; belli başlı bulaşıcı hastalıklara karşı bağışıklama; yerel endemik hastalıkları önleme ve
kontrol etme; sık görülen hastalık ve yaralanmaların uygun
tedavisi; ve başlıca ilaçların sağlanması
6. Geniş kapsamlı temel sağlık hizmetleri
Temel sağlık hizmetlerinin kapsamına, toplumun ve sağlık kurumlarının sağlığa katkısı olacak bütün faaliyetlerin
girdiği kabul edilerek konferansta,
Temel sağlık hizmetlerinin geniş kapsamlı olabilmesi
için, kalkınmaya yönelik bütün faaliyetlerin uyumlu ve dengeli bir biçimde yapılması, halk ve sağlık kurumları tarafından müştereken öncelik verilen sorunlara ağırlık verilmesi
gereksinmeleri karşılamak üzere uygulanması düşünülen her
yeniliğin birbiri ile uzlaşır biçimde, toplumca, kabul edilebilir, teknik olarak koşullara uygun ve uygulanabilir olması
önerilmiştir. Bu, tek amaçlı programların mümkün olduğu
kadar çabuk ve pürüzsüz bir biçimde temel sağlık hizmetlerine entegre edilmesi gerektiği anlamına gelir.
7. Temel sağlık hizmetlerinin ulusal sağlık sistemi
içinde desteklenmesi
Temel sağlık hizmetlerinin genel sağlık örgütünün bir
parçası olduğu ve sağlık hizmetlerinin, temel sağlık hizmetlerinin etkinliğini artıracak biçimde örgütlenmesi gerektiği
görüşüyle konferansta,
Hükümetlerin temel sağlık hizmetleri ve onunla ilgili
faaliyetleri geliştirirken halkı kendi sorunlarını çözme konusunda güdülemeyi ve bu konudaki yeteneklerini geliştirmeyi
sağlamaları önerilmiştir. Bunun için, halk ile sağlık hizmeti
sunan kişiler arasında sıkı bir ilişkinin olması ve her ekibin
belirli bir bölgeden sorumlu tutulması gerekir. Aynı zamanda
hasta sevk sistemi geliştirerek, denetim, lojistik destek ve sevk
yapılacak hastaneleri devreye sokarak mevcut sağlık hizmetlerinin, her kademede temel sağlık hizmetlerini destekleyecek
biçimde yeniden düzenlenmesi gerekecekti.
leri

8. Duyarlı ve risk altındaki grupların özel gereksinme-

Coğrafik, politik, sosyal ve parasal nedenlerle sağlık hizmetlerinden en az yararlananlarla, yüksek risk altındakiler ve
sağlık hizmetlerine en fazla gereksinimi olanlar göz önünde
bulundurularak konferansta,
Temel sağlık hizmetlerinin götürüldüğü toplumun birer
parçası olan kadın, çocuk ve yüksek risk altındaki çalışan
grupların ve aşağı sosyal sınıftan olanların özel gereksinmelerine belirli önceliğin verilmesi Ayrıca, sürekli hizmet sağlayabilmek ve bu kişilerin sağlıklarını tehdit eden faktörleri
ortadan kaldırabilmek amacıyla risk altındaki grupları düzenli bir biçimde belirlemek üzere bütün evlere ve işyerlerine
ulaşabilmek için gereken işlerin yapılması önerilmiştir.
9. Temel sağlık hizmetlerinde çalışan sağlık ve sağlıkla ilgili personel ve görevleri
Temel sağlık hizmetlerindeki gelişmenin, sağlık personelinin tümünün yetenek ve tutumlarına ve aynı zamanda en uç
noktada hizmet gören personelin desteklenmesini ve takviye
edilmesini sağlayacak biçimde kurulmuş bir sağlık sistemine
bağlı olduğu göz önüne alınarak konferansta,
Hükümetlerin toplum sağlığı ajanları (community health
worker), kalkınmada görevli diğer ajanlar, orta düzeydeki
personel, hemşire, ebe, hekim ve mümkün olan yerlerde halk
hekimleri ve ebe-ninelerden oluşan ekipler kurarak ve temel
sağlık hizmetleri içinde yapacakları ise göre her sınıftan personelin görevlerini, sahip olmaları gereken becerileri ve nasıl davranmaları gerektiğini belirleyerek insan kaynaklarını
tam olarak değerlendirmeye öncelik vermeleri önerilmiştir.
10 Sağlık ve sağlıkla ilgili personelin temel sağlık hizmetlerine göre eğitimi
Temel sağlık hizmetlerinin yeterli sayıda eğitilmiş personelle yürütülebileceği göz önüne alınarak konferansta;
Hükümetlerin, her düzeydeki mevcut personelin yeni
görüşlere uygun duruma getirilmesi, Ayrıca yeni toplum
sağlığı elemanlarının eğitimini üstlenmeleri ya da bu işleri
desteklemeleri; sağlık personelinin özellikle hekim ve hemşirelerin topluma hizmet verecek biçimde yönlendirilmeleri
ve ona göre teknik bilgilerle donatılmaları; her tür eğitimde
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alan çalışmalarına yer verilmesi; hekimlerin ve diğer meslekten olan sağlık elemanlarının mesleklerinin ilk yıllarında
yetersiz hizmet götürülen bölgelerde çalıştırılmaları; sürekli
eğitime, destekleyici denetime, sağlık elemanlarını eğiten öğretmenlerin yetiştirilmesine ve diğer sektörlerde görev yapan
elemanların sağlık konularındaki eğitimlerine önem verilmesi önerilmiştir.
11. Geri kalmış bölgeler için özendirici önlemler
Hizmetlerin yetersiz verildiği bölgelerde temel sağlık
hizmetlerinde çalışmanın istek ve özveri gerektirdiği, bu nedenle koşulların zor olduğu yerlerde çalışanların uygun bir
biçimde ödüllendirilmeleri gerektiği göz önüne alınarak konferansta,
Her düzeydeki sağlık personeline oturdukları ve çalıştıkları yerin yoksunluğuna ve koşulların zorluğuna göre
ayarlanmış bir biçimde özendirici olanaklar sağlanması önerilmiştir. Yerel durumlara uygun olması gereken bu olanaklar daha iyi yaşama ve çalışma koşullarının sağlanması ve
sürekli eğitim ve ileri öğretim fırsatlarının sağlanması gibi
şeyler olabilir.
12. Sağlık için uygun teknoloji
Temel sağlık hizmetlerinde kullanılacak uygun teknolojilerin belirlenmesi, geliştirilmesi ve ülke koşullarına uygulanması gerektiği görüşü ile konferansta,
Hükümetlerin, eğitim ve araştırma enstitülerinin, hükümet dışındaki kuruluşların ve özellikle toplumların, kendi
kendine yeterlilik ilkesini de göz önünde bulundurarak, toplumun ve ülkenin kaynakları ile karşılayabileceği, bilimsel,
yerel koşullara uydurulmuş, toplumun benimseyip aynı zamanda sağlayabileceği, teknolojileri ve yöntemleri geliştirmesi önerilmiştir.
13. Temel sağlık hizmetlerine sağlanacak lojistik destek ve olanaklar
Temel sağlık hizmetlerinin başarısının, uygun ve sürekli
lojistik desteğe bağlılığının birçok ülkedeki binlerce toplumda geniş boyutlu yeni sorunlar ortaya çıkardığı dikkate alına-

rak konferansta,
Hükümetlerin, temel sağlık hizmetlerinin her düzeyine
kadar uzanan etkili bir yönetim, dağıtım ve destek hizmetlerinin kurulmasını sağlamaları; sağlık sisteminin her kademesinde ve özellikle en uç noktalarda hizmet verenlerin bulunduğu yerlerde yeterli ve uygun araç ve gerecin her zaman hazır
bulundurulması; aşı gibi dayanaksız maddelerin güvenilir
biçimde sağlanması ve saklanmasına titizlik gösterilmesi;
hastaneler dahil olmak üzere temel sağlık hizmetlerine destek
verecek yerlerin yeterince güçlendirilmesi ve hükümetlerin,
temel sağlık hizmetleri için gereken ulaşım ve bütün fiziksel
olanakların sosyal ve ekonomik koşullara uygunluğunu ve
verimli bir biçimde çalışır durumda olmasını sağlamaları
önerilir.
14. Temel sağlık hizmetleri için gerekli ilaçlar
Temel sağlık hizmetlerinde ilaçların sürekli olarak sağlanmalarının gerekliliği; ilaç sağlamanın, sağlık harcamaları
içinde önemli bir pay oluşturduğu ve temel sağlık hizmetlerinin giderek yaygınlaştırılıp bütün ülkeyi kapsaması sağlandığında daha fazla ilaca gerek duyulacağı göz önüne alınarak
konferansta,
Hükümetlerin, ilaçların ve biyolojik maddelerin ithali,
yerel olarak üretimi, satışı ve dağıtımları konularında ulusal
politikalar belirleyip yasal düzenlemeler yaparak ilaçların
makul bir maliyetle temel sağlık hizmetlerinin çeşitli kademelerinde var olmalarını sağlamaları; ilaçların aşırı tüketilmelerini önleyici önlemleri almaları; yararlılıkları kanıtlanmış
halk ilaçlarının da ele alınması; ve bütün bu ilaçlar için etkili
bir yönetim ve ikmal sistemi kurmaları önerilmiştir.
15. Temel sağlık hizmetlerinin yönetimi ve yürütülüşü
Temel sağlık hizmetlerinin uygulamaya dönüştürülmesinde yönetim yapısının ve işletmenin güçlendirilmesinin
gerekliliği göz önüne alınarak konferansta,
Hükümetlerin, yönetim yapılarını geliştirmeleri ve temel
sağlık hizmetlerini, kaynakların dağılımını iyileştirici, basit
ve geçerli bir bilgi toplama sistemi ile hizmeti denetmeyip
değerlendirici, toplumun hizmeti denetlemeye katılmasını
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sağlayıcı ve değişik sınıflardan sağlık elemanlarının işletme
konularında eğitilmelerini sağlayıcı bir biçimde planlayıp
yürütmeleri önerilmiştir.
16.Sağlık hizmetlerinde yöneylem (hizmet) araştırmaları
Temel sağlık hizmetlerinin hükümetler tarafından başlatılması ya da yaygınlaştırılması hakkında yeterli bilgiye sahip olmakla birlikte, uzun vadede, çözülmesi gerekecek çok
ve karmaşık konuların ortaya çıkabileceği, geleneksel sağlık
hizmetlerinin yenilenmesinde bazı araştırmalar gerekebileceği ve uygulamalar ilerledikçe sorunların da sürekli olarak ortaya çıkmaya devam edeceği göz önüne alınarak konferansta,
Her ülkenin, kaynaklarının belirli bir yüzdesini sürekli
hizmet araştırmaları için ayırması; uygulama ile uyumlu bir
biçimde çalışan sağlık hizmetleri araştırma ve geliştirme birimleri ve bölgeleri kurmaları; sorunların erken dönemlerde
anlaşılabilmesi için yapılacak değerlendirmeleri ve bu değerlendirmelerden yararlanmayı teşvik etmeleri; eğitim ve
araştırma enstitülerine sorumluluk vererek, buralarda sağlık
sisteminin işbirliğini sağlamaları; alanda hizmet yeren elemanları ve toplumu bu konuda teşvik etmeleri; ve ülkelerin
kendi kendilerine yeterli duruma gelebilmeleri için araştırıcı
yetiştirilmesi konusunda sürekli çaba göstermeleri önerilmiştir.
17. Temel sağlık hizmetleri kaynakları
Temel sağlık hizmetleri uygulamaları için, sağlıkla ilgili
kaynakların etkili bir biçimde harekete geçirilmesi gerektiği
göz önünde bulundurularak, konferansta,
Temel sağlık hizmetlerini geliştirme konusundaki kararlılıklarının bir göstergesi olarak hükümetlerin bütçeden
sağlığa ayrılan payı giderek arttırarak, temel sağlık hizmetlerinin, yetersiz hizmet götürülen toplumlara yayılmasına birinci önceliği vermeleri; uygun yerlerde sosyal sigorta, kooperatifler ve yerel düzeydeki bütün diğer kaynaklar gibi temel
sağlık hizmetlerini finanse edecek her türlü yolu, toplumun
etkili biçimde katılımlarını da sağlayarak teşvik etmeleri ve
desteklemeleri; ve her sektördeki sağlıkla ilgili çalışmaların

verimliliğini ve etkisini en yüksek düzeye çıkartıcı her türlü
önlemi almaları önerilmiştir.
18. Teme1 sağlık hizmetlerinde ulusal yükümlülük
Temel sağlık hizmetlerinin, hükümetlerin her kademesinde halkın tam anlayış ve desteğine dayanan kararlı ve sürekli bir politik yükümlülük gerektirdiği göz önüne alınarak
konferansta,
Hükümetlerin, ‘herkese sağlık’ amacına varabilmek için
temel Sağlık hizmetlerim bütün ilgili sektörlerin de katılımı
ile sosyoekonomik kalkınmanın içinde yer alan ulusal sağlık
sisteminin bir parçası olarak uygulayacaklarım; gereken
yasal düzenlemeleri yapacaklarım; ve temel sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi için toplumun ilgisini ve katılımım teşvik
edecekleri ve onları harekete geçirecekleri konusundaki isteklerini belirtmeleri önerilmiştir.
19. Temel sağlık hizmetleri ulusal stratejisi
Temel sağlık hizmetleri ile ilgili politikaların konulması
için ulusal stratejilere gerek olduğu vurgulanarak konferansta,
Hükümetlerin, temel sağlık hizmetlerini öncelikle yetersiz hizmet götürülmüş yörelere ve gruplara verilmek üzere,
toplumun tamamına götürülmesini sağlayabilmek için, zaman geçirmeden, amaçları iyi tanımlanmış stratejilerin belirlemeleri ve programlarını uygulamaya koymaları ve söz
konusu kararlarını, stratejilerini ve planlarını kalkınma ile
birlikte ileride değişecek koşullara uydurabilecek şekilde
yapmaları önerilmiştir.
20. Temel sağlık hizmetlerinde teknik işbirliği
Sağlık ve kalkınma konularında bütün ülkelerin birbirlerinden öğrenecekleri şeyler olduğu göz önüne alınarak konferansta,
Ülkeler arası teknik işbirliği çerçevesinde, özellikle
gelişmekte olan ülkelerin, temel sağlık hizmetlerini
geliştirirken bilgi, deneyim ve uzmanlarını paylaşmaları önerilmiştir.
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21. Temel sağlık hizmetlerinde uluslararası destek

EK 5

Sağlık, hizmetlerini geliştirmek, sürdürebilmek ve uygulamalarda ortaya çıkacak engelleri ortadan kaldırabilmek için
güçlü bir uluslararası dayanışma ve desteğe gerek olduğu ve
Birleşmiş milletlere bağlı olan ve olmayan kuruluşların yardım önerileri de dikkate alınarak konferansta,
Uluslararası örgütlerin, iki ya da daha çok ülkeyi kapsayan kuruluşların, hükümetlerden bağımsız çalışan örgütlerin,
finans kuruluşlarının ve uluslararası sağlık alanında işbirliği yapan tarafların, temel sağlık hizmetleri ile ilgili ulusal
yükümlülükleri teşvik etmeleri ve desteklemeleri ve bunu yaparken, kendi kendilerine yeterliliklerini sağlamak için söz
konuşu kaynakların ülkelerin kendileri tarafından koordine
edilmesine saygılı olmaya bağlı kalarak ve yerel kaynakların
en iyi biçimde kullanılmalarını sağlayarak, giderek artan bir
biçimde teknik ve parasal destekleri kanalize etmeleri önerilmiştir.
22. Temel sağlık hizmetlerinin desteklenmesinde DSÖ
ve UNlCEF’in
Ülkelerin çabalarını koordine edebilecek, dünya çapında
bir temel sağlık hizmetleri planlaması gerektiği görüşüyle
konferansta,
DSÖ ve UNlCEF’in, Alma-Ata Bildirgesi ve bu konferansta belirtilen önerilerin ışığı altında, genel kalkınmanın
bir parçası olarak ele alınan temel sağlık hizmetleri konusundaki ulusal stratejileri ve planları teşvik etmeye ve desteklemeye devam etmeleri önerilmiştir.
DSÖ ve UNlCEF’in, mümkün olan en kısa sürede,
ulusal stratejilere ve planlara dayanarak, özellikle kendi ulusal kurumları aracılığıyla temel sağlık hizmetlerinin
gelişmesini hızlandırmak için ülkelerin karşılıklı desteklerini
kolaylaştırıcı ve geliştirici bölgesel ve genel düzeylerde
çalışma planları yapmaları önerilmiştir.
DSÖ ve UNlCEF’in, temel sağlık hizmetleri için diğer
uluslararası kaynakların işlerliğini sürekli olarak geliştirmeleri önerilmiştir.

İkinci Uluslar Arası Temel Sağlık Hizmetleri
Konferansı Bildirisi
ASTANA BİLDİRİSİ
Temel Sağlık Hizmetleri Dünya Konferansı
Alma-Ata’dan evrensel Towards Universal Health Coverage and the Sustainable Development Goals sağlık kapsayıcılığı ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine doğru
Astana, Kazakhstan 25-26 October 2018
Astana, Kazakistan 25-26 Ekim 2018
(Çeviren: Prof. Dr. Zafer Öztek)
Biz, 25 ve 26 Ekim 2018 tarihlerinde Astana’da toplanan
“Alma-Ata’dan Evrensel Towards Universal Health Coverage and the Sustainable Development Goals Sağlık Kapsamına ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine Doğru Temel
Sağlık Hizmetleri Dünya Konferansı”na katılan devlet ve hükümetlerin başkanları, bakanları ve devletlerin ve hükümetlerin (aynı zamanda bölgesel ekonomik işbirliği örgütlerinin)
temsilcileri, herkese sağlık hedefinin takipçisi olarak 1978
Alma-Ata Bildirisi ve Sürdürülebilir Kalkınma 2030 Gündeminde yer alan kararlı ve ileri görüşlü taahhütleri teyit eder,
aşağıdaki Bildiriyi yayınlarız.
Şunları öngörüyoruz
Güçlü sağlık sistemleri aracılığı ile insanların sağlığını
ve iyilik hallerini hem kişisel hem de toplumsal düzeyde
öncelikleyen, geliştiren ve koruyan hükümetler ve
toplumlar;
İyi eğitilmiş, becerikli, istekli ve kendisini adamış sağlık çalışanları tarafından sevgiyle, saygıyla ve onurlu şekilde
verilen, her yere ve herkese ulaşabilen ve kişilerce karşılanabilen ve kullanılabilen, entegre, tümelci, güvenli, yüksek
nitelikli temel sağlık hizmetleri ve sağlık hizmetleri;
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Kişilerin ve toplumların kendi sağlık ve iyilik hallerini
koruyup geliştirebilecekleri, sağlıklarını kolaylaştıran ve
bu durumlarını sürdürebilecekleri çevreleri oluşturma;
Ulusal sağlık politikaları, stratejileri ve planlarını etkili
biçimde destekleyecek ortaklar ve paydaşlar.
I
Her insanın, hiçbir ayırım gözetilmeden, temel hakları
olan erişilebilecek en yüksek sağlık standartlarına kavuşmasına olan bağlılığımızı güçlü bir şekilde teyit ederiz. Alma-Ata Bildirisinin kırkıncı yılındaki toplantıda o Bildirinin
başta hakçalık ve dayanışma olmak üzere bütün değerlerine
ve ilkelerine olan bağlılığımızı tekrar eder, sağlığın barış, güvenlik, sosyoekonomik kalkınma için öneminin ve bunların
birbirine dayandığının altını çizeriz.
II
Temel sağlık hizmetlerini (TSH) güçlendirmenin, kişilerin fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden iyilik haline kavuşabilmeleri için, en etkili, yararlı ve kapsayıcı bir yaklaşım olduğu
ve TSH’nin evrensel sağlık kapsayıcılığı (ESK)ve sağlıkla
bağlantılı Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri için gerekli olan
sürdürülebilir sağlık sisteminin bir kilometre taşı olduğu konusunda ikna olduk. Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun
ESK konusunda 2019 yılında bu Bildirinin de katkısıyla yapılacak olan üst düzey toplantısını memnunlukla karşılıyoruz.
Her birimiz, ESK’nin gerçekleşmesinin ve böylece, herkesin
hizmeti alırken parasal zorluğa düşmeden ihtiyaç duydukları
eşit derecede kaliteli ve etkili sağlık hizmetlerine erişebilmelerinin takipçisi olacağız
III
Geçen kırk yıl içinde kayda değer gelişmeler olmakla
birlikte, dünyanın her yerinde insanların hala karşılanamamış
sağlık ihtiyaçlarının olduğunu kabul ediyoruz. Pek çok kişi
için, özellikle yoksul ve tehlikelere açık durumdaki kişiler
için sağlıklı kalmak çetin bir iştir. Sağlıkta eşitsizliğin ve sağlık çıktılarındaki farklılıkların devam etmesini etik, politik,
sosyal ve ekonomik olarak kabul edilemez buluyoruz.

Tütün kullanımı, aşırıya varan alkol tüketimi, sağlıksız
davranışlar ve yaşam tarzı, yetersiz aktivite ve sağlıksız beslenmeye bağlı olarak sağlığın bozulmasına ve erken ölümlere
yol açan ve giderek artan bulaşıcı olmayan hastalıklar yükünü dile getirmeye devam edeceğiz. Eğer hemen harekete geçmezsek, savaşlara, şiddete, salgınlara, doğal afetlere, sağlığı
etkileyen iklim değişikliği ve aşırı hava olayları ve çevresel
faktörlere bağlı olarak erken ölümleri görmeye devam edeceğiz. Ülke sınırlarını aşarak yayılan antimikrobiyal direnç
gibi küresel sağlık tehditlerini ve hastalık salgınlarını önleme
fırsatını kaçırmamalıyız.
Koruyucu, iyileştirici, rehabilite edici ve sağlığı geliştirici hizmetlerin ve palyatif bakımın herkes tarafından kullanılabilir olması gerekir. Milyonlarca kişiyi sağlık için orantısız
cepten harcamalara bağlı olarak ortaya çıkan yoksulluktan,
özellikle aşırı yoksulluktan korumalıyız. Artık, ne sağlığı
geliştirici ve hastalıklardan korunmanın yaşamsal önemini
azımsayabiliriz ne de parçalanmış, güvensiz ya da düşük nitelikli bakıma katlanabiliriz. Sağlık personelinin sayıca azlığını ve dengesiz dağılımını el almalıyız. Giderek artan ilaç,
aşı ve sağlık hizmeti harcamaları konusunda tavır almalıyız.
Verimsiz hizmetler nedeniyle sağlık harcamalarının ziyan olmasına tahammül edemeyiz.
Şunları taahhüt ediyoruz:
IV
Bütün sektörlerde sağlık için cesur politika seçenekler geliştirme
Hükümetlerin bütün düzeylerde, herkesin hakkı olan
mümkün olan en yüksek sağlık standartlarına kavuşabilmesi
için koruyucu ve sağlığı geliştirici hizmetlerdeki birincil rol
ve sorumluluklarını bir kez daha teyit ederiz. TSH’yi güçlendirmek için uygun paydaşları da katarak ve yerel toplulukları
destekleyerek çok sektörlü girişimleri ve ESK’yi geliştireceğiz. Ekonomik, sosyal ve çevresel göstergeleri dikkate alacağız ve Her Politikada Sağlık yaklaşımını temel alarak risk
faktörlerini azaltmayı amaçlayacağız. Herkese Sağlık hedefine ulaşabilmek için hiç kimseyi dışlamadan, çıkar çatışmalarını önleyerek, şeffaflığı güçlendirerek ve katılımcı yönetim
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uygulayarak daha fazla paydaşı işin içine katacağız. Sağlık
sistemlerini zayıflatacak çatışmaları önlemek ya da hafifletmek için çaba göstereceğiz ve sağlık kazanımlarını geri getireceğiz. Acil durumlarda, insancıl ilkeleri gözeterek, sürekli
olmasını sağlayabilmek amacıyla TSH’yi ESK’nin temel
direği yapmak için tutarlı ve kapsayıcı yaklaşımlar kullanmalıyız. TSH’yi güçlendirmek için insangücü ve diğer kaynakları uygun şekilde sağlayacak ve kullanacağız. TSH’ye güçlü
destek veren Hükümetlerin liderliklerini ve örnek davranışlarını takdirle karşılıyoruz.
V
Sürdürülebilir bir temel sağlık hizmetleri kurma
TSH ulusal mevzuata, koşullara ve önceliklere göre uygulanacaktır. Sağlık sistemini TSH’ye yatırım yaparak güçlendireceğiz. Temel sağlık hizmetlerinin – sağlık hizmetlerinin ilk temas yeri – kapasitesini ve alt yapısını temel halk
sağlığı fonksiyonlarına öncelik vererek arttıracağız. Hastalıklardan korunmaya ve sağlığı geliştirmeye öncelik vereceğiz ve herkesin ihtiyacını yaşam boyu tümelci bir yaklaşımla
koruyucu, sağlığı geliştirici, iyileştirici, rehabilite edici ve
palyatif bakım hizmetleri vererek karşılamayı amaç edineceğiz. TSH çok kapsamlı bir hizmet yelpazesi içinde en azından aşılama; taramalar; bulaşıcı olan ve olmayan hastalıklardan korunma ve kontrol hizmetleri; ana, yenidoğan, çocuk
ve ergen sağlığını koruyucu ve geliştirici hizmetler; ve ruh
sağlığı ile cinsel ve üreme sağlığı hizmetlerini içerecektir.
TSH aynı zamanda eşitlikçi, güvenli, yüksek kaliteli, geniş
kapsamlı, etkili, kabul edilebilir, hizmete hazır, karşılanabilir,
sürekli, diğer hizmetlerle entegre, cinsiyetlere saygılı ve insan merkezli olacaktır. Parçalanmaktan kaçınmaya ve birinci
basamakla diğer hizmet kademeleri arasında işleyen bir sevk
sistemi oluşturmaya gayret edeceğiz. Bulaşıcı hastalıkları ve
salgınları önleyebilen, tanımlayıp tepki verebilen ve sağlık
sistemlerinin yararlarını ortaya çıkarabilecek sürdürülebilir
bir TSH oluşturacağız.
Temel sağlık hizmetlerinin başarısının dayanakları:

ve herkese hakları olan, ihtiyaç duydukları, doğru hizmetleri doğru zamanda ve en uygun düzeyde, onurlu ve özgürce
verebilmek için bilgiyi, özellikle bilimsel olduğu kadar geleneksel bilgiyi de uygulayacağız. Araştırma yapmaya, bilgileri
ve deneyimleri paylaşmaya, kapasiteyi arttırmaya ve sağlık
hizmetlerini sunmaya devam edeceğiz.
Sağlık insan kaynakları: Temel sağlık hizmetleri kademesinde görev yapan meslek sahibi olan ve diğer sağlık
çalışanlarına multidisipliner bir yapılanma içinde insanların
sağlık gereksinmelerini nasıl etkili bir şekilde karşılayacakları ve bu konudaki açıklarının nasıl giderileceği hakkında
uygun çalışmalar geliştireceğiz. Uygun vasıflarla donatılmış
işgücünün eğitimine, öğretimine, istihdamına, motivasyonuna ve işten ayrılmamaları için yatırım yapmaya devam edeceğiz. TSH çalışanlarının kırsal, uzak ve az gelişmiş bölgelerde
çalışmaya devam etmeleri için uğraş vereceğiz. Uluslar arası
sağlık insangücü göçünün ülkelerdeki, özellikle gelişmekte
olan ülkelerdeki halkın sağlık gereksinmelerinin karşılanmasını zayıflatmaması gerektiğini savunuyoruz.
Teknoloji: Yüksek nitelikli, güvenli, etkili ve karşılanabilir, uygun ise geleneksel olanlar da dahil ilaçların, aşıların,
tanı ve diğer amaçlarla kullanılan teknolojilerin her türlü sağlık hizmetinin verildiği yerlerde erişilebilir olmasını destekliyoruz. Bu teknolojilerin akılcı ve güvenli biçimde kullanılmasını ve kişisel verilerin korunmasını geliştireceğiz. Bilgi
sistemlerindeki gelişmelerin avantajını da kullanarak uygun
biçimde ayrıştırılmış ve yüksek nitelikli bilgileri toplamak,
bilgi akışının sürekliliğini sağlamak, hastalık sürveyanslarını yapabilmek, şeffaflık, hesap verilebilirlik ve sağlık sisteminin performansını denetleyebilmek daha kolay olacaktır.
Sağlık hizmetlerine erişimi arttırmak, sağlık hizmetlerini
çeşitlendirmek, hizmetlerin kalitesini ve hasta güvenliğini
geliştirmek, hizmetlerin etkinliğini ve koordinasyonunu arttırmak için çeşitli teknolojileri kullanacağız. Dijital ve diğer
teknolojileri kullanarak, kişileri ve toplumları kendi sağlık
gereksinmelerini ortaya koyabilme, hizmetlerin planlanması
ve sunumuna katılma ve kendi sağlıklarının ve iyilik hallerinin sürdürülebilmesinde aktif rol oynamalarını sağlayacağız.

Bilgi ve kapasite geliştirme: Temel Sağlık Hizmetlerini
güçlendirmek, sağlık hizmetine bağlı sonuçları iyileştirmek
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Finansman: Bütün ülkeleri sağlık hizmetlerinden alınacak sonuçları iyileştirmek için temel sağlık hizmetlerine
yatırım yapmaya devam etmeye davet ediyoruz. Sağlık kaynakların iyi dağıtılmamış olması, temel sağlık hizmetlerin
yeteri kadar finanse edilmemiş olması, sağlık hizmetlerini
kullanmalarını engelleyecek kadar parasal zorluklar ve sağlığa erişmeyi ve daha iyi sağlık çıktılarına ulaşmayı engelleyen
geri ödeme sistemindeki bozukluklara insanların maruz kalmasına yol açan yetersizlikleri ve eşitsizlikleri ele alacağız.
Finansın sürekli olmasını, ulusal sağlık sisteminin etkililiğini
ve esnekliğini sağlamayı, ulusal koşullara bağlı olarak kaynakların temel sağlık hizmetlerine uygun biçimde dağıtılmasını sağlamaya çalışacağız. Kırılgan durumda olanlar ve çatışma bölgelerinde yaşayanlar dahil olmak üzere hiç kimseyi
dışlamayacağız ve kaliteli temel sağlık hizmetlerini sürekli
olarak sağlayacağız.

taları, sivil toplum kuruluşlarını, yerel ve uluslararası ortaklarımızı, kurumları ve fonları, özel sektörü, dinsel kuruluşları
ve diğerlerini – evrensel sağlık kapsayıcılığı hedefine ulaşabilmek amacıyla daha güçlü ve sürdürülebilir bir temel sağlık
hizmetleri kurabilmek için insan odaklı ve toplumsal cinsiyet ilkelerini gözeterek bütün sektörlerde ulusal politikaların, stratejilerin ve planların hazırlanmasına katılmaya davet
ediyoruz. Paydaşların desteği TSH için doğrudan insangücü,
teknoloji, finans ve bilgi kaynağı sağlayabilir. Bu Bildiriyi
uygularken, ülkeler ve paydaşlar ulusal egemenliğe ve insan
haklarına tam olarak bağlı kalarak, bilgi ve deneyimlerini
paylaşarak ortaklık ruhu içinde etkili bir işbirliği içinde çalışacaklardır.
● Bu Bildiri konusunda Hükümetler, Dünya Sağlık Örgütü, Birleşmiş Milletler Çocuklara
Yardım Fonu ve bütün diğer paydaşlar arasında dayanışma ve işbirliği içinde davranacağız.

VI
Kişileri ve toplumu yetkilendirme.
Kişilerin, ailelerin, toplumların ve sivil toplum kuruluşlarının sağlığı etkileyecek politikaların ve planların oluşturulmasına ve uygulamasına katılmalarını destekliyoruz. Sağlık
okuryazarlığını geliştireceğiz ve kişilerin ve toplumların sağlıkla ilgili güvenilir bilgi edinme konusundaki beklentilerini
karşılamaya çalışacağız. İnsanları, sağlık meslek mensuplarının rehberliğinde oluşan bilgileri, becerileri ve kendilerinin ya da bakmakla yükümlü oldukları kişilerin sağlıklarını
idame ettirebilmeleri için ihtiyaç duydukları kaynakları elde
edebilmeleri için destek vereceğiz. Dayanışma, etik ve insan
haklarını koruyacak ve geliştireceğiz. Toplumun, kamu ve
özel sektörün daha fazla insanın daha sağlıklı yaşayabilmeleri için sağlığa ve çevreye yönelik yaptıkları hakkında hesap
vermeleri konusuna katkı vermelerini ve sahip çıkmalarını
sağlayacağız.

●Bütün halkları, ülkeleri ve örgütleri bu hareketi desteklemeye çağırıyoruz.
●Ülkeler paydaşlarla birlikte bu Bildirinin uygulanmasını belirli aralıklarla gözden geçireceklerdir.
●Birlikte, hiç kimseyi dışlamadan, herkes için sağlık ve
iyilik hali hedefine varabiliriz ve varacağız.

VII
Paydaşların ulusal politikalara, stratejilere ve planlara katılımı
Bütün paydaşları – sağlık çalışanlarını, akademiyi, has-
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1. GİRİŞ
Bu müfredat Halk Sağlığı uzmanlık eğitimini tanımlar.
Halk sağlığı uzmanı toplumun sağlık düzeyini, var olan ve
gelişebilecek sorunlarını, bu sorunların nedenlerini ve toplumun sağlık gereksinmelerini bilimsel teknikler kullanarak
saptayan, sağlık politikaları geliştirerek çözümler üreten,
halk sağlığı programlarının kontrol ve değerlendirmelerini
yapan, bu programların yürütülmesinde görev alan, sağlık
hizmetlerinin her kademesinde yöneticilik yapan hekimdir.
Bu görevlerini yerine getirebilmek için halk sağlığı uzmanı,
bilgi kaynaklarına erişir, veri toplar ve değerlendirir. Yönetimle ilgili olarak planlama, örgütleme, personel kullanımı,
yürütme, denetleme, eşgüdüm, bütçe yapma ve hizmetleri
değerlendirme işlerini yapar. Halk sağlığı uzmanı, araştırıcılık, danışmanlık ve yöneticilik görevlerinde, koruyucu ve
iyileştirici sağlık hizmetlerinin sunumunda, salgınların incelenmesinde, halkın sağlık eğitiminde ve halk sağlığı laboratuvarlarının işletilmesinde doğrudan görev alır.
Yukarıdaki görev tanımından da anlaşılacağı gibi, halk
sağlığı uzmanlığı dalı, tıpkı bir klinisyenin bireylerdeki hastalıkları teşhis ve tedavi ettiği gibi, toplumdaki sağlık sorunlarını teşhis edip bunları iyileştirmeye, halkın sağlık düzeyini yükseltmeye çalışan bir tıp dalıdır. Halk sağlığı uzmanı,
hizmetleri planlayan, yöneten ve denetleyen konumdadır.
Halk sağlığı bilim dalı, kuramsal eğitimi yönünden evrenseldir. Ancak, uygulama olarak halk sağlığı uzmanlığı yereldir.
Çünkü halk sağlığı uzmanı hangi topluma hizmet veriyorsa,

Halk sağlığı uzmanlığı eğitiminin amacı, bir hekime hizmet verdiği toplumun sağlığını koruma, geliştirme ve iyileştirmeye yönelik bilgi ve beceri kazandırmaktır. Bu kapsamda
uzmanlık eğitimi süresince afet yönetimi, bulaşıcı hastalıkların kontrolü, çevre sağlığı, çocuk ve ergen sağlığı, epidemiyoloji, erişkin sağlığı, yaşlı sağlığı, iş sağlığı, kadın sağlığı/
üreme sağlığı, kazalar ve yaralanmalar, kronik hastalıklar,
laboratuvar hizmetleri, okul sağlığı, ruh sağlığı, sağlık demografisi, sağlık eğitimi ve sağlığı geliştirme, sağlık ekonomisi, sağlık yönetimi, tıbbi sosyoloji ve antropoloji, toplum
beslenmesi ve uluslararası sağlık konularında gerekli bilgi ve
becerilerini edinilmesi amaçlanmıştır.
Bu müfredat içeriğinde halk sağlığı uzmanı için mutlaka
ulaşılması gereken temel yetkinlik hedefleri belirlenmiştir.
Uzmanlık eğitimi programları tarafından uygun görülen diğer yetkinlik hedefleri bu temel yetkinlik hedeflerine genişletilmiş müfredat yoluyla eklenebilir.
2.2. Müfredat Çalışmasının Tarihsel Süreci
Türkiye’de halk sağlığı uzmanlığı eğitimi 1958 yılında
Sağlık Bakanlığı Hıfzıssıhha Okulu’nda başlamıştır. Bu tarihten bu yana uzmanlığın adı “halk sağlığı uzmanlığı” olmakla birlikte 1982 yılına kadar değişik üniversitelerde “halk
sağlığı, toplum hekimliği, toplum sağlığı, hijyen ve koruyucu
hekimlik” gibi farklı adlarla kurulmuş olan anabilim dalları
tarafından yürütülmüştür. Bu tarihte Yükseköğretim Kurumu,
adı geçen bütün anabilim dallarını “Halk Sağlığı Anabilim
Dalı” olarak standartlaştırmıştır. Kurulduğu yıllarda halk sağlığı uzmanlık eğitiminin süresi 2 yıl iken, önce 3 yıla, daha
sonra 4 yıla çıkartılmıştır.
Halk sağlığı uzmanlığı eğitimlerinin nasıl olması gerektiği konusundaki çalışmalar ülkemizde bu alandaki eğitimlerin
başladığı yıllara dayanır. Bu alandaki ilk uzmanlık eğitimleri
1958 yılında başlamakla birlikte, Hacettepe Tıp Fakültesinde
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“Toplum Hekimliği Enstitüsü”nün kurulmasıyla hız kazanmıştır. Adı geçen Fakültedeki eğitim, ABD’nin Kentucky
Eyaletindeki Case Western Reserve Tıp Fakültesindeki toplum hekimliği (community medicine) programının ülkemize
uyarlanması olmuştur. Daha sonra, 1972 yılında yapılan bir
ulusal kongrede uzmanlık eğitimi ile ilgili tartışmalar yapılmış ve çalışma grupları oluşturulmuştur. Daha sonraki yıllarda Türk Tabipleri Halk Sağlığı Kolu tarafından çalışmalar
yürütülmüştür. Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER) ‘in 1995 yılında kurulmasından sonra bu çalışmalara
hız verilmiş ve çeşitli kongrelerde konu ele alınmıştır. 2002
yılında ilk kez HASUDER tarafından “Halk Sağlığı Uzmanı
Meslek Tanımı, Bilgi ve Beceriler Listesi” adı ile bir kitapçık
yayımlanmıştır.
Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Kurulu (TUK)’un
kurulmasından sonra Sağlık Bakanlığı tarafından 2009 yılında başlatılan uzmanlık eğitimi müfredat çalışmaları kapsamında görevlendirilen birinci ve ikinci dönem komisyonları
ile çalışmalar yürütülmüştür.
Birinci Dönem TUKMOS Komisyon Üyeleri; Prof. Dr.
Şevkat BAHAR ÖZVARIŞ, Prof. Dr. Zafer ÖZTEK, Prof.
Dr. Nazmi BİLİR, Prof. Dr. Metin HASDE, Doç. Dr. Işıl
MARAL, Prof. Dr. A. Said BODUR, Prof. Dr. Melikşah ERTEM, Prof. Dr. Selma KARABEY, Prof. Dr. Gülsen GÜNEŞ,
Doç. Dr. Kayıhan PALA, Prof. Dr. Selma METİNTAŞ,
İkinci Dönem TUKMOS Komisyon Üyeleri; Prof. Dr.
Şevkat BAHAR ÖZVARIŞ, Prof. Dr. Zafer ÖZTEK, Prof.
Dr. Mahir GÜLEÇ, Prof. Dr. Işıl MARAL, Prof. Dr. Selma
KARABEY, Prof. Dr. A. Said BODUR, Prof. Dr. Melikşah
ERTEM, Prof. Dr. Ali İhsan BOZKURT, Prof. Dr. Gülsen
GÜNEŞ, Prof. Dr. Selma METİNTAŞ,

2.3. Uzmanlık Eğitimi Süreci
Halk sağlığı uzmanlığı eğitimi; kuramsal eğitim, klinik
rotasyonlar, saha çalışmaları, tez hazırlama aşamalarından
oluşmaktadır. Kuramsal eğitim ders, seminer, kurs şeklinde yürütülebilir ve şu temel olarak: “Halk Sağlığı Kavramı,
Epidemiyoloji, Biyoistatistik, Sağlık Yönetimi, Sağlık Politikaları, İş Sağlığı, Çevre Sağlığı, Bulaşıcı Hastalıklar, Kadın
Sağlığı, Üreme Sağlığı, Çocuk ve Adölesan Sağlığı, Okul
Sağlığı, Yaşlanma ve Kronik Hastalıklar, Sağlığı Geliştirme, Sağlık Eğitimi, İletişim, Demografi, Sağlık Sosyolojisi
ve Antropolojisi, Toplum Ruh Sağlığı, Toplum Beslenmesi,
Sağlık Ekonomisi, Olağanüstü Durumlar ve Afet Yönetimi,
Halk Sağlığı Etiği, Kazalar, Yaralanmalar ve Kontrolü, Özel
Gruplara Yaklaşım” konularını kapsar.
Halk sağlığı uzmanlığı eğitimi süresince (ilk iki yıl) yapılacak olan klinik rotasyonlar:
“Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 1 ay,
Kadın Hastalıkları ve Doğum 1 ay, İç Hastalıkları 1 ay, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 1 ay, Göğüs Hastalıkları 1 ay, Ruh
Sağlığı ve Hastalıkları 1 ay” olarak belirlenmiştir.
Halk Sağlığı uzmanlığı eğitiminin üçüncü ve dördüncü
yılında, belirlenmiş yetkinlikleri karşılayacak şekilde, ilgili
programın uygun gördüğü kurum ve kuruluşlarda toplam 6
ay uygulamalı saha eğitimleri yürütülür.
Uzmanlık eğitiminin değerlendirilmesi ara sınav(lar),
asistan karnesi ve tez savunması ile yapılır. Ayrıca, halk sağlığı ile ilgili en az bir saat süren sözlü değerlendirmeyi başarıyla tamamlamak zorundadır.

Üçüncü Dönem TUKMOS Komisyon Üyeleri; Prof. Dr.
Işıl MARAL, Prof. Dr. Ahmet Zafer ÖZTEK, Prof. Dr. Abdurrahman Said BODUR, Prof. Dr. Banu ÇAKIR, Prof. Dr.
Ferdi TANIR, Prof. Dr. Gamze YANAR ÇAN, Prof. Dr. Gülsen GÜNEŞ, Prof. Dr. Işıl İrem BUDAKOĞLU, Prof. Dr. Levent DÖNMEZ, Prof. Dr. Melikşah ERTEM, Prof. Dr. Nadi
BAKIRCI ‘nın katkılarıyla v.2.1 çekirdek eğitim müfredatı
hazırlanmıştır.
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2.4. Kariyer Olasılıkları
Yan Dallar:
Epidemiyoloji
İş Sağlığı ve Meslek Hastalıkları
Çevre Sağlığı
2. Halk sağlığı uzmanının çalışabileceği yerler:

HALK SAĞLIĞI Kuramlar ve Uygulamalar

Halk sağlığı uzmanları, sağlık hizmeti sunan her türlü birimde (toplum sağlığı merkezi, dispanser, hastane vb) sorumlu hekimlik ve başhekimlik yapabilir; Sağlık Bakanlığı’nın
merkez ve taşra teşkilatının her türlü idari kademesinde yönetici, danışman ve araştırmacı olarak çalışabilir; Belediyelerin sağlık hizmetleri ile ilgili birimlerinde görev alabilir;
hastanelerin enfeksiyon kontrol komiteleri, çalışanların sağlığı birimlerinde görev alabilir; Kamuda ve özel sektörde her
türlü sağlık araştırmasında planlamacı ve yürütücü olarak yer
alabilir; Meslek hastalıkları, obezite, sigara bırakma, kanser
kontrolü, aile planlaması, halk sağlığı laboratuvarı gibi özel
amaçlı birimlerde ve halk sağlığı programlarının geliştirilmesi ve uygulanmasında hekim ve yönetici olarak çalışabilir,
koruyucu klinik çalışmalar içinde yer alabilir. Ayrıca, sağlıkla ilgili uluslararası kuruluşlarda, üniversitelerde akademik
kadrolarda görev yapabilir. Halk Sağlığı uzmanları isterlerse
akademik kariyer de yapabilirler.

doğrudan ilişkili Hizmet Sunucusu alanını oluşturan yetkinlikler diğer 6 temel alana ait yetkinlikler olmadan gerçek anlamlarını kazanamazlar ve verimli bir şekilde kullanılamazlar. Başka bir deyişle 6 temel alandaki yetkinlikler, uzmanın
“Hizmet Sunucusu” alanındaki yetkinliklerini sosyal ortamda
hasta ve toplum merkezli ve etkin bir şekilde kullanması için
kazanılması gereken yetkinliklerdir. Bir uzmanlık dalındaki
eğitim sürecinde kazanılan bu 7 temel alana ait yetkinlikler
uyumlu bir şekilde kullanılabildiğinde yeterlilikten bahsedilebilir. Bu temel yetkinlik alanları aşağıda listelenmiştir;
3.1. Yönetici
3.2. Ekip Üyesi
3.3. Sağlık Koruyucusu
3.4. İletişim Kuran
3.5. Değer ve Sorumluluk Sahibi

3. TEMEL YETKİNLİKLER

3.6. Öğrenen ve Öğreten
3.7. Hizmet Sunucusu
Hizmet sunucusu temel yetkinlik alanındaki yetkinlikler, kullanılış yerlerine göre iki türdür:
Klinik Yetkinlik: Bilgiyi, kişisel, sosyal ve/veya metodolojik becerileri tıbbi kararlar konusunda kullanabilme
yeteneğidir;
Girişimsel Yetkinlik: Bilgiyi, kişisel, sosyal ve/veya metodolojik becerileri tıbbi girişimler konusunda kullanabilme yeteneğidir.

Şekil 1- TUKMOS’un Yeterlilik Üçgeni
(Yedi temel yetkinlik alanı)
Yetkinlik, bir uzmanın bir iş ya da işlemin gerektiği gibi
yapılabilmesi için kritik değer taşıyan, eğitim ve öğretim yoluyla kazanılıp iyileştirilebilen, gözlenip ölçülebilen, özellikleri daha önceden tarif edilmiş olan, bilgi, beceri, tutum ve
davranışların toplamıdır. Yetkinlikler 7 temel alanda toplanmışlardır.
Her bir temel yetkinlik alanı, uzmanın ayrı bir rolünü
temsil eder (Şekil 1). Yedinci temel alan olan Hizmet Sunucusu alanına ait yetkinlikler klinik yetkinlikler ve girişimsel
yetkinlikler olarak ikiye ayrılırlar. Sağlık hizmeti sunumu ile
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Klinik ve girişimsel yetkinlikler edinilirken ve uygulanırken Temel Yetkinlik alanlarında belirtilen diğer yetkinliklerle uyum içinde olmalı ve uzmanlığa özel klinik karar
süreçlerini kolaylaştırmalıdır.
3.7.1. HALK SAĞLIĞI UZMANI YETKİNLİKLERİ
Uzman Hekim aşağıda listelenmiş yetkinlikleri ve eğitimi boyunca edindiği diğer bütünleyici “temel yetkinlikleri”
eş zamanlı ve uygun şekilde kullanarak uygular.
S= Saptar
P= Planlar
U= Uygular ve/veya yönetir

D= Değerlendirir
EÇ= Ekip çalışması yaparak sürece halk sağlığı yönünden katkı sağlar.
Klinik yetkinliklerde bu düzeylere ek olarak gerekli durumlar için A ve K yetkinlik düzeyleri eklenmektedir:
A= Hastanın acil durum tanısını koyma ve hastalığa özel
acil tedavi girişimini uygulayabilme düzeyini ifade eder.
K= Hastanın birincil, ikincil ve üçüncül korunma gereksinimlerini tanımlamayı ve gerekli koruyucu önlemleri alabilme düzeyini ifade eder.

HALK SAĞLIĞI UZMANI YETKİNLİKLERİ

Düzey

TOPLUMUN SAĞLIK DÜZEYİ
SAĞLIK ARAŞTIRMALARI
SAĞLIK İLE İLGİLİ VERİ VE İSTATİSTİKLERİ
SÜRVEYANS SİSTEMİ
TOPLUMUN SAĞLIĞINI GELİŞTİRİCİ PROGRAMLARI
SAĞLIK EĞİTİMİ PROGRAMLARI
SAĞLIK İLETİŞİMİ UYGULAMALARI
SAĞLIK POLİTİKALARI
HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI KURULUM PRENSİPLERİ
SAĞLIK HİZMETLERİ
HİZMET İÇİ EĞİTİMLER
SALGIN MÜCADELESİ
AFETLERDE HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİ
BİRİNCİL, İKİNCİL VE ÜÇÜNCÜL KORUMA HİZMETLERİ
OKUL SAĞLIĞI HİZMETLERİ
KADIN/ÜREME SAĞLIĞI HİZMETLER
BULAŞICI HASTALIKLARLA İLGİLİ HİZMETLER
KRONİK HASTALIKLARLA İLGİLİ HİZMETLER
YAŞLI SAĞLIĞI İLE İLGİLİ HİZMETLER

S, D
P, U, D
S, D
P, U, D
P, U, D
P, U, D
P, U, D
D
S, P, U, D
P, U, D
P, U, D
EÇ
P, U, D
EÇ
EÇ
EÇ
EÇ
EÇ
EÇ
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Kıdem
1
2
1
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Yöntem
YE-UE-BE
YE-UE-BE
YE-UE-BE
YE-UE-BE
YE-UE-BE
YE-UE-BE
YE-UE-BE
YE-UE-BE
YE-UE-BE
YE-UE-BE
YE-UE-BE
YE-UE-BE
YE-UE-BE
YE-UE-BE
YE-UE-BE
YE-UE-BE
YE-UE-BE
YE-UE-BE
YE-UE-BE
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HALK SAĞLIĞI UZMANI YETKİNLİKLERİ

Düzey

RUH İLE İLGİLİ SAĞLIĞI HİZMETLER
ÇEVRE SAĞLIĞI İLE İLGİLİ HİZMETLER
İŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ
MESLEK HASTALIKLARIYLA İLGİLİ HİZMETLER
TOPLUM BESLENMESİ İLE İLGİLİ HİZMETLER

EÇ
S, P, U, D
P, U, D
EÇ
S, P, U, D

3.7.2. GİRİŞİMSEL YETKİNLİKLER
Uzman Hekim aşağıda listelenmiş girişimsel yetkinlikleri ve eğitimi boyunca edindiği diğer bütünleyici “temel yetkinlikleri” eş zamanlı ve uygun şekilde kullanarak uygular.
1: Girişimin nasıl yapıldığı konusunda bilgi sahibi olma
ve bu konuda gerektiğinde açıklama yapabilme düzeyini ifade eder.

Kıdem
2
2
2
2
2

Yöntem
YE-UE-BE
YE-UE-BE
YE-UE-BE
YE-UE-BE
YE-UE-BE

2: Acil bir durumda, kılavuz veya yönerge eşliğinde veya
gözetim ve denetim altında bu girişimi yapabilme düzeyini
ifade eder.
3: Karmaşık olmayan, sık görülen tipik olgularda girişimi uygulayabilme düzeyini ifade eder.
4: Karmaşık olsun veya olmasın her tür olguda girişimi
uygulayabilme düzeyini ifade eder.

GİRİŞİMSEL YETKİNLİK

Düzey

Kıdem

Yöntem

HALKIN SAĞLIK EĞİTİMİ

4

1

YE-UE-BE

HİZMET İÇİ EĞİTİM

4

2

YE-UE-BE

SÜRVEYANS SİSTEMİ KURMAK

4

2

YE-UE-BE

SALGIN KONTROLÜ

4

2

YE-UE-BE

BEBEK ve ÇOCUK İZLEMLERİ

4

1

YE-UE-BE

KADIN ve GEBE İZLEMLERİ

4

1

YE-UE-BE

AİLE PLANLAMASI HİZMETLERİ

3

1

YE-UE-BE

BULAŞICI OLMAYAN HASTALIKLARIN KONTROLÜ

1

2

YE-UE-BE

İŞ YERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE MESLEK HASTALIKLARI HİZMETLERİ

4

1

YE-UE-BE

SAĞLIK HİZMETİNİN YÖNETİMİ

4

2

YE-UE-BE

HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI YÖNETİMİ

4

2

YE-UE-BE

4. ÖĞRENME VE ÖĞRETME YÖNTEMLERİ
Uzmanlık eğitimi sırasında kurs, seminer, gibi kuramsal eğitim teknikleri, araştırma planlama ve uygulaması ile
makale hazırlama ve sunumu, intörn eğitimine katılma gibi
uygulamalı eğitimlere yer verilmektedir. Klinik rotasyonlar
sırasında araştırma görevlileri bulundukları kliniğin her türlü tanı ve tedavi çalışmalarında yer alırlar, rotasyonlarını

tamamladıklarında rotasyon alanları için tanımlanmış olan
klinik ve girişimsel yetkinlik hedeflerine ulaşmış olurlar.
Saha çalışmaları sırasında araştırma görevlileri bulundukları birimdeki bütün faaliyetlerin içinde uygulamalı olarak yer
alırlar. Bu arada denetim, satın alma, yazışmalar, soruşturmalar, personel yönetimi, finans yönetimi gibi idari görevleri
gözler ve görev yaparlar. Saha rotasyonları için tanımlanmış
olan klinik ve girişimsel yetkinlik hedeflerine ulaşmış olurlar.
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Her araştırma görevlisi bir tez hazırlar. Tez çalışmasının amacı, araştırma görevlisinin belirli bir konuda bilgi
toplama, analiz, tartışma, sonuçları yorumlama, öncelik geliştirme ve rapor yazma becerisini kazanmasıdır. Araştırma
görevlisi, Anabilim Dalı akademik kurulu tarafından belirlenen tez danışmanı ile birlikte toplum öncelikli güncel
halk sağlığı sorunlarından birisini tez konusu olarak belirler. Tez çalışmasında konunun özgün olması tercih edilir.
Araştırma görevlisi tez önerisini Anabilim Dalının öğretim
üyeleri ve araştırma görevlilerine sunar ve öneri tartışılır.
Araştırma görevlisi tez önerisi sunumu sırasında aldığı katkı
ve eleştiriler çerçevesinde, tez danışmanının rehberliğinde
gerekli düzeltmeleri yaparak tez çalışmasına başlar.
TUKMOS tarafından önerilen öğrenme ve öğretme
yöntemleri üçe ayrılmaktadır: “Yapılandırılmış Eğitim Etkinlikleri” (YE), “Uygulamalı Eğitim Etkinlikleri” (UE)
ve “Bağımsız ve Keşfederek Öğrenme Etkinlikleri” (BE).
4.1. Yapılandırılmış Eğitim Etkinlikleri (YE)
4.1.1 Sunum
Bir konu hakkında görsel işitsel araç kullanılarak yapılan
anlatımlardır. Genel olarak nadir veya çok nadir görülen konular/durumlar hakkında veya sık görülen konu/durumların
yeni gelişmeleri hakkında kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntemde eğitici öğrencide eksik olduğunu bildiği bir konuda ve
öğrencinin pasif olduğu bir durumda anlatımda bulunur. Sunum etkileşimli olabilir veya hiç etkileşim olmayabilir.
4.1.2. Seminer
Sık görülmeyen bir konu hakkında deneyimli birinin
konuyu kendi deneyimlerini de yansıtarak anlatması ve anlatılan konunun karşılıklı soru ve cevaplar ile geçmesidir.
Sunumdan farkı konuyu dinleyenlerin de kendi deneyimleri
doğrultusunda anlatıcı ile karşılıklı etkileşim içinde olmasıdır. Seminer karşılıklı diyalogların yoğun olduğu, deneyimlerin yargılanmadan paylaşıldığı ve farklı düzeylerde kişilerin
aynı konu hakkında farklı düzeydeki sorular ile eksik yanlarını tamamlayabildikleri bir eğitim etkinliğidir.

4.1.3. Olgu tartışması
Bir veya birkaç sık görülen olgunun konu edildiği bir küçük grup eğitim aktivitesidir. Bu eğitim aktivitesinin hedefi,
farklı düzeydeki kişilerin bir olgunun çözümlenmesi sürecini tartışmalarını sağlayarak, tüm katılımcıların kendi eksik
veya hatalı yanlarını fark etmelerini sağlamak ve eksiklerini
tamamlamaktır. Bu olgularda bulunan hastalık veya durumlar ile ilgili bilgi eksikliklerinin küçük gruplarda tartışılması
ile tamamlanması veya yanlış bilgilerin düzeltilmesi sağlanır.
Ayrıca aynı durum ile ilgili çok sayıda olgunun çözümlenmesi yoluyla aynı bilginin farklı durumlarda nasıl kullanılacağı
konusunda deneyim kazandırır. Olgunun/ların basamaklı olarak sunulması ve her basamak için fikir üretilmesi ile sürdürülür. Eğitici her basamakta doğru bilgiyi verir ve doğru
kararı açıklar.
4.1.4. Makale tartışması
Makalenin kanıt düzeyinin anlaşılması, bir uygulamanın
kanıta dayandırılması ve bir konuda yeni bilgilere ulaşılması
amacıyla gerçekleştirilen bir küçük grup etkinliğidir. Makalenin tüm bölümleri sırası ile okunur ve metodolojik açıdan
doğruluğu ve klinik uygulamaya yansıması ile ilgili fikir üretilmesi ve gerektiğinde eleştirilmesi ile sürdürülür. Eğitici her
basamakta doğru bilgiyi verir ve doğru kararı açıklar. Uzman
adayına, benzer çalışmalar planlayabilmesi için problemleri
bilimsel yöntemlerle analiz etme, sorgulama, sonuçları tartışma ve bir yayın haline dönüştürme becerisi kazandırılır.
4.1.5. Dosya tartışması (Uzmanlık alanında kullanılmamaktadır)
Klinik rotasyonlar sırasında sık görülmeyen olgular ya
da sık görülen olguların daha nadir görülen farklı şekilleri
hakkında bilgi edinilmesi, hatırlanması ve kullanılmasını
amaçlayan bir eğitim yöntemidir. Eğitici, dosya üzerinden
yazı, rapor, görüntü ve diğer dosya eklerini kullanarak,
öğrencinin olgu hakkında her basamakta karar almasını sağlar
ve aldığı kararlar hakkında geribildirim verir. Geribildirimler
öğrencinin doğru kararlarını devam ettirmesi ve gelişmesi gereken kararlarının açık ve anlaşılır bir biçimde ifade edilerek
geliştirmesi amacıyla yapılır.
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4.1.6. Konsey (Uzmanlık alanında kullanılmamaktadır)
Klinik rotasyonlar sırasında olgunun/ların farklı disiplinler ile birlikte değerlendirilmesi sürecidir. Olgunun sık
görünürlüğünden çok karmaşık olması öğrencinin karmaşık
durumlarda farklı disiplinlerin farklı bakış açılarını algılamasını sağlar.
4.1.7. Kurs
Bir konu hakkında belli bir amaca ulaşmak için düzenlenmiş birden fazla oturumda gerçekleştirilen bir eğitim etkinliğidir. Amaç genellikle bir veya birkaç klinik veya girişimsel yetkinliğin edinilmesidir. Kurs süresince sunumlar,
küçük grup çalışmaları, uygulama eğitimleri birbiri ile uyum
içinde gerçekleştirilir.
4.1.8. Diğer

gi ve beceri kazanma motivasyonunu arttırır. Nöbetlerde sık
kullanılması gereken yetkinliklerin 1’inci kıdem yetkinlikleri
arasında sınıflandırılmış olmaları bu açıdan önemlidir.
4.2.1.3. Girişim
Klinik rotasyonlar sırasında tanı ve tedaviye yönelik tüm
girişimler, eğitici tarafından gösterildikten sonra belli bir kılavuz eşliğinde basamak basamak gözlem altında uygulama
yoluyla öğretilir. Her uygulama basamağı için öğrenciye geribildirim verilir. Öğrencinin doğru yaptıklarını doğru yapmaya devam etmesi, eksik ve gelişmesi gereken taraflarını
düzeltebilmesi için öğrenciye zamanında, net ve yapıcı müdahalelerle teşvik edici ve destekleyici ya da uyarıcı ve yol
gösterici geribildirimler verilmelidir. Her girişim için öğrenciye önceden belirlenmiş yetkinlik düzeyine ulaşacak sayıda
tekrar yaptırılması sağlanır.
4.2.1.4 Ameliyat (Uzmanlık alanında kullanılmamaktadır)

4.2. Uygulamalı Eğitim Etkinlikleri (UE)
4.2.1. Yatan hasta bakımı (Uzmanlık alanında kullanılmamaktadır)
4.2.1.1. Vizit
Klinik rotasyonlar sırasında farklı öğrenciler için farklı
öğrenme ortamı oluşturan etkili bir eğitim yöntemidir. Hasta
takibini yapan ve yapmayan öğrenciler vizitten farklı şekilde
faydalanırlar. Hastayı takip eden öğrenci hasta takibi yaparak
ve yaptıkları için geribildirim alarak öğrenir, diğer öğrenciler bu deneyimi izleyerek öğrenirler. Vizit klinikte görülen
olguların hasta yanından çıktıktan sonra da tartışılması ve olgunun gerçek ortamda gözlemlenmesiyle öğrenmeyi sağlar.
4.2.1.2. Nöbet
Klinik rotasyonlar sırasında öğrencinin sorumluluğu
yüksek bir ortamda derin ve kalıcı öğrenmesine etki eder.
Olguyu yüksek sorumluluk durumunda değerlendirmek
öğrencinin var olan bilgisini ve becerisini kullanmasını ve
eksik olanı öğrenmeye motive olmasını sağlar. Nöbet, gereken yetkinliklere sahip olunan olgularda özgüveni arttırırken,
gereken yetkinliğin henüz edinilmemiş olduğu olgularda bil-

İçinde çok sayıda karar ve girişim barındıran müdahale
süreçleridir. Her karar ve girişimin ayrı ayrı gereken yetkinlik
düzeylerine ulaşması amacıyla en az riskli/karmaşık olana
doğru olacak şekilde ameliyat sürecinin tüm basamakları
yüksek gözlem altında öğretilir. Öğrencinin tüm basamaklarda
gereken yetkinlik düzeyine ulaşması için yeterli sayıda tekrar
yapılması sağlanır.
4.2.2. Ayaktan hasta bakımı
Öğrenci gözlem altında olgu değerlendirmesi yapar ve
tanı, tedavi seçeneklerine karar verir. Öğrencinin yüksek/orta
sıklıkta görülen acil veya acil olmayan olguların farklı başvuru şekillerini ve farklı tedavi seçeneklerini öğrendiği etkili bir
yöntemdir. Ayaktan hasta bakımında sık kullanılması gereken
yetkinliklerin 1’inci kıdem yetkinlikleri arasında sınıflandırılmış olmaları bu açıdan önemlidir.
4.2.3. Diğer (Saha eğitimi uygulamaları)
Saha Eğitimi: Sağlık hizmeti sunan kuruluşlarda iş
başındaki eğitimdir.
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4.3. Bağımsız ve Keşfederek Öğrenme Etkinlikleri (BE)
4.3.1. Yatan hasta takibi (Halk Sağlığı uzmanlık eğitiminde kullanılmamaktadır.)
Yatarak takip edilen bir olgu hakkında yeterliliğe erişmemiş bir öğrencinin gözetim ve denetim altında, yeterliğe
ulaşmış bir öğrencinin gözlem altında yaptığı çalışmalar sırasında eksikliğini fark ettiği konularda öğrenme gereksinimini
belirleyerek bunu herhangi bir eğitim kaynağından tamamlaması sürecidir. Bu eğitim kaynaklarının doğru ve güvenilir
olmasından eğitici sorumludur.

nuyu öğretirken bu konuda farklı bakış açılarını, daha önce
düşünmediği soruları veya varlığını fark etmediği durumları
fark ederek öğrenme gereksinimi belirlemesi ve bunu herhangi bir eğitim kaynağından tamamlaması sürecidir.
4.3.7. Diğer
5. EĞİTİM STANDARTLARI
5.1. Eğitici Standartları
Halk sağlığı uzmanlık eğitiminin yürütüleceği programlarda en az bir profesör veya doçent olan eğitici bulunmalıdır.

4.3.2. Ayaktan hasta/materyal takibi

En az üç eğitici önerilir.

Ayaktan başvuran acil veya acil olmayan bir olgu hakkında gereken yetkinlik düzeyine erişmemiş bir öğrencinin
gözetim ve denetim gözlem altında, eğitici eşliğinde ve gereken yetkinlik düzeyine ulaşmış bir öğrencinin yüksek gözlem
altında yaptığı çalışmalar sırasında eksikliği fark ettiği konularda öğrenme gereksinimini belirleyerek bunu herhangi bir
eğitim kaynağından tamamlaması sürecidir. Bu eğitim kaynaklarının doğru ve güvenilir olmasından eğitici sorumludur.
4.3.3. Akran öğrenmesi
Öğrencinin bir olgunun çözümlenmesi veya bir girişimin
uygulanması sırasında bir akranı ile tartışarak veya onu
gözlemleyerek öğrenmesi sürecidir.
4.3.4. Literatür okuma
Öğrencinin öğrenme gereksinimi olan konularda literatür
okuması ve klinik uygulama ile ilişkilendirmesi sürecidir.
4.3.5. Araştırma
Öğrencinin bir konuda tek başına veya bir ekip ile araştırma tasarlaması ve bu sırada öğrenme gereksinimini belirleyerek bunu herhangi bir eğitim kaynağından tamamlaması
sürecidir.
4.3.6. Öğretme
Öğrencinin bir başkasına bir girişim veya bir klinik ko-

Eğiticilerden en az biri halk sağlığı uzmanı olmalıdır.
Diğer eğiticiler halk sağlığı ya da halk sağlığının alt disiplinlerinde uzman veya doktoralı olmalıdır.
5.2. Mekan ve Donanım Standartları
Halk sağlığı uzmanlık eğitimi yapılan programlarda yeteri kadar derslik, bilimsel yayınlara ulaşılabilecek kütüphane
bulunmalıdır.
Halk sağlığı uzmanlık eğitimi yapılan programlarda görsel ve işitsel ders aracı, bilgisayar, internet olanağı
bulunmalıdır. Ayrıca, klinik rotasyonlar için hastane gereklidir. Saha çalışmalarının yapılabilmesi için Sağlık Bakanlığı
(ya da ilgili birimi) ile yapılmış bir işbirliği protokolü yapılabilir.
6. ROTASYON HEDEFLERİ
B: Hastalığa ön tanı koyma ve gerekli durumda hastaya
zarar vermeyecek şekilde ve doğru zamanda, doğru yere sevk
edebilecek bilgiye sahip olma düzeyini ifade eder.
T: Hastaya tanı koyma ve sonrasında tedavi için yönlendirebilme düzeyini ifade eder.
TT: Ekip çalışmasının gerektirdiği durumlar dışında herhangi bir desteğe gereksinim duymadan hastanın tanı ve tedavisinin tüm sürecini yönetebilme düzeyini ifade eder.
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EÇ: Ekip çalışması yaparak hastanın tanı ve tedavisinin
tüm sürecini yönetebilme düzeyini ifade eder.
A: Hastanın acil durum tanısını koymak ve hastalığa özel
acil tedavi girişimini uygulayabilme düzeyini ifade eder.
K: Hastanın birincil, ikincil ve üçüncül korunma gereksinimlerini tanımlamayı ve gerekli koruyucu önlemleri alabilme düzeyini ifade eder.
KLİNİK ROTASYON SÜRECİ ve HEDEFLERİ

1 AY

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları*

1 AY

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji*

1 AY

Göğüs Hastalıkları*

1 AY

İç Hastalıkları*

1 AY

Kadın Hastalıkları ve Doğum*

1 AY

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları*

6 AY

Saha Eğitimi

KLİNİK YETKİNLİK HEDEFLERİ
Yetkinlik
Düzeyi
B

GİRİŞİMSEL YETKİNLİK HEDEFLERİ

3

Sağlam çocuk izlemi

4

Yetkinlik
Düzeyi

Mikrobiyolojik amaçlı numune alımı

3

Profilaksi,

4

Hastane salgınlarının analizi ve yönetimi

2

Hastane enfeksiyonlarının kontrolü

2

Enfeksiyon hastalıkları kontrol komitesinde surveyans çalışmalarına katılım

2

Antimikrobiyallerin doğru kullanılması ve kontrolü

1

GÖĞÜS HASTALIKLARI ROTASYONU
KLİNİK YETKİNLİK HEDEFLERİ
Yetkinlik
Düzeyi

Sigara bıraktırma teknikleri

B

Mesleki akciğer hastalıkları

B

Tüberkülozda DGT

B

Sık görülen solunum sistemi hastalıkları

B

Yetkinlik Adı
Sigara bırakma danışmanlığı

Yetkinlik
Düzeyi

Aşı uygulamaları

B, K

GİRİŞİMSEL YETKİNLİK HEDEFLERİ

B, K

GİRİŞİMSEL YETKİNLİK HEDEFLERİ
Yetkinlik Adı

Toplum sağlığını ilgilendiren enfeksiyonlar

Yetkinlik Adı

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ROTASYONU

Çocukluk yaş grubunda sık görülen hastalıklar

Yetkinlik
Düzeyi

Yetkinlik Adı

Yetişkin döneme ait bağışıklama uygulamaları

*Uzmanlık eğitimi sonrasındaki hizmetlerde yatar hasta
takibi yapmayacağından, rotasyonda yatar hasta hizmetlerinde görev almamaları, servis nöbetine yazılmamaları gerekmektedir.

Çocukluk çağı tarama testleri

KLİNİK YETKİNLİK HEDEFLERİ

Yetkinlik Adı

ROTASYON
ROTASYON DALI
SÜRESİ/AY

Yetkinlik Adı

ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK
MİKROBİYOLOJİ ROTASYONU
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UYGULAMALI SAHA EĞİTİMİ

İÇ HASTALIKLARI ROTASYONU

KLİNİK YETKİNLİK HEDEFLERİ

KLİNİK YETKİNLİK HEDEFLERİ

Yetkinlik Adı

Yetkinlik
Düzeyi

Yetkinlik Adı
Bulaşıcı olmayan hastalıklar

TSM yönetimine ait mevzuat

B, K

Erişkin çağı tarama testleri

B

GİRİŞİMSEL YETKİNLİK HEDEFLERİ
Yetkinlik Adı
Hasta eğitim programı

Yetkinlik
Düzeyi

U,D

TSM hizmetleri

P, U,D

Birinci basamakta sunulan sağlık hizmetleri

P, U,D

Birinci basamakta sık görülen hastalıklar

D

Sağlık Bakanlığına bağlı Kuruluşlarında/ Sağlık/ Halk
Sağlığı Müdürlüğü’nün örgütlenme yapısı

D

GİRİŞİMSEL YETKİNLİK HEDEFLERİ

3

Yetkinlik Adı

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ROTASYONU
GİRİŞİMSEL YETKİNLİK HEDEFLERİ
Yetkinlik Adı

Yetkinlik
Düzeyi

Yetkinlik
Düzeyi

Yetkinlik
Düzeyi

TSM bölgesinde ilçe ve il düzeyinde personelin ihtiyacı doğrultusunda hizmet içi eğitimleri yürütür

4

TSM, ilçe ve il düzeyinde halk eğitimlerini yürütür

4

TSM bölgesinde, ilçe ve il ve ulusal düzeyde sağlığı
geliştirmeye yönelik hizmetleri yürütür

4

Gebelik dönemi ve sonrasında anne ve bebek beslenmesi eğitimi

4

Aile planlaması ile ilgili danışmanlık hizmetleri

4

Anabilim dalının halk eğitimi

4

Gebelikte sık görülen komplikasyonlara yaklaşım

1

Gebe izlemi

3

- Türkiye Halk Sağlığı Kurumu,**

Lohusalık dönemi izlemi

3

Menopoz dönemi izlemi

3

- Halk Sağlığı Müdürlüğü,**

UYGULAMALI SAHA EĞİTİMİNİN YAPILABİLECEĞİ
BİRİMLER**

- Toplum Sağlığı Merkezleri, **

RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ROTASYONU

- İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı birimleri, **

GİRİŞİMSEL YETKİNLİK HEDEFLERİ

- Halk Sağlığı Laboratuvarı, **

Yetkinlik Adı

Yetkinlik
Düzeyi

Madde bağımlılığı danışmanlığı

2

- Meslek Hastalıkları Hastanesi,**

Şiddete yaklaşım

3

Toplum ruh sağlığı koruma yaklaşımı

3

-ve benzeri birimler**
**Uygulamalı saha eğitiminin yapılacağı birimler, saha
rotasyon hedeflerini karşılayacak şekilde eğitim sorumlusu
tarafından anabilim dalı akademik kuruluna sunulur ve anabilim dalı akademik kurulu tarafından onaylanır. Bu süreç-
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te yukarıda belirtilen birimlerden en az üçünü tamamlamak
gereklidir. Her birimde eğitimini tamamlandığına dair belge
saha eğitiminin yapıldığı birimdeki amirden alınır anabilim
dalı eğitim sorumlusu tarafından onaylanır.
7. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Eğiticinin uygun gördüğü ölçme değerlendirme yöntemleri uygulanmaktadır.

8. KAYNAKÇA
*TUKMOS, TIPTA UZMANLIK KURULU MÜFREDAT OLUŞTURMA VE STANDART BELİRLEME SİSTEMİ, Çekirdek Müfredat Hazırlama Kılavuzu, v.1.1; 2013
*TUKMOS, TIPTA UZMANLIK KURULU MÜFREDAT OLUŞTURMA VE STANDART BELİRLEME SİSTEMİ, Çekirdek Müfredat Hazırlama Kılavuzu, v.2.1; 23.2.2015

EK 7
HEMŞİRELERİN TEK BAŞINA VEYA HEKİMLE BİRLİKTE YAPABİLECEKLERİ İŞLEMLER
Hemşirelik Girişimi

Hemşirelik ka- Hekim kararı
rarı ile uygulanır ile uygulanır

I. VERİ TOPLAMA
Hasta kabulü: Hastanın öyküsünün alınması ve oryantasyonunun sağlanması
Fiziksel değerlendirme
Yaşam bulgularının alınması ( vücut sıcaklığı, nabız, kan basıncı, solunum)
Bacak çevresi ölçümü
Baş çevresi ölçümü
Bel, kalça ve karın çevresinin ölçümü
Boy ölçümü
Derinin izlenmesi / değerlendirilmesi
Göğüs çevresinin ölçümü
Kanama kontrolü
Kilo ölçümü
Bilinç durumunun değerlendirilmesi
Periferik nabız kontrolü
Sistem değerlendirmesi (dolaşım, solunum, sinir, gastrointestinal vb)
Yenidoğan bebeğin ilk değerlendirmesi
Tanı işlemleri/Örnek alma
Allerjenlerle epidermal deri testi
Balgam örneği alınması
Bronkoskopi uygulamasına yardım edilmesi
Burun-boğaz kültürü için örnek alınması
EKG çekilmesi*
Fenilketonüri için kan örneği alınması*
Gaita kültürü için örnek alınması
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Hekim ile
birlikte
yapar

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
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Gaita örneği alınması (gizli kan)
Glukometre ile kan şekeri ölçülmesi*
İdrar kültürü için örnek alınması
İdrar örneği alınması (tam idrar tetkiki)
İdrar toplanması (24 st’lik)
Nazogastrik/orogastrik tüpten mide sıvısı alınması
Pap-Smear için örnek alınması*
PPD/Tüberkülin testi uygulanması
Yaradan kültür için örnek alınması*
Girişimsel işlemlere hazırlık
Hastanın ameliyat öncesi hazırlığı*
Koroner anjiyografiye hazırlık*
Hastanın endoskopi öncesi hazırlığı*
Hastanın kolonoskopi öncesi hazırlığı*
Hastanın ERCP öncesi hazırlığı*
Hastanın Bronkoskopi öncesi hazırlığı*
Diğer girişimsel işlemlere hazırlık*
Hastanın izlenmesi/ monitorizasyonu
Ağrı izleme
Aldığı çıkardığı sıvının izlenmesi*
EKG’nin izlenmesi*
İnvazif mekanik ventilasyon uygulanan hastanın izlenmesi*
Kafa içi basıncının izlenmesi*
Kapalı drenaj sisteminin izlenmesi*
Kardiyak output/kardiyak indeks ölçümü*
Noninvazif mekanik ventilasyon uygulanan hastanın izlenmesi*
Oksijen satürasyonunun (Pulse oksimetri) izlenmesi*
Pulmoner arter kateteri olan hastanın izlenmesi*
Santral venöz basıncın (SVB) izlenmesi*
Solunumun monitorle izlenmesi*
Vücut sıcaklığının monitörle izlenmesi* (periferik, özofajeal vb)
Sağlık taraması yapılması
Çocuklarda işitme,görme vb kusurlar tespit edildiğinde ilgili sağlık kuruluşuna
yönlendirilmesi
Saçlı deride bit/sirke belirleme
Skolyoz belirleme
Vardiya başında hasta teslimi
II. HEMŞİRELİK TANILARININ veya ORTAK BAKIM SORUNLARININ BELİRLENMESİ
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Hasta ile ilgili toplanan verilerde (öykü, fizik muayene, laboratuvar bulguları ve diğer
tanı işlemleri sonuçlarında) veya bakım uygulaması sonuçlarında normalden sapmaların
değerlendirilmesi ve yorumlanması
III. BAKIM HEDEFLERİNİN BELİRLENMESİ
Belirlenen sorunların çözümüne yönelik hemşirelik hedeflerin belirlenmesi
IV. TEDAVİ ve SAĞLIK BAKIM EKİBİ İLE ORTAK BAKIM GİRİŞİMLERİNİN
BELİRLENMESİ/PLAN
Sağlık düzeyinin istenen düzeye ulaşması için uygulanacak girişimlerin belirlenmesi
V. TEDAVİ ve SAĞLIK BAKIM EKİBİ İLE ORTAK BAKIM GİRİŞİMLERİNİN UYGULANMASI
FİZYOLOJİK TEMEL GEREKSİNİMLERE YÖNELİK GİRİŞİMLER
Aktivite ve Egzersiz Yönetimi
Hastanın ayağa kaldırılması*
Hastanın yataktan sandalyeye/sedyeye alınması*
Denge sağlama*
Eklem hareket açıklığını (ROM) sağlama egzersizleri*
Kas tonüsünü sürdürme
Egzersizi artırma/geliştirme*
Hareket toleransını değerlendirme
İzometrik-izotonik egzersizler yaptırma*
Önerilen egzersiz ve aktivite eğitimi
Özel cerrahi girişimlere uygun(mastektomi vb.) ekzersiz yaptırma
Boşaltımın Yönetimi
Abdominal basıncı artıran egzersizleri uygulatma*
Barsak eğitimi
Dışkı/idrar kaçıran hastanın bakımı
Diyareli hastanın bakımı
Gaz problemi olan hastanın bakımı
İdrar torbasının değiştirilmesi
Konstipasyonu olan hastanın bakımı

X

Laksatif uygulama
Lavman uygulama
Mesane eğitimi
Mesane irigasyonu*
Stoma bakımı (kolostomi, ileostomi vb.)
Ördek veya sürgü verme
Pelvik bölge egzersizleri
Perianal hijyen
Prezervatif sonda uygulama
Rektal prolapsusu olan hastanın bakımı
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HALK SAĞLIĞI Kuramlar ve Uygulamalar

Rektal tüp uygulama
Suprapubik kateter takılmasına katılım
Suprapubik kateter bakımı
Suprapubik kateter çıkarılmasına katılım
Üriner kateter takılması*
Üriner kateter bakımı
Üriner kateter çıkarılması*
Üriner alışkanlık eğitimi
Üriner retansiyonlu hastanın bakımı
Hareketsizlik Yönetimi
Alçılı hastanın bakımı
Fiziksel hareketi sınırlama
Hasta transportu (hastane içi, hastane dışı)
Pozisyon verme (sırtüstü, düz, yan, oturur, yarı oturur vb)
Tesbit etme (yaralı vücut bölgesinin korunması)
Traksiyonlu ya da immobilize hastanın bakımı
Yatak istirahatli hastanın bakımı
Beslenme Desteği
Ağız bakımı
Ağızdan beslenmeye yardım (yemek yedirme)
Anne sütü ile besleme
Bebekte gazın çıkartılması
Beslenme yönetimi (danışmanlık, tedavi uygulama, izleme)*
Biberonla besleme
Bulantı kusması olan hastanın bakımı
Emzirmeye destek verilmesi
Emzirme eğitimi
Enteral tüple besleme (NGT, OGT veya gastrostomi)
Gastrostomi yapılmasına katılım
Kaşık/bardakla besleme*
Kilo yönetimi (almaya ve vermeye yardım)
Nazogastrik, orogastrik sonda yerleştirme*
Nazogastrik, orogastrik sonda bakımı
Nazogastrik, orogastrik sondanın çıkarılması*
Önerilen diyetle ilgili eğitim
Süt sağma ve saklama eğitimi
Yeme bozuklukları yönetimi
Ağrı yönetimi*
Kas gevşetici girişimlerin uygulanması
Masaj
Rahatlık/konforun sağlanması için çevrenin düzenlenmesi
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Sıcak-soğuk uygulamalar:
Ateş düşürmek için genel yaş soğuk uygulama*
Buz kesesi uygulama*
Lokal sıcak uygulama (lamba, termofor)*
Lokal yaş sıcak kompres uygulama*
Lokal yaş soğuk kompres uygulama*
Oturma banyosu verme*
Transkütan elektriksel sinir stimülasyonu (TENS)
Vücudun belirli bölgelerine bası uygulama (ağrı, bulantıyı önleme amaçlı)
Öz Bakımı Kolaylaştırma
Ağız diş sağlığı uygulamaları
Ayak bakımı yapma
Bitli baş banyosu verme
Deri ve mukoza bütünlüğünü koruma önlemleri
Diyabetik ayak bakımı
Göz bakımı
Hasta giyinmesine ve soyunmasına yardım etme
Kontakt lens bakımı
Kulak bakımı
Ölüm sonrası (postmortem) bakım
Pansuman yapma*
Perine bakımı
Protez bakımı
Sabah-akşam tuvaleti
Saç bakımı
Tam banyo (yatak içi, yatak dışı)
Tırnak bakımı
Tüp bakımı
Uyku kalitesini artırmaya yönelik girişimler
Yutma terapisi*
FİZYOLOJİK KOMPLEKS GEREKSİNİMLERE YÖNELİK GİRİŞİMLER
Elektrolit, Asit-Baz
Asit-baz dengesizliğini düzeltici girişimler*
Elektrolit dengesizliğini düzeltici girişimler*
Hemodiyaliz tedavisi
Hemofiltrasyon
Hiperglisemi yönetimi (önleme, izleme, düzeltme)*
Hipoglisemi yönetimi (önleme, izleme, düzeltme)*
Periton diyaliz
İlaç Yönetimi
Analjezik ilaçların uygulanması
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HALK SAĞLIĞI Kuramlar ve Uygulamalar

Aşı uygulama/bağışıklama*
Oral yolla ilaç uygulama
Buruna ilaç uygulama
Göze ilaç uygulama
Kulağa ilaç uygulama
Deri altına (subkütan) ilaç uygulama
Deri içine (intrakütan) ilaç uygulama
Deriye ilaç uygulama
Enteral tüp yoluyla ilaç uygulama
Hasta kontrollü analjeziye (PCA) katılım
İnhalasyon yoluyla ilaç uygulama
İntraplevral ilaç uygulamaya katılım
İntraspinal ilaç uygulamaya katılım
İntravenöz yolla ilaç uygulama
Kas içine (Intramuskuler) ilaç uygulama
Kemik içine ilaç uygulamaya katılım
Kemoterapi yönetimi (hazırlık, uygulama, izlenmesi, hasta eğitimi)*
Önerilen ilaçla ilgili eğitim
Rektuma ilaç uygulama
Sedasyonda olan uyanık (bilinçli) hastanın izlenmesi
Vajene ilaç uygulama
Venöz yol açıklığının sürdürülmesi (venöz kateter ve bağlantılarının açıklığının korunması)
Serebral ventrikül içine ilaç uygulamaya katılım
Nörolojik Yönetim
Konvülsiyon ataklarının yönetimi (önleme, izleme, tedavi, bakım)*
Periferik duyu kaybı olan hastanın bakımı
Nörolojik problemi olan vakada pozisyon verme*
Serebral ödem yönetimi (izleme, bakım, tedavinin uygulanması)*
Perioperatif Bakım
Preoperatif hasta eğitimi
Preoperatif koordinasyon girişimleri
Hastanın fiziksel ve psikolojik hazırlığı
Hasta güvenliği açısından ameliyat öncesi kontrollerinin yapılması (doğru hasta, doğru
ameliyat yeri vb)
Ameliyat öncesi ameliyatanede uygulanan girişimler
Ameliyat odasının kontrolü (ameliyat odasının hazırlanmasının sağlanması, ameliyat için
gerekecek cihaz ve malzemeler, masa, pozisyon, aksesuar hazırlığı ve kontrolü)
Steril ve steril olmayan malzemelerin kontrol edilmesi ve aseptik tekniğe uygun olarak
açılması
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HALK SAĞLIĞI Kuramlar ve Uygulamalar

Ameliyat öncesi gaz bezi, iğne, bistüri ve diğer aletlerin sayımının yapılması, gerektiğinde sayım tahtasına yazılması
Ameliyathaneye hasta kabulü (hastanın kimliğinin ve dosyasının kontrolü vb.)
Hastaya psikolojik destek sağlanması
Hastanın vücut traşının kontrol edilmesi
Hastanın ameliyat masasına alınması (hastaya güvenli pozisyon verilmesi ve uygun şekilde örtülmesi)
Scrub hemşire ve cerrahın steril koşullara uygun şekilde giyinmesine yardımcı olunması
Cilt temizliği için antiseptik solüsyon verilmesi
Ameliyat sırasında kullanılacak malzemelerin bağlantısının yapılması ve kullanıma hazır
hale getirilmesinin sağlanması (ışık, ayak pedalı, koter vb)
Ameliyat sırasında uygulanan girişimler
Cerrahi işlem sırasında hastanın yaralanmasının önlenmesi
İntraoperatif dönemde infeksiyon kontrolü
Cerrahi işlem sırasında işleme katılım
Cerrahi işlem boyunca steril ortamı izleme ve devamlılığını sağlama
Cerrahi işlem boyunca gerekli malzemelerin uygun şekilde kullanılmasına destek olma
Ameliyat sonrasında uygulanan girişimler
Ameliyat sonunda spanç, alet, iğne sayımlarını güvenli bir şekilde yapma ve kaydetme
Odanın ve malzemelerin bir sonraki vakaya hazırlanmasının sağlanması
Solunum Yönetimi
Aspirasyonu önleme girişimleri*
Buhar tedavisi*
Endotrakeal entübasyon**
Endotrakeal ekstübasyon
Ekspire edilen karbondioksit konsantrasyonunun (solunum sonu CO2 = end tidal CO2)
izlenmesi*
Göğüs fizyoterapisi
Göğüs tüpü takılmasına yardım
Göğüs tüpü olan hastanın bakımı
Göğüs tüpü çıkarılmasına yardım
Hava yolu aspirasyonu (oral, nazal, trakeal aspirasyon)*
Airway yerleştirme ve sabitleme
Mekanik ventilasyon uygulanan hastanın bakımı (invaziv)
Mekanik ventilasyon uygulanan hastanın bakımı (noninvaziv)
Mekanik ventilatörden ayırma
Oksijen tedavisi (maske, nazal kanül)*
Öksürmeyi geliştirme (derin nefes alma ve öksürme egzersizleri yaptırma)
Postüral drenaj*
Spontan solunumun desteklenmesi için yapılan egzersizler
Torasentez işlemine katılım
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HALK SAĞLIĞI Kuramlar ve Uygulamalar

Torasentez uygulanan hastanın bakımı
Trakeotomi işlemine katılım
Trakeotomi kanülünün çıkarılması/değiştirilmesi işlemine katılım*
Ventilatör devrelerinin değiştirilmesi
Yapay hava yolu olan hastanın bakımı: Trakeostomi, endotrakeal tüp, larenjeyal maske
Deri/Yara Yönetimi
Amputasyonlu hastanın bakımı*
Bası yaralarının bakımı*
Bası yaralarının önlenmesi
Deri üzerine ilaç uygulama
Sütur atma
İnsizyon yeri bakımı
Pişik bakımı*
Yanık/yara debridmanı*
Yanık pansumanı*
Doku Perfüzyon Yönetimi
Akut kalp sorunları olan hastanın bakımı*
Disritmili hastanın bakımı (önleyici, düzeltici)*
Dolaşım yetersizliği yönünde hastanın değerlandirilmesi
Dolaşım yetersizliği olan bölgenin korunması
Dolaşımı hızlandırıcı/düzenleyici girişimler
Exchange transfüzyona katılım
Hemodinamik düzenleme
Hipervolemi yönetimi*
Hipovolemi yönetimi*
İntravenöz sıvı tedavisini başlatma ve izleme (akış hızını hesaplama, İV set hazırlama, IV
sıvıyı başlatma, akış hızını izleme, protokole uygun flaş yapma/yıkama)*
İntravenöz kateter bakımı (Periferik, santral, periferik yoldan santral)
Santral intravenöz. kateter yerleştirilmesi işlemine katılım
Periferik intravenöz kateterlerin çıkarılması
Santral venöz kataterlerin çıkarılması
Kan ve kan ürünlerinin verilmesi
Kanamayı azaltıcı girişimler*
Kanamayı önleyici girişimler*
Mekanik yardımcı araç kullanılarak dolaşımı desteklenen hastanın izlemi (İntraaortik
balon pompası vb.)
Pacemaker kateteri takılmasına katılım
Pacemaker takılı hastanın bakımı
Pacemaker kateteri çıkarılmasına katılım
Periferik intravenöz kateter yerleştirme*
Periferik embolili hastanın bakımı
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HALK SAĞLIĞI Kuramlar ve Uygulamalar

Pulmoner embolisi olan hastanın bakımı
Sheath (kılıf) kateter (koroner anjioplasti) çekilmesi işlemine katılım
Parenteral sıvı replasmanı
Şok yönetimi (önleme, izleme, tedavi, bakım)*
Varis çorabı giydirilmesi ve hasta eğitimi
DAVRANIŞSAL
Davranış Tedavisi**
Bireyi sosyal aktivitelere katma (sosyal terapi)
Davranış iyileştirme /geliştirme
Girişkenlik eğitimi
Hasta ile birlikte ortak hedef belirleme/oluşturma
Hasta ile kontrat/sözleşme yapma
Evcil hayvan ile yardım terapisi
Hiperaktivite/dikkat bozukluğu olan hastanın bakımı
Kendine zarar vermeyi önleme
Kendini değiştirmeye yardım etme
Madde kullanımı tedavisi: Alkol bırakma
Madde kullanımı tedavisi: İlaç bırakma
Madde kullanımı tedavisi: Sigarayı bırakma
Madde kullanımını önleme
Müzikle tedavi
Oyunla tedavi
Sanatla tedavi
Sınır koyma
Sorumluluk almaya yardım etme
Sosyal beceri eğitimi
Bilişsel Tedavi
Bilişsel uyaran verme
Bilişsel yeniden yapılandırma
Gerçeğe getirme
Hafıza eğitimi
Öfke ile baş etme (öfke yönetimi)
Öğrenmeye hazır oluşluğu geliştirme
Öğrenmeyi kolaylaştırma
Reminisens tedavi (şu ana adaptasyon için geçmiş duygu, düşünce ve olayları hatırlatma/
çağırma)**
İletişimi Geliştirme
Aktif dinleme
Görme problemi olan hasta ile iletişim
İşitme problemi olan hasta ile iletişim
Karmaşık / kompleks ilişkiyi yapılandırma
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HALK SAĞLIĞI Kuramlar ve Uygulamalar

Konuşma problemi olan hasta ile iletişim
Sosyalizasyonu / sosyal etkileşimi artırma
Baş Etme Yollarının Geliştirilmesi
Baş etmeyi öğretme
Baş etmede mizahı kullanma
Beden imajını düzeltme
Benlik saygısını artırma
Cinsel danışmanlık
Çevre güvenliğini düzenleme
Destek gruplarına yönlendirme
Destek sistemi geliştirme
Duygusal destek verme
Genetik danışmanlık
Grup tedavisi uygulama
Hastanın değerlerini belirleme
Karar verme becerisini geliştirme
Kendi farkındalığını artırma
Krize müdahale*
Mood yönetimi
Olası krizlere hazırlama
Manevi destek
Suçluluk duygusunu hafifletme
Terapötik dokunma
Terminal hasta bakımı
Yastaki bireye/aileye yardım
Eğitim ve Danışmanlık
Aile planlaması
Adölesan eğitimi
Emzirme Eğitimi
Anne sütü sağılması ve saklanması eğitimi
Bebek bakımı ve beslenmesi
Bireysel eğitim
Cinsel sağlık eğitimi
Cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve güvenli cinsel İlişki eğitimi
Çocuğu olan ebeveynlerin eğitimi
Çocuk bekleyen ailede ebeveynlerin eğitimi
Gebelikte bakım
Grup eğitimi
Hastalık süreci hakkında eğitim
Hastalıkların erken tanısı ile ilgili eğitim
Hipertansiyon ile ilgili eğitim
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İlkyardım eğitimi
İnhaler ilaç kullanma eğitimi
İşlemler/tedaviler hakkında eğitim
Kemoterapi yönetimi ile ilgili eğitim (yan etkileri ile başa çıkma)
Kendi kendine idrar sondası takma eğitimi
Erken tanı ve sağlığın geliştirilmesine yönelik eğitim (kendi kendine meme, vulva, testis,
deri muayenesi)
Stoma bakımı
Koroner kalp hastalıkları ile ilgili eğitim
Loğusalık bakımı
Madde kullanımını önleme eğitimi
Menopoz eğitimi
Neonatal resusitasyon eğitimi (aileye)
Önerilen diyetle ilgili eğitim
Önerilen egzersiz/aktivite ile ilgili eğitim
Önerilen ilaçlar ile ilgili eğitim
Preoperatif eğitim
Psikomotor beceri eğitimi
Sağlık eğitimi
Sağlıklı beslenme eğitimi
Stres yönetimi eğitimi
Yenidoğan bakımı ile ilgili eğitim
Yoğun bakımda bebeği/yakını yatan aileye destek
Diğer eğitim ve danışmanlık uygulamaları:....
Psikolojik Rahatlığı Artırma
Anksiyeteyi azaltma, sakinleştirme teknikleri
Gevşeme (relaksasyon) tekniklerini kullanma
Hayal kurma (imgeleme) tekniğini kullanma
İlgiyi başka yöne çekme
GÜVENLİK
Kriz Yönetimi
Taciz ve tecavüz sonrası yönetimi (bireyin psikolojik olarak desteklenmesi, rehabilitasyonu, acil kontrasepsiyon, kanıt toplama vb)**
İhmal/istismardan koruma, tanılama, eğitim danışmanlık
İhmal/istismar tedavisi
İlk yardım uygulamaları*
Kod/acil durum yönetimi*
Kriz durumunda hasta ve ailesine destek
Olağanüstü durumlarda acil bakım girişimleri*
Resusitasyon (yeniden canlandırma) girişimleri*
Suisid/intiharı önlemeye yönelik girişimler*
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HALK SAĞLIĞI Kuramlar ve Uygulamalar

Triyaj (Öncelikli olanı belirleme)*
Risk Belirleme / Tanılama: Risk Yönetimi
Alerji yönetimi (önleme, tanıma, tedavi)*
Aspirasyonu önleyici girişimler*
Ayak tahtası kullanılması*
Bağışıklama/aşı uygulamaları*
Basınç ülserlerini önleyici girişimler
Deliryum yönetimi
Deluzyon yönetimi
Demans yönetimi
Düşmeyi önleme
Ev içi şiddeti önleme
Fiziksel kısıtlama
Halüsinasyon yönetimi
İntiharı önleme
Çevresel Risklerin Yönetimi
Çevre yönetimi: Çalışan güvenliği
Çevre yönetimi: Şiddeti önleme
Çevre yönetimi: Toplum
İnfeksiyon kontrolü önlemleri:
İnfeksiyondan koruma
Asepsiye uygun el yıkama
İzolasyon ünitesi hazırlama
Solüsyonları dilüe etme*
Solüsyonlarla dezenfeksiyon uygulama
Steril eldiven giyme-çıkarma, steril paket,bohça, tromel açma
Steril eldiven, gömlek, maske giyme, giydirme
Steril malzeme kullanma
Steril taşıyıcı forseps kullanma
Su klorlama
Tıbbi asepsiye uygun maske takma ve giyinme
Çalışan Güvenliği
Lateks önlemleri almak
Lazer önlemleri almak
Pnömotik turnike önlemleri almak
Radyasyon tedavisi
Surveyans/İzlem:
Surveyans/İzlem: Bağışıklama (aşı uygulaması)
Surveyans/İzlem: Bulaşıcı-bildirimi zorunlu hastalıklar
Surveyans/İzlem: Kronik hastalıklar (fiziksel-mental)
Surveyans/İzlem: Postnatal izlem

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X

X
X
X

X
X

X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Surveyans/İzlem: Prenatal izlem
Yangın önlemleri
AİLE
Doğum Öncesi ve Sonrası Bakım
Amniyoinfüzyon
Anne sütü sağılması ve saklanması
APGAR değerlendirmesi yapma
Beklenen gelişimsel dönemlere hazırlama
ÇKS dinleme
Doğum sonrası bakım
Ebeveyn eğitimi: Çocuk bekleyen aile
Ebeveyn yenidoğan ilişkisini geliştirme
Eğitim: Yenidoğan bakımı
Gebe izlemi*
Emzirmeye yardım
Epizyo bakımı yapma
Erken doğum tehdidi olan hastanın bakımı
Erken membran rüptürü (EMR) olan hastanın bakımı
Fototerapi: Yenidoğan
Fundus masajı yapma
Göbek bakımı yapma
Göz bakımı yapma
Hamilelik öncesi danışmanlık
İsim bandı takma
Kanguru bakımı*
Leopold manevrası yapma
Loşia izleme
Meme bakımı yapma
Meme başı bakımı
Prenatal bakım
Resusitasyon: Yenidoğan**
Risk belirleme: Çocuk bekleyen aile
Umbilikal kateter takılması işlemine katılım
Umbilikal kateter çıkarılması işlemine katılım
Uzamış hamilelikte hasta izleme
Üremeye yardımcı tekniklerde yardım
Yemekle ilgisi olmayan aspirasyona müdehale *
Yenidoğan banyosu
Yenidoğanda seberoid dermatit (konak) bakımı
Yaşam Boyu Bakım
Aile desteği

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
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Aile, işyeri, okul ziyareti
Aile tedavisi
Ailenin katılımını artırma
Bakım vericilere destek
BCG aşısı uygulama (sertifikalı)*
Ebeveyn eğitimi: Adölesan
Ebeveyn eğitimi: Çocuk bekleyen aile
Evde bakımın sürdürülmesine yardım
Fertiliteyi koruma
Diğer??
SAĞLIK SİSTEMİ
Sağlık Sisteminin Koordinasyonu
Hasta haklarını koruma girişimleri
Preoperatif koordinasyon
Sağlık sistemi rehberliği (sevk/yönlendirme)
Sağlık sistemine kabul
Sosyal hizmetlerden yararlandırıcı girişimler
Taburcu etme(hastaneden çıkış)* planı
Ziyareti planlama/kolaylaştırma
Diğer:.....
Sağlık Sisteminin Yönetimi ve Destek Hizmetler
Acil arabasının kontrolü
Aletlerin korunması
Çalışanların denetimi
Delege etme / görevlendirme
Hizmet içi eğitimlere katılma/verme

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X

X

X
X

*Ekip belli vakalarda neyin izleneceğine dair ortak bakım planları hazırlamış ya da kararlaştırmış ise hekim istemi beklemeden hemşire bu parametreleri izler.
**Bakanlıkça kabul edilen bir eğitim alınması zorunludur.”
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EK 8 : 0 – 5 Yaş Grubu İçin Beden Kitle Endeksi Standartları

* 2 yaşından küçük çocuklar ayakta ölçüm yapıldığında BKİ hesaplanmadan önce boy uzunluğuna 0,7 cm ekleyiniz; çünkü
0-2 yaş için boy ölçümü yatarak ölçülmektedir. Boy uzunluğu yatarak ölçülen 2-5 yaş çocuklar için BKİ hesaplanmadan önce
0,7 cm boy uzunluğu değerine eklenmelidir.
24 ay 730 güne denk gelmektedir.
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2 yaşından küçük çocuklar ayakta ölçüm yapıldığında BKİ hesaplanmadan önce boy uzunluğuna 0,7 cm ekleyiniz; çünkü
0-2 yaş için boy ölçümü yatarak ölçülmektedir. Boy uzunluğu yatarak ölçülen 2-5 yaş çocuklar için BKÝ hesaplanmadan önce
0,7 cm boy uzunluğu değerine eklenmelidir.
24 ay 731 güne denk gelmektedir.
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2 yaşından küçük çocuklar ayakta ölçüm yapıldığında BKİ hesaplanmadan önce boy uzunluğuna 0,7 cm ekleyiniz; çünkü
0-2 yaş için boy ölçümü yatarak ölçülmektedir. Boy uzunluğu yatarak ölçülen 2-5 yaş çocuklar için BKÝ hesaplanmadan önce
0,7 cm boy uzunluğu değerine eklenmelidir.
24 ay 730 güne denk gelmektedir.
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* 2 yaşından küçük çocuklar ayakta ölçüm yapıldığında BKÝ hesaplanmadan önce boy uzunluğuna 0,7 cm ekleyiniz;
çünkü 0-2 yaş için boy ölçümü yatarak ölçülmektedir. Boy uzunluğu yatarak ölçülen 2-5 yaş çocuklar için BKÝ hesaplanmadan önce 0,7 cm boy uzunluğu değerine eklenmelidir.
24 ay 731 güne denk gelmektedir.
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EK 9
Acil Başvuru Telefon Numaraları
Yangın İhbarı (İtfaiye)

110

Sıhhi İmdat (Ambulans)

112

Alo Doktorum

113

Zehir Danışma

114

AFAD

122

Acil Yardım Destek

132

Sosyal Yardım

144

Zabıta

153

Trafik İmdat  

154

Polis İmdat

155

Jandarma İmdat

156

Sahil Güvenlik

158

Kızılay

168

SGK

170

Madde Bağımlılığı

171

Sigara Bırakma Hattı

171

Gıda Hattı

174

Tüketici Danışma

175

Gürültü Şikayet

176

Orman Yangını İhbar

177

Alo Valilik     

179

Çevre Bilgi

181

Hastane Randevu

182

Kadın ve Sosyal Hizmetler   

183

Tütün İhbar Hattı

184

Sağlık Danışma / Şikâyet Hattı

184

Cenaze Hizmetleri

188

Uyuşturucu Danışma ve Destek

191
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EK 10
TÜRKİYE’DE SAĞLIKLA İLGİLİ GÜN VE HAFTALAR
Verem Eğitimi Ve Propaganda Haftası

6-12 Ocak

Beyaz Baston Körler Haftası

7-14 Ocak

Dünya Cüzzam Günü

27 Ocak

Dünya Kanser Günü

4 Şubat

Yeşilay Haftası

1-7 Mart

Dünya Kulak Ve İşitme Günü

3 Mart

Dünya Kadınlar Günü

8 Mart

Dünya Glokom Haftası, Dünya Tuza Dikkat Haftası

11-17 Mart

Dünya Glokom Günü

12 Mart

Tıp Bayramı

14 Mart

Dünya Böbrek Günü

Mart ayının ikinci perşembe günü

Yaşlılar Haftası

18-24 Mart

Down Sendromlular Günü

21 Mart

Dünya Su Günü

22 Mart

Dünya Tüberküloz Günü

24 Mart

Kanser Haftası

1-7 Nisan

Dünya Otizm Farkındalık Günü

2 Nisan

Dünya Sağlık Günü

7 Nisan

Dünya Sağlık Haftası

7-13 Nisan

Dünya Parkinson Hastalığı Günü

11 Nisan

Kalp Sağlığı Haftası

12-18 Nisan

Büyümenin İzlenmesi Günü

15 Nisan

Dünya Hemofili Günü

17 Nisan

Ebeler Haftası

21-28 Nisan

Dünya Günü

22 Nisan

Aşı Haftası

Nisan ayının son haftası

Dünya Sıtma Günü

25 Nisan

Sağlıkçıya Şiddete Hayır Günü

28 Nisan

Trafik Ve İlkyardım Haftası

Mayıs ayının ilk haftası

İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası

4 – 10 Mayıs

Dünya Ebeler Günü

5 Mayıs
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Dünya Astım Günü

Mayıs ayının ilk salı günü

Dünya Kan Haftası

6-12 Mayıs

Dünya Talasemi Günü

8 Mayıs

Dünya Kızılay Kızılhaç Günü

8 Mayıs

Dünya Sağlık İçin Hareket Et Günü

10 Mayıs

Dünya İnme Önleme Günü

10 Mayıs

Engelliler Haftası

10-16 Mayıs

Hemşireler Haftası

12-18 Mayıs

Hemşireler Günü

12 Mayıs

Dünya Eczacılık Günü

14 Mayıs

Yeryüzü İklim Günü

15 Mayıs

Dünya Hipertansiyon Günü

17 Mayıs

Gençlik Haftası

19-25 Mayıs

Dünya Süt Günü

21 Mayıs

Avrupa Obezite Günü

22 Mayıs

Dünya MS Günü

Mayıs ayının son çarşamba günü

Dünya Tütünsüz Günü

31 Mayıs

Açlıkla Mücadele Haftası

30 Mayıs – 5 Haziran

İyot Yetersizliği Hastalıklarının Önlenmesi Haftası

1-7 Haziran

Ulusal Fenilketonüri Günü

1 Haziran

Dünya Bisiklet Günü

3 Haziran

Dünya Çevre Günü

5 Haziran

Diyetisyenler Günü

6 Haziran

Dünya Kan Bağışçıları Günü

14 Haziran

Dünya Çölleşme Ve Kuraklıkla Mücadele Günü

17 Haziran

Dünya ALS Günü

21 Haziran

Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı İle Mücadele Günü

26 Haziran

Dünya Nüfus Günü

11 Temmuz

Dünya Hepatit Günü

28 Temmuz

Dünya İnsani Yardım Günü

19 Ağustos

Dünya Barış Günü

1 Eylül

Halk Sağlığı Haftası

3-9 Eylül

Dünya Fizyoterapi Günü

8 Eylül

Uluslararası Okuryazarlık Günü

8 Eylül
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Dünya İntiharı Önleme Günü

10 Eylül

Dünya İlkyardım Günü

Eylül ayının ikinci cumartesi günü

Lenfoma Günü

15 Eylül

Dünya Hasta Güvenliği Günü

17 Eylül

Dünya Alzheimer Günü

21 Eylül

Dünya Eczacılık Günü

25 Eylül

Dünya Doğum Kontrol Günü

26 Eylül

Dünya Okul Süt Günü

27 Eylül

Dünya Kuduz Günü

28 Eylül

Dünya Kalp Günü

29 Eylül

Dünya Çocuk Günü

Ekim ayının ilk pazartesi günü

Dünya Habitat Günü

Ekim ayının ilk pazartesi günü

Meme Kanseri Bilinçlendirme Ayı

1-31 Ekim

Emzirme Haftası

1-7 Ekim

Dünya Yaşlılar Günü

1 Ekim

Dünya Yürüyüş Günü

3 Ekim

Dünya Ruh Sağlığı Günü

10 Ekim

Dünya Görme Günü

Ekim ayının ikinci perşembe günü

Dünya Artrit Günü

12 Ekim

Dünya Palyatif Bakım Günü

Ekim ayının ikinci cumartesi günü

Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü

13 Ekim

Dünya El Yıkama Günü

15 Ekim

Dünya Meme Sağlığı Günü

15 Ekim

Dünya Gıda Günü

16 Ekim

Dünya Anestezi Günü

16 Ekim

Uluslararası Yoksullukla Mücadele Günü

17 Ekim

Dünya Menopoz Günü

18 Ekim

Dünya Osteoporoz Günü

20 Ekim

Küresel İyot Eksikliği Günü

21 Ekim

Dünya Kekemelik Günü

22 Ekim

Hasta Hakları Günü

26 Ekim

Kızılay Haftası

29 Ekim-4 Kasım

Organ Bağışı Haftası

3-9 Kasım

Lösemili Çocuklar Haftası

2-8 Kasım
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Dünya Radyoloji Günü

8 Kasım

Dünya Zatürre Günü

12 Kasım

Afet Eğitimi Hazırlık Günü

12 Kasım

Dünya Diyabet Günü

14 Kasım

Dünya Akciğer Kanseri Günü

17 Kasım

Dünya Prematüre Günü

17 Kasım

Avrupa Antibiyotik Farkındalık Günü

18 Kasım

Dünya Çocuğa Yönelik İstismarı Önleme Günü

19 Kasım

Dünya Çocuk Hakları Günü

20 Kasım

Dünya KOAH Günü

21 Kasım

Ağız Diş Sağlığı Haftası

18-24 Kasım

Dünya Diş Hekimliği Günü

22 Kasım

Dünya Kadına Karşı Şiddeti Önleme Günü

25 Kasım

Dünya AIDS Günü

1 Aralık

Dünya Engelliler Günü

3 Aralık

Kadın Hakları Günü

5 Aralık

Dünya İnsan Hakları Günü

10 Aralık

İnsan Hakları Haftası

10 Aralığı içine alan hafta

Uluslararası Lösemili Çocuklar Haftası (Her Yıl Değişir)

25-31 Mayıs
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Acil bakım

Dakika ya da saatlerle ölçülebilecek derecede hızla düzeltilmesi gereken, aksi halde ölüm ya da sakatlıklara yol açabilecek durum ve hastalıkların teşhis ve tedavileri.

Acil durum

Ani ve beklenmedik bir olay sonucu ortaya çıkan ve zaman geçirmeden gerekli girişimlerde bulunulmadığı takdirde dayanılmaz ağrı, sakatlık, sekel ya da ölüme yol açabilecek durum.

Acil tedavi

Sağlık personeli ya da bu konuda özel eğitim almış kişilerce hasta ya da yaralılara uygulanan ilk tedavi.
Bu kavram “ilk yardım” kavramından farklıdır. İlk yardım, olay yerinde herkes tarafından yapılabilir ve
yaralılar tedavi görmek üzere bir sağlık kuruluşuna ulaştırılıncaya kadar yapılması gereken işleri kapsar.

Acil tıp teknisyeni

Bireylerin kazaya uğraması ya da hastalanması durumunda, tıbbın gerektirdiği bilgi ve becerilerle ilk
yardım ve acil bakım hizmetlerini uygulayan, hasta, yaralı ya da kazazedenin bir sağlık kuruluşuna
ulaştırılmasını sağlayan, Sağlık Bakanlığınca tescil edilmiş bir okuldan mezun olan sağlık meslek mensubu. Kaza, yangın gibi felaketler sonucunda yaralananlarla, kalp krizi, felç, solunum yetersizliği gibi
nedenlerle birdenbire hastalanan kişilere ilk tedavi müdahalesini yapan kişidir.
Kaza ya da bir hastalık nedeniyle yaşamı tehlikeye giren bir kişiye bir hekim ya da hekimdışı sağlık personeli tarafından yapılan ve hayat kurtarıcı ilk tıbbi bakım işlemleri. Acil yardım kavramı, ilk yardımdan farklıdır. İlk yardım, olay yerinde ve herhangi bir kişi tarafından uygulanabilir. Ancak, birçok bilim
adamı bu iki kavramı yakınlığı nedeniyle “ilk ve acil yardım” biçiminde bir arada kullanmaktadırlar.

Acil yardım

Açık hela

Harekât durumundaki bir askeri birlikte ya da göçerlerde hela olarak kullanılan hendek.

AÇSAP

Ana – çocuk sağlığı ve üreme sağlığı

Adli olay

Suç niteliğinde olabilecek (olması muhtemel) olay

Adölesan dönemi

Delikanlılık dönemi de denilir. Başlangıç ve bitiş zamanları kişiden kişiye ve cinsiyete göre farklılık
gösteren bir yaş dönemidir. Dünya Sağlık Örgütünün bir bilimsel toplantısında istatistiksel ve planlama
yönünden kolaylıkları gözetilerek 10 - 19 yaşları arası delikanlılık dönemi olarak kabul edilmiştir. 10
- 14 yaş “erken delikanlılık”, 15 - 19 yaş “geç delikanlılık olarak bilinir. ABD’de 11-21 yaşları olarak
kabul edilir. Bazı bilim adamları ise bu dönemi 12 - 21 yaşları arası olarak kabul ederler. Delikanlılık,
çocukluktan erişkinliğe geçiş evresidir. Kızlarda ilk adet kanaması, erkeklerde meni gelmesiyle başladığı kabul edilir.

Adölesan gebeliği

Ülkemizde ise adölesan dönem; erken ergenlik (10-14 yaş), orta ergenlik (15-18 yaş), geç ergenlik
(19-21 yaş) olarak tanımlanmaktadır ve izlemlerde de bu gruplara yönelik sağlık hizmeti verilmektedir.
15 - 19 yaşları arasındaki kadınlarda gebelik.
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Afet

Ağız sütü

Ağızdan sıvı tedavisi

Aile

Aile hekimi

Aile hekimliği

Aile hekimliği birimi
Aile hekimliği uzmanlığı
Aile sağlığı elemanı

Aile sağlığı merkezi

Toplulukların günlük yaşamlarını çok kısa sürede alt-üst eden, topluluğun güçsüz kalıp büyük sıkıntılara
düşmesine yol açan, genellikle insanın kontrolü dışında olan, çok sayıda ölüme-hastalanmaya-yaralanmaya yol açacak şiddette bir olaydır. Sonuçta topluluğun barınma, beslenme, giyinme, tıbbi bakım ve
yaşam için gerekli diğer gereksinimleri artar. Kırımlar nedenlerine göre şöyle sınıflandırılır: (1) meteorolojik kırımlar: Fırtına, tornado, siklon, sıcak hava dalgası, kar fırtınası, kuraklık, uzun süren soğuk
dalgası; (2) Topolojik kırımlar: Sel, çığ, toprak kayması; (3) Tellürik ve tektonik kırımlar: Deprem,
yanardağ püskürmesi; (4) Kazalar: Baraj, tünel, bina, maden ocağı ve benzerlerinin göçükleri, patlamalar, yangınlar, çarpışmalar, gemi-tren kazaları, su şebekesine zehir karışması gibi. Bazı kaynaklar,
insanların kontrol edebileceği halde, ihmal ya da başka nedenlerle ortaya çıkan yangın, bina çökmesi
gibi kırımları “insanların neden olduğu kırımlar” olarak nitelemektedir.
Doğumdan sonraki 2-4 gün boyunca salgılanan kıvamlı, sarı renkli, proteinden, minerallerden ve antikordan zengin, baz (alkali) reaksiyon veren, gravitesi 1.040-1.060 olan insan sütü. Anneden günde
10-40 cc kadar ağız gelir
Dehidratasyona girme olasılığı olan ya da çok ağır olmamak koşulu ile dehidrate çocuklarda koruma
ve tedavi amacıyla kaybettiği mineralleri ağız yoluyla telafi etme yöntemi. Bu amaçla ayran, meyve
suyu, su gibi evde hazırlanan sıvılar verilebileceği gibi bazı mineralleri içeren tozlar (ağızdan tuz ve
şeker eriyiği) su içinde eritilerek de hastaya içirilebilir.
Evlilik, kan birliği ve yasal yollardan aralarında akrabalık ilişkisi bulunan ve birlikte yaşayan iki ya da
daha çok kişiden oluşan topluluk. Aile kavramını ev halkı kavramı ile karıştırmamak gerekir. Ev halkı,
sosyal ve ekonomik nedenlerle bir arada oturan kişilerdir.
Kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık
hizmetlerini yaş, cinsiyet ve hastalık ayrımı yapmaksızın, her kişiye kapsamlı ve devamlı olarak belirli
bir mekânda vermekle yükümlü, gerektiği ölçüde gezici sağlık hizmeti veren ve tam gün esasına göre
çalışan aile hekimliği uzmanı veya Kurumun öngördüğü eğitimleri alan uzman tabip veya tabip.
Kavram olarak aile hekimliği: Ailenin bir bütün olduğu görüşüyle, aile bireylerinin yaş ve hastalık gözetmeksizin birlikte incelenmesi gerektiği görüşünden hareketle geliştirilmiş bir klinik uygulama türü,
daha doğrusu, sağlık hizmetlerinin sunuluş modelidir. Bu modelde, ailenin bütün bireyleri aynı kurumdan ya da hekimden hizmet (koruyucu ve iyileştirici) görürler. Bu hekim genellikle bir genel pratisyen
ya da genel pratisyenlik yapan bir uzmandır.
Türkiye’de aile hekimliği: 5228 sayılı kanuna kurulan birinci basamak sağlık hizmeti modeli. Türkiye’de aile hekimliği sistemine göre Sağlık Bakanlığı ile imzaladıkları bir sözleşme uyarınca, bir “aile
sağlığı elemanı” (hemşire, ebe vb) ile birlikte kendilerine kayıtlı en çok 4.000 kişiye hizmet verir.
Bir aile hekimi ile en az bir aile sağlığı elemanından oluşan yapı.
Birinci basamaktaki koruyucu hizmetlerle evde ayaktan tedavi hizmetlerini nitelikli biçimde vermek
üzere uzmanlaşmış hekim. Aile hekimliği uzmanlığı eğitimi Türkiye’de 3 yıl sürer.
Aile hekimi ile birlikte hizmet veren, sözleşmeli olarak çalıştırılan veya Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
veya eğitim kurumunca görevlendirilen hemşire, ebe, sağlık memuru (toplum sağlığı) ve acil tıp teknisyeni.
Bir veya birden fazla aile hekimi ile aile sağlığı elemanlarınca aile hekimliği hizmetinin verildiği sağlık
kuruluşu. (ASM)
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Akılcı ilaç kullanımı

Akraba evliliği

Akran eğitimi
Aktif sürveyans

Akut hastalık

Ana eriyik

İlaçların uygun hastalarda, uygun dozlarda, uygun süre ile ve uygun kombinasyonlar içinde kullanılması
gerektiği kavramını açıklayan bir terimdir. Akılcı ilaç kullanımı, ilaç tedavisinin etkili, güvenli ve
ekonomik biçimde uygulanmasına olanak tanıyan planlama, yürütme ve izleme sürecidir.
Önemli sağlık sorunu oluşturan akraba evliliği, kardeş çocukları (birinci derece kuşak) ve kardeş
torunları (ikinci derece kuşak) evliliğidir. Bu tanım dışında kalan akraba evlilikleri sağlık sakıncası
yönünden önemli risk oluşturmaz.
Benzer özelliklere sahip kişilerin kendi aralarında bilgi ve deneyim aktarmaları. Örneğin, öğrencilerin
birbirlerini diş fırçalama konusunda eğitmeleri.
Sürveyans sisteminde bildirim yapmakla yükümlü kişi veya birimlerin kendiliğinden rapor etmesini
beklemeksizin yetkili birimlerce düzenli olarak verilerin toplandığı, verilerin analiz edildiği, yorumlandığı ve geri bildiriminin yapıldığı sürveyans yöntemidir.
Egü hastalık ta denir. Ani başlayıp, kısa süren hastalık. Bir hastalığın egü olabilmesi için : (a) Kısa süreli
olması, (b) sonunda hastanın eski normal durumuna ve faaliyetlerine dönmesi gerekir. Akut ve kronik
hastalıklar arasında kesin bir ayırım yapmak zordur. Tıptaki gelişmeler sonucu, bazı süreğen (kronik)
hastalıklar akut hastalıklar durumuna gelmişlerdir. Bunun zıddı da olabilir.
(Bkz. Ana mahlûl)

Ana mahlûl

Kireç kaymağı (kalsiyum hipoklorit) ile yapılacak su dezenfeksiyonunda önce bir “ana mahlûl” (ana
eriyik) hazırlanır. Bunun için, bir litre suya %25 aktif klor ihtiva eden 40 gr. (2 çorba kaşığı) kireç
kaymağı konur ve karıştırılır; ağzı kapalı olarak yarım saat dinlendirilir; Dipteki çökeltinin üzerindeki
sıvı “ana mahlûl”dür. Bu eriyikte %1oranında aktif klor vardır. Yani litrede 10 gram 100 ml de ise 1
gram aktif klor vardır.
Ana ve çocuk sağlığı hizmetleri Doğurgan çağdaki kadınlarla çocukların sağlığını korumak ve geliştirmek amacı ile yapılan hizmetler.
Burada, çocukluk dönemi olarak kabul edilen sınır ülkenin koşullarına göre değişir. Türkiye’de ana-çocuk sağlığı hizmetleri kapsamına 0-6 yaş, okul çağı (7-14 yaş) ve adölasan dönem (10-21 yaş) grubundakiler alınmıştır. Bazı ülkelerde bu sınır 0- 2, bazılarında ise 0-14 olabilir. Bu terimdeki “ana” deyişi, sözlük anlamında değil, doğurgan çağdaki (15-49 yaş) kadın anlamında kullanılmıştır. Ana-çocuk
sağlığı hizmetleri arasında şunlar sayılabilir: Doğum öncesi gebe bakımı; Ana ve çocuklara götürülen
kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri; Ailenin yaşadığı çevrenin olumlu duruma getirilmesi; Özel
bakım gerektiren çocuklara yönelik hizmetler.
Anatoksin
Bkz. Toksoid
Anne ölümü

Gebelik ya da doğum ile ilgili bir nedenin sonucunda olan kadın ölümü. Örneğin, dış gebelik, uterus
atonisi, plasenta previa kanaması, lohusalık humması gibi nedenlerle olan ölümler. Gebelik ya da doğum ile ilgili olamayan bir nedenle olan ölümler ana ölümü sayılmazlar. Ancak, bir görüşe göre, gebe
bir kadının taşıt çarpması sonucu ölümü, ana ölümü sayılmalıdır. Çünkü bu kadının ölümünde gebeliğin
dolaylı bir etkisi söz konusudur ve gebe olmasaydı kadın koşarak taşıtın çarpmasından kurtulabilirdi.
Bu örnekteki gibi ölümler ana ölümü sayılmazlar. Bu tip ölümlere «dolaylı ana ölümü” denir. Ancak,
bu tartışmalara bir son vermek amacıyla ve dolaylı ana ölümlerinin ihmal edilebilecek kadar az olması
nedeniyle Türkiye’de kabul edilen biçimiyle ana ölümü, “süresine bakılmaksızın, gebelik sırasında
ya da doğumdan sonraki 42 gün içinde, doğrudan gebeliğe bağlı ya da gebeliğin şiddetlendirdiği bir
nedenle olan kadın ölümü” dür.
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Antijen

Antikor

Antiseptik

Antiserum

Ara konakçı

Aralıklı doğum

Artezyen kuyusu

Yabancı bir türe parenteral olarak verilince o canlıda antikor oluşumuna neden olan ve meydana gelen
antikorla özgül olarak reaksiyon veren, genellikle protein,
glikolipid, polisakkarid yapısındaki maddeler.
Bir antijenin vücuda girmesi sonunda vücudun kendini o antijene karşı korumak amacıyla geliştirdiği
ve kendilerinin meydana gelmelerine yol açan antijenlerle özgül reaksiyon veren, esas olarak gama ve
beta globülin yapısındaki özel serum proteinleri.
Mikroorganizmaların üremelerini yavaşlatan ya da durduran kimyasal maddeler. Bu maddelerin mikroorganizmaları öldürmeleri şart değildir. Ancak, dezenfektan (öldüren) ve antiseptik maddeleri birbirinden kesinlikle ayırmak olanaksızdır. Örneğin, yüzde 5 lik fenol dezenfektan etki gösterirken daha
zayıf solüsyonlar antiseptik etkilidir.
Enfeksiyon yapıcı mikroorganizmalara ya da zehirli maddelere karşı etkili özgül antikorları içeren kan
serumu. Antiserumlar at, koyun, sığır, tavşan ve insan kanında enfeksiyon, zehirlenme ya da aşılanma
sonucunda gelişir ve başka kişilerin belirli bir hastalığa karşı bağışıklanmasında ya da zehirli hayvan
sokmalarının ve ısırıklarının tedavisinde kullanılabilir.
Parazitin sürfe (larva) ya da aseksüel dönemini geçirdiği konakçı. Örneğin, anofel tipi sivrisinek sıtma
parazitinin ara konakçısıdır. Ara konakçılar aynı zamanda mekanik vektörler dışında kalan ve hastalığı
sokma ve ısırma ile bulaştıran vektörlerdir.
Aile planlaması yerine kullanılması önerilen bir terimdir. Ard arda doğan kardeşler arasında en az
iki, daha iyisi 3 yaştan daha fazla fark olması gerektiğini ve bunun için de doğum kontrolü uygulamak
gerektiğini anlatır. Bunun temel nedeni, sık doğumların annenin ve çocukların sağlıklarını olumsuz
yönde etkilemesidir.
Suyu geçirgen olmayan katmanların altına inmek suretiyle derinden içme, kullanma suyu elde etmek
için açılan bir tür burgu kuyu. Genellikle derinliği 20 m. ya da daha fazla olabilir. Yer katmanlarının ve
arazinin eğimine göre su yeryüzüne kendiliğinden çıkar ya da motor gücü ile çalıştırılır.

ASM

Bkz. Aile sağlığı merkezi

Astım

Akciğer içi hava yollarında daralmaya neden olan ataklar ile seyreden kronik bir akciğer hastalığıdır.
Hava yollarında ki bu daralmanın nedeni mikrobik olmayan bir tür iltihap nedeniyle hava yolu duvarının
şişmesidir.
Aktif ve kazanılmış bağışıklık sağlamak amacı ile duyarlı kişilere verilmek üzere, canlı ya da ölü mikroorganizma ya da bunların ürünleri (antijen) ile hazırlanmış madde.
Bir kişiye hangi aşıların, kaç kez ve hangi tarihlerde yapıldığını gösteren ve aşıyı yapan kuruluş tarafından doldurulup o kişiye verilen belge. Bazı durumlarda, özellikle tropikal ülkelerde yapılan
yolculuklarda, o ülkelerde görülen hastalıklara karşı aşı olunduğunu kanıtlamak üzere aşı belgesi bulundurulması zorunluluğu vardır.
Aktif ve kazanılmış bağışıklık sağlama amacı ile duyarlı kişilere hastalık yapma özellikleri yok edilmiş
mikroorganizma ya da ürünlerinin (antijen) verilmesi.

Aşı
Aşı belgesi (kartı)

Aşılama
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Aşılama kampanyası

Atık
Atık su
ATT
Ayaktan tedavi

Belli bir hastalığa ya da hastalıklara karşı duyarlı olan kişilerin kitlesel olarak, yoğun bir çalışma ile ve
kısa sürede aşılanması. Dünya Sağlık Örgütü, aşı kampanyası yerine, hızlandırılmış ve genişletilmiş
bağışıklama hizmetleri deyimini tercih etmektedir. Kampanya biçiminde yapılan aşılama çalışmalarının
alternatifi “sistematik aşılama”dır.
Evlerde, hastanelerde, okullarda, tüm işyerlerinden kaynaklanan mutfak artıkları, kâğıt parçaları, döküntüler vb. kullanılmış, artık istenmeyen ve çevre için zarar oluşturan her türlü maddedir.
Evsel, endüstriyel, tarımsal ve diğer kullanımlar sonucunda kirlenmiş veya özellikleri kısmen veya tamamen değişmiş suları”.
Bkz. Acil tıp teknisyeni

Bakteriüri

Hastaları, hastanede ya da kendi evlerinde, yatırmadan tedavi etme. Bu terim, sağlık kuruluşlarına
başvuran ve aynı gün geldiği yere dönen kişiler için kullanılır. Hasta, hastane yerine kendi evinde
yatırılarak tedavi ediliyorsa bu terimin dışında tutulur. Ancak, “evde ve ayaktan tedavi” terimi sağlık
hizmetleri yönünden daha anlamlı bir terimdir. Bu durumda kişi kendi evinde yatarak tedavi olsa da bu
terim kapsamına girer.
Bulaşık insan ve hayvanların, hastalığın bulaşıcılık süresi boyunca ayrı tutulması. Ayırma, bulaşıcı etmenin duyarlı kişilere dolaylı ya da dolaysız geçişini engelleyen ya da sınırlayan bir yer ve ortamda
yapılır. Karantina ise bir hastanın sağlıklı değinmişlere (temas edenlere) konulan sınırlamadır.
Vücudu doğuştan ya da daha sonra kazandırılmış yetenekler nedeniyle, çeşitli hastalıklara karşı direnci
bulunan, o hastalıkları yenebilen kişi. Uygulamada, bağışık terimi “tam aşılı” ile eş anlamda kullanılmaktadır
Bir bulaşıcı hastalığa karşı duyarlı olan kişinin aktif (aşı ile) ya da pasif (serum ile) olarak bu duyarlığının kaldırılması. Tek başına kullanıldığında genellikle aşılama ile eş anlamda algılanır.
Konakçının (birey, canlı), mikroorganizmalara karşı özgül olarak ve biyolojik yoldan kazandığı direnç.
Bağışıklıkda mikroorganizmanın antijenlerine karşı bireyde bulunan antikorlar (karşı maddeler) söz
konusudur. Bu nedenle, genel anlamda kullanılan direnç teriminden farklıdır. Doğal, edinsel, aktif
ve pasif bağışıklıktan söz edilir. Bir kişinin bağışık olarak kabul edilebilmesi için serumunda kişiyi
söz konusu hastalıktan (etkeninden) koruyabilecek düzeyde antikor bulunması gerekir. Bu düzeyin
altında antikor bulunanlar bağışık değillerdir. Ancak, bağışıklık görelidir ve hiçbir zaman tam ve kesin
bağışıklıktan söz edilemez. Çok fazla sayıda ve vurulan mikroorganizmalar bağışık kişileri de hastalandırabilirler.
Hastanın idrar kültüründe bakteri üremesi durumu.

Bebek

Birinci doğum gününe ulaşmamış çocuk. (Sıfır yaşındaki çocuk).

Bebek ölüm hızı

Bir yıl içinde ölen bebeklerin o yıldaki canlı doğum sayısına oranıdır. Binde olarak ifade edilir. Buna
göre bebek ölüm hızı (BÖH), bir yıl içinde canlı doğan her bin bebeğe karşılık aynı süre içinde kaç
bebeğin öldüğünü gösterir.
Doğumdan sonraki ilk 365 gün.

Ayırma

Bağışık

Bağışıklama
Bağışıklık

Bebeklik dönemi
Beslenme

Bildirim

Canlıların, yaşamlarını sürdürebilmeleri, büyüyebilmeleri, organlarının ve dokularının normal çalışmalarını yapabilmeleri için gereken enerjiyi ve temel maddeleri sağlayabilmek amacı ile besin maddelerini yemeleri ve içmeleri ya da parenteral yolla (damardan) almaları.
İnsan ve hayvanlarda görülen bulaşıcı hastalıkların sağlık otoritelerine duyurulması.
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Birinci basamak sağlık hizmet- Sağlığın teşviki, koruyucu sağlık hizmetleri ile ilk kademedeki teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri
lerinin bir arada verildiği, bireylerin hizmete kolayca ulaşabildikleri, etkin ve yaygın sağlık hizmeti
sunumu
Birinci basamak sağlık kuru- Kişilerin koruyucu hizmetler nedeniyle ya da hastaların yakınmaları nedeniyle ilk başvurdukları sağlık
luşu
kuruluşu. Bu kuruluşta, birinci basamak iyileştirici hizmetler sunulur, gereken hastalar ikinci basamağa (hastaneye) gönderilir. Aile sağlığı merkezleri birinci basamak sağlık kuruluşudur.
Birincil koruma
Sağlam bir kişinin, bir hastalığın etiyolojisinde rol oynayan etmen (risk faktörü) ile henüz karşılaşmamış iken, o etmenle hiç karşılaşmamasını ya da karşılaşsa bile ondan etkilenmemesini sağlamak üzere
yapılan işlerdir. Örneğin, sigara içmeyen bir kişinin sigara içme alışkanlığı edinmesini önleyerek onu
sigaranın neden olabileceği hastalıklardan korumak; Sağlam bir kişiyi bir hastalığa karşı aşılayarak, o
hastalık etmeni ile karşılaşsa bile hastalanmamasını sağlamak.
Biyolojik çevre
Mikroorganizmalar, bitkiler, hayvanlar, bitkisel ve hayvansal besin maddelerinden oluşan çevremiz
Böcek kıran

(Bkz. Ensektisit)

Bulaşıcı hastalık

Bir mikroorganizma veya onun toksik ürünlerine bağlı olarak ortaya çıkan hastalıktır. Etkenin, bir enfekte kişiden, hayvandan veya rezervuardan; hayvan konak, vektör veya cansız çevre aracılığıyla, doğrudan veya dolaylı olarak bir duyarlı konağa geçişiyle
Bulaşıcı hastalık etkeninin kaynaktan sağlam kişiye ulaşıncaya kadar izlediği yol. Örneğin, bulaşma
yolları kızamık için hava, kolera için su, dizanteri için gıda,
frengi için cinsel temas, sıtma için sivrisinek sokmasıdır.
Kişinin, kalıtım, metabolizma, hormonal durum, bağışıklık durumu gibi hastalıklara karşı koyma (ya
da koyamama) özelliklerini ifade eder.
Doğumdan başlayarak yaşa ve cinsiyete göre büyümeyi (fiziksel gelişme) gösteren cetvel ya da grafik.
Bu cetveller ağırlık, boy, kafa çevresi, göğüs çevresi, oturma yüksekliği, ekstremite uzunluğu gibi antropometrik değerleri gösterebilir. Alan çalışmalarında ve genelde en yaygın olarak kullanılanlar ağırlık,
boy ya da boya göre ağırlık çizelgeleridir. Böylece, kişilerin, özellikle çocukların büyümelerinin
normal sınırlar içinde olup olmadığı izlenebilir.
Çocukların gelişme ve beslenmelerinin sürekli ve düzenli olarak izlenmesi. Bu iş, çocukların düzenli
aralıklarla tartılmaları, boylarının ve gerekirse diğer antropometrik ölçümlerinin yapılması ile olur.
Ölçümler bir sağlık personeli tarafından yapılabileceği gibi ana-babalar tarafından da yapılabilir.
Dünya Sağlık Örgütünün 195o yılında yaptığı tanıma göre gebelik süresi ne olursa olsun doğan ve canlılık belirtilerinden herhangi birisini gösteren bebek canlı doğmuş sayılır. Canlılık belirtileri, kalp atımı,
soluma ve istemli kas hareketleridir. Bebeğin canlı sayılabilmesi için plasentadan ayrılmış olması ya da
göbek kordonunun kesilmiş olması gerekmez. (Bu tanım 1967 yılında yayınlanmıştır). Ancak, Dünya
Sağlık Örgütü’nün 1970 yılındaki bir toplantısında bu tanımın, yaşama olasılığı çok az olan ve çok
erken doğup bir kaç dakika yaşayan bebekleri de kapsadığı düşüncesiyle, tanımda bir gebelik süresinin
belirlenmesi görüşü benimsenmiştir. Buna göre, 28 haftayı doldurmadan doğanlar canlı doğum tanımına
girmezler ve düşük sayılırlar.

Bulaşma yolu

Bünye
Büyüme cetveli

Büyümenin izlenmesi

Canlı doğum
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Cinsel sağlık

Çevre
Çevre kirliliği

Çevre sağlığı

Çevre sanitasyonu
Çocuk bakımı
Çocukluk dönemi

Çöp
Damlacık

Damlacık enfeksiyonu
Davranış

Bir kişinin cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar, istenmeyen gebelikler, zorlama, şiddet ve ayrımcılık riskinden bağımsız olarak cinselliğini ifade etmesi yeteneğidir. Cinselliğin ifadesi, cinsel ilişkilerde karşılıklı saygıya dayalı bilgilendirilmiş, eğlenceli ve güvenli bir cinsel yaşama sahip olmaktır. Cinsel bir
varlık olarak insanın sadece bedensel değil; duygusal, düşünsel ve toplumsal bütünlüğünü sağlayan, kişilik gelişimi, iletişim ve sevginin paylaşımını pozitif yönde zenginleştiren ve arttıran sağlıklılık halidir.
Canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri ve karşılıklı olarak etkileşim içinde bulundukları
biyolojik, fiziksel, sosyal, ekonomik ve kültürel ortamı”
İnsanların her türlü faaliyetleri sonucu, havada, suda ve toprakta meydana gelen olumsuz gelişmelerle
ekolojik dengenin bozulması ve aynı faaliyetler sonucu ortaya çıkan koku, gürültü ve atıkların çevrede
meydana getirdiği arzu edilmeyen sonuçları.
Çevre kirliliği, çevreye kimyasal (gaz, sıvı ya da
katı),
biyolojik (mikrop, virüs, alerjen vb) ya da fizik
(titreşim, gürültü, ısı, radyasyon vb)
elemanların girmesi sonucu bu çevrede insan ve hayvan sağlığına zararlı, bitkilerin yetişmesine engel
olucu, binalara zarar verici ve doğal çevreyi bozucu etkilerin oluşmasıdır.
İnsan ve diğer canlıların ve topluluklarının sağlığını doğrudan ve dolaylı olarak etkileyen fiziksel,
kimyasal biyolojik, sosyal ve psikolojik etkenlerin belirlenmesi ve kontrol altına alınması çalışmalarını
kapsayan bilim ve uygulama alanıdır. Çevre sağlığı kavramı, çevre hijyeni, çevre sanitasyonu terimlerinden daha geniştir ve artık bu terimler yerine de kullanılmaktadır.
Çevre sağlığı kavramından daha dar bir kavramdır. Yalnızca fizik çevreye yönelik düzeltici çalışmaları
kapsar.
Çocukların beslenme, giyim, temizlik gibi gereksinmelerinin sağlık kurallarına uygun biçimde karşılanması. Burada çocuk terimi genellikle 6 yaşından küçükleri, özellikle bebekleri anlatır.
A. Toddler dönemi (Oyun çocuğu): 1-4 yaşları arasındaki dönem
B.

Okul öncesi dönem: 5-6 yaşları arasındaki dönem

C.

Okul dönemi: 7-14 yaşları arasındaki dönem

1-14 yaş döneminin tümüne çocukluk dönemi de denir.
Özellikle gıda atık ve artıklarından oluşan katı, organik artık ve atıklar.
Öksürük, aksırık, konuşma, şarkı söyleme sırasında ağızdan saçılan ve 100 mikron çapındaki serpintiler.
Damlacıklarda tükürük sıvısı üzerinde taşınan bakteri ve virüsler söz konusudur. Büyük damlacıklar
havada 30-60 cm uzaklığa gider ve sonra yere düşerler. Küçük damlacıklar ise, havaya saçılınca
üzerine kondukları sıvı uçar, geriye kalan küçük çekirdek havada asılı kalır ve hava akımlarıyla daha
uzaklara ulaşabilir. Beş mikrondan küçük olan damlacıklar sağlam kişilere ulaştıklarında, bu kişilerin
akciğerlerine kadar girebilirler. Damlacık terimi hava kirliliği ile ilgili olarak kullanıldığında, bir gaz
içinde, çapları 200 mikrona kadar olan sıvı parçacıklar anlaşılır.
Damlacıklar tarafından taşınan hastalık ajanlarının damlacık ile birlikte sağlam kişi tarafından solunması sonucu oluşan enfeksiyon.
Bireysel ve toplumsal yönüyle açıklanabilir. Bireysel olarak, kişinin olaylara ve canlılara karşı uyguladığı tutumdur. Toplumsal olarak tanımı ise şöyledir: Bir toplumda ya da toplumsal kümede, genellikle
alışkanlık durumuna gelen ve hemen herkeste aynı biçimde görülen eylem türü.
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Defedici

Dehidratasyon

Deri turgor tonusu

Dezenfeksiyon
Dezenfeksiyon

Dispanser

Diyastolik kan basıncı

Deriye sürüldüğünde, sivrisinek gibi zararlıların kişiye yaklaşmasını önleyen (defeden) krem ya da sıvı
biçimlerde kullanılan müstahzarlar. Zararlı kimyasal maddelerden korunmak amacı için olan türleri de
vardır.
Organların ve vücut sistemlerinin fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için hücre içindeki, hücre
aralarındaki ve kandaki sıvının (plazma) belirli bir hacimde ve miktarda olması gerekir. Bu sıvının ishal,
kanama, sıvı alımındaki yetersizlik gibi nedenlerle azalması. Sıvı kaybı ile birlikte elektrolit (kanda
bulunan sodyum potasyum, klor gibi elementler) yani tuz kaybı da olabilir. O zaman sıvı ve elektrolit
yetersizliğinden söz edilir ki bu durum tek başına sıvı kaybından daha tehlikelidir. Vücut ağırlığındaki
azalmaya göre dehidratasyon üçe ayrılır.
1-

hafif dehidratasyon: vücut ağırlığının %5’ine kadar olan kaybıdır.

2-

orta dehidratasyon : vücut ağırlığının %5-10’u arasındaki kaybıdır.

3- ağır dehidratasyon: vücut ağırlığının %10’nun dan daha fazlasının kaybıdır,
Hücrenin normal şekilde su dolu hali. Deri turgorunun azalması başparmak ile işaret parmağı arasında
sıkıştırılan köprücük kemiği ya da el sırtı üzerindeki cildin buruşukluğunun düzelmesinin yavaşlaması
şeklinde açıklanır. Deri turgor tonusunun azalması dehidratasyon belirtisidir.
Hastalık yapan mikroorganizmaları etkisiz hale getirmek için uygulanan işlemlerdir.
Kimyasal ya da fiziksel araçlarla vücut dışındaki enfeksiyon etkenlerinin öldürülmesidir. Etkeni vücut
dışında çok az yaşayan hastalıklarda (kızamık vb) dezenfeksiyona gerek yoktur. Etkeni vücut dışında
uzun süre yaşayabilen hastalıklarda (tüberküloz gibi) yapılır.
Geleneksel olarak dispanser, koruyucu ve ayaktan tedavi hizmetleri veren sağlık kuruluşları olarak tanımlanır. Bu anlamıyla, klinik ya da poliklinik ile eşanlamlıdır. Ancak, birçok ülkede dispanser, özel
hasta gruplarına (tüberküloz, zührevi hastalıklar, yaşlılar vb.) ya da bazı toplumsal gruplara hizmet
götüren sağlık kuruluşları olarak tanımlanır. Bu durumda dispanser, hizmet alanına giren konuda hastalık taramaları, erken tanı, koruyucu ve ayaktan tedavi hizmetleri görür. Bazı dispanserlerde, az sayıda
hasta yatağı da bulunabilir. Ülkemizdeki örnekleri, verem savaş dispanserleri, deri ve zührevi hastalıklar
dispanserleri, ruh sağlığı dispanserleridir.
Tanım için bkz. “kan basıncı”.

Diyet

Genel ve özel anlamda kullanılır. Genel anlamda, kişilerce ya da toplumca tüketilen her türlü katı ve sıvı
gıda maddeleri demektir. Özel anlamda ise, bir hekim ya da diyetisyen tarafından düzenlenmiş ve belirli
bir hastalığın iyileştirilmesi amacıyla uygulanan beslenme programını ifade eder.
Doğrudan gözetim altında te- Tedavilerini düzenli uygulamayan verem hastalarının ilaçlarını aldıklarından emin olmak amacıyla bir
davi
sağlık görevlisinin ya da bir gönüllü hasta yakınının varlığında ve onun gözetiminde hastanın ilacını
alması. Bu uygulamanın amacı verem mikrobunun ilaçlara karşı direnç kazanmasını önlemektir.
Doğum kontrolü
Gebeliği önleyici yöntemlerle (kontraseptiflerle) ya da kürtaj, kısırlaştırma ve cinsel ilişkiden kaçınma
gibi yöntemlerle doğumları önleme. Kürtaj bir üreme sağlığı yöntemi değildir. Fakat doğumu önler.
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Doğurgan çağ

Doğurganlık

Doppler ultrasonografi

Duyarlı kişi
Düşük

Düşük doğum ağırlıklı bebek

Ebe

Ebe-nine

Ekip

Kadınlarda ergenlikle ve adet görme ile başlayıp adetten kesilme ile sonlanan dönem. Bu dönem, nüfus
istatistiklerinde 15 - 49 yaşlar arası olarak kabul edilir. Özellikle 1980 ‘li yıllardan önceki bazı araştırmacılar bu dönemi 15 - 44 yaşları arası olarak kabul ederlerdi. Aksi belirtilmediği takdirde, 15 - 49
yaşları arasındaki kadınlar anlaşılmalıdır.
Bir nüfusta, canlı doğumlarla belirlenen gerçek üreme düzeyi. Dilimizde doğurganlık ve doğurganlık
gücü terimleri, sıklıkla ve yanılgılı olarak birbiri yerine kullanılmaktadır. Bu iki terim diğer dillerde de
karıştırılmaktadır.
Başta göbek kordonu olmak üzere, rahim damarları, bebeğin vücudundaki tüm damarlarla birlikte, bebeğin kalbindeki kan akımlarını da incelemekte kullanılan bir yöntemdir. Doppler ultrasonografi, rahim içindeki bebeğin büyümesinin kısıtlandığı durumları, bebeğin beslenebilmesine ait sorunları ve kan
uyuşmazlığının derecesini saptamak, rahim içindeki bebeğe kan nakli yapabilmek, pre-eklampsi ve
gelişme geriliklerini saptamak için kullanılır.
Bir hastalığa (özellikle bulaşıcı bir hastalığa) yakalanma olasılığı olan kişi. Örneğin, kızamık aşısı olmayan çocuklar, kızamığa duyarlıdırlar. Duyarlı kişi, enfeksiyon zincirinin son halkasını oluşturur.
Yaşayabilecek olgunluğa erişmemiş dölütün anneden ayrılması. Dünya Sağlık Örgütü, gebeliğin 28.
haftası dolmadan doğan (anneden ayrılan) dölütlerin (1000 gr.dan daha düşük ağırlıklı) yaşayamayacağını kabul etmiştir. Bu nedenle, dölütün bu süre dolmadan önce anneden ayrılması düşük olarak kabul
edilmiştir. Ancak, son yıllarda 20. haftada (500 gr.dan ağır) doğan dölütlerin tıptaki gelişmeler sonucu
yaşatılabileceği ve bu nedenle düşük sınırının 20. haftaya indirilmesi ileri sürülmüştür. Bu konudaki
tartışmalar sürmektedir. Birinci tanım geçerliliğini korumaktadır.
Gerçekte, gebeliğin 37. haftasında ya da daha sonra doğduğu halde doğum ağırlığı 2500 gr. ya da daha
düşük olan bebeklere, “düşük doğum ağırlıklı bebek”, 1500 gr.dan daha düşük olanlara ise “çok düşük
doğum ağırlıklı bebek” denir.
Doğum öncesi ve sonrası dönemlerde gebe ve lohusa kadının bakım ve izlemesini yapan, doğumları
yaptıran, gereken durumlarda gebe ve lohusaları hekime sevk eden, yenidoğan bebeğin bakımını sağlayan, hekim bulunmadığında ya da hekim gelinceye dek gereken acil müdahalelerde bulunan, yukarıda
belirtilen konularda halk eğitimi yapan, bu konularda eğitilmiş ve bulunduğu ülkenin yasalarına uygun
olarak yetkilendirilmiş kişi. Bazı ülkelerde ebeler üreme sağlığı ve çocuk bakımı ve sağlığı konularında
da yetkilidirler. Ebeler, genellikle kadın elemanlardır. Bazı ülkelerde (Endonezya gibi) erkek ebeler
de vardır. Türkiye’de, “ebe” denildiğinde, ebelik eğitimi almış diplomalı sağlık personeli anlaşılır. Ülkemizde ebeler, yukarıda belirtilen bütün görevler dışında, her türlü sağlık konularında halk eğitimi,
hekimin uygun gördüğü hastaların izlenmesi, ev ziyaretleri, enjeksiyon-pansuman, bulaşıcı hastalık taramaları, ilk yardım, kayıtların tutulması, nüfus tespiti gibi işlerle de görevlidir. O nedenle, Türkiye’de
ebeleri “halk sağlığı hemşiresi” olarak nitelendirmek yanlış olmaz.
Doğum yaptıran ehliyetsiz (mutatabbip) ve yetkisiz kişi. Bu kişi genellikle, 35 yaşını aşkın kadınlardır.
Usta-çırak yöntemiyle ya da sınama yoluyla doğum yaptırma becerisi kazanmışlardır. Kısırlık, ağrılı
adet ve adetler ile ilgili diğer durumlarla da ilgilenirler. Türkiye’de çalışmaları yasalarca yasaklanmıştır.
Ancak, bazı ülkelerde çalışmalarına izin verilir.
Bilgi, beceri, yetki ve sorumlulukları yönünden birbirlerini tamamlayarak, aynı amaç için birlikte çalışan, benzer ya da farklı meslek üyelerinin oluşturduğu çalışma grubu.
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Eklampsi

Ekoloji
Eliminasyon

Embriyo
Endemik hastalık

Endikasyon
Enfeksiyon
Enfeksiyon hastalığı
Enfeksiyon kaynağı

Enfeksiyon zinciri

Enfestasyon

Pre-eklampsi (hipertansiyon, ödem ve proteinüri), yani halk arasında ki adı ile gebelik zehirlenmesi
sorunu olan hastanın, nöbet (havale, kriz) geçirmesi durumuna eklampsi denir. Eklampsi nöbeti epilepsi
(sara) nöbetine benzer. Anne yaşamını tehlikeye sokan ciddi bir durumdur ve hemen her zaman, gebeliğin acil olarak sezaryen ile sonlandırılması gerekir. Tek ve kesin tedavisi doğumdur.
Canlılarla, özellikle insan kümeleri ile çevreleri arasındaki karşılıklı etkileşimi inceleyen bilim. Buradaki çevre terimi hem canlı hem de cansız varlıklar için kullanılmıştır.
Bir hastalığın bölgesel olarak (yerli) bulaşmasının sona ermesidir. Enfeksiyon etkeni yeryüzünden yok
edilemese bile neden olduğu hastalığın görülmemesinin sağlanmasıdır. Ülkemizde kızamık eliminasyonu programı uygulanmaktadır.
Zigotun, arka arkaya mitoz bölünme geçirip hücre sayısının artmasına embriyo denir. İnsanlarda, zigotun (döllenmiş yumurta) ilk sekiz haftalık dönemine “embriyonal dönem” denir.
Bir enfeksiyon etkeninin veya hastalığın belirli bir coğrafyada veya toplulukta sürekli görülmesi durumudur. O bölgede veya toplumda hastalığın alışılmış bir prevalans hızının olması da genellikle endemik
olduğu anlamına gelir. Bu hastalık bulaşıcı bir hastalık olabileceği gibi, olmayabilir de. Örneğin, kolera
Ganj bölgesinde, guatr Karadeniz bölgesinde endemik olarak görülür. Endemi, bir salgına dönüşebilir
ya da dönüşmeyebilir.
Bir uygulamaya başlamak için gereken bütün koşulların var oluşu. Hekimlik alanında kullanıldığı gibi
(tedavi endikasyonu) yönetim alanında da kullanılabilir.
Bir organizmanın bir konakçıda (insan, hayvan, artropod) yerleşmesi, çoğalması ve genellikle bir immün yanıt oluşturmasıdır. Enfekte bir kişide klinik bir hastalık tablosu oluşabilir veya oluşmayabilir.
Kişide yakınmalara neden olan ya da belirti veren enfeksiyon.
Enfeksiyon etkeninin üzerinde yaşadığı, ürediği, yaşamını sürdürebilmek için bağımlı olduğu, duyarlı
bir konakçıya geçebilecek şekilde çoğaldığı insan, hayvan, bitki ya da toprak gibi cansız varlıkların
tümüne denir.
Bir enfeksiyon etkeninin bulaşmasındaki aşamaları ve bulaşıcı hastalıklarla savaşta alınan önlemlerin
yöneldiği üç hedefi anlatır. Bu aşamalar, hastalık kaynağı - bulaşma yolları - sağlam kişidir. Hastalığın
kontrol altına alınmasındaki temel ilke, enfeksiyon zincirinin üç halkasından en az birine yönelik olarak
önlemler almaktır. Örneğin, sıtma hastalığında enfeksiyon zinciri hasta kişiler-sivrisinek-sağlam kişi
üçlüsünden oluşur. Sıtmalı hastaların bulunup tedavi edilmeleri ile kaynağa yönelik önlem alınmış olur
ve ortamda sivrisinek bulunsa bile bulaşma olmaz. Sivrisineklerin yok edilmesi bulaşma yoluna yönelik bir önlemdir ve yine bulaşmayı önler. Sağlam kişileri ilaçla korumak ise sağlam kişiye yönelik bir
önlemdir.
İnsanların ya da hayvanların vücut yüzeylerinde ya da giyeceklerinde eklembacaklıların yerleşmesi ve
üremesi. Bu terim, özellikle bitlenme için kullanılır. Enfeste eşya ya da binalar özellikle eklembacaklılar
ve kemiriciler başta olmak üzere hayvan cinsleri için korunma ve barınma yerleridir.
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Entegrasyon

Entegre ilçe devlet hastanesi
Entegre sağlık hizmeti

Epidemi

Eradikasyon

Ergen
Ergonomi

Erişkin

Erken doğum

Birleşme anlamına gelen bu terim, sağlık hizmetleri için kullanıldığında “daha önce bağımsız olan yönetim birimlerinin birleştirilmesi” anlamına gelir. Örneğin, Türkiye’de daha önce bağımsız birer örgütün
sorumluluğunda yürütülen sıtma ve verem savaşı hizmetlerinin “çok amaçlı” bir anlayışla hizmet yapılan toplum sağlığı merkezi ve aile hekimliği hizmetleri arasına alınması “entegrasyon” örneğidir. Entegrasyon, Bakanlık, il ve hizmet birimi düzeyinde olabilir. Bakanlık düzeyine örnek, iki genel müdürlüğün birleştirilmesi, il düzeyine örnek, daha önce doğrudan Sağlık Bakanlığına bağlı olan sıtma bölge
başkanlıklarının, il sağlık müdürlükleri bünyesine alınması, hizmet birimi düzeyindeki entegrasyona
örnek, trahom savaş hizmetlerinin sağlık ocaklarında verilmeye başlanmasıdır. Bazı kaynaklarda, entegrasyon kavramı, hizmeti sunan ve finanse eden kurumların birleştirilmesi anlamında anlaşılır. Örneğin,
Türkiye’nin sağlık hizmetlerinin genel özelliklerinden birisi, Sağlık Bakanlığının hem hizmetleri finanse etmesi (devlet bütçesi) hem de hizmeti sunmasıdır. Bu durum bir entegrasyondur.
Birinci basamak sağlık hizmetleri ile acil sağlık hizmetlerinin aile hekimleriyle birlikte sunulduğu, kapasitesi doğrultusunda yataklı hizmetlerin de verilebildiği hastane
Kurumca belirlenecek yerlerde, bünyesinde koruyucu sağlık hizmetleri, acil sağlık hizmetleri, muayene,
tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri, doğum, ana çocuk sağlığı hizmetleri, ayakta ve/veya yatarak tıbbî
ve cerrahî müdahale ile çevre sağlığı, adlî tabiplik ve ağız/diş sağlığı hizmetleri gibi hizmetlerin de
verildiği, birinci basamak sağlık hizmetlerini yoğunlukla yürütmek üzere tasarlanmış sağlık hizmetini,
Bir toplumda ya da bölgede belirli bir hastalığın, içinde bulunulan mevsim ya da ayda normalde beklenen sayıdan daha fazla sayıdaki kişide görülmesi. Salgına karar verebilmek için geçmiş yıllarda aynı
bölgede, aynı özellikteki toplumda ve aynı mevsimde görülmüş olan hasta sayısını bilmek gerekir. Ancak, o bölgede söz konusu olan hastalık uzun yıllardır görülmemiş ise (çiçek hastalığı gibi), tek bir vakanın görülmesi bile salgında alınması gereken önlemlerin alınmasına yeterlidir. Salgın terimi, genellikle
bulaşıcı hastalıklar için kullanılmakla birlikte, diğer hastalıklar için de kullanılır.
Bir enfeksiyon etkeninin dünya genelinde tamamen kalıcı olarak sona ermesidir. Eradikasyon mutlak
bir durum olup ya “hep” ya da “hiç” anlamına gelir. Hastalığın etkeni ile birlikte yeryüzünden tamamen
yok edilmesidir (Örneğin; çiçek hastalığı).
Adölesan, delilkanlı. (Bkz. Adölesan dönemi)
İşi, işçinin anatomik, fizyolojik ve psikolojik durumuna en uygun biçime getirerek, işçinin işini en rahat
ve sağlıklı biçimde yapmasını sağlayacak düzenleme ve uygulamalarla ilgilenen disiplinler arası bilim.
Örneğin, tezgâh yüksekliğini, sandalyenin tezgâha uzaklığını, işçinin anatomik yapısına uygun biçimde
yapmak bu bilimin konusudur. Bu bilim anatomi, fizyoloji, psikoloji, endüstri hijyeni, fizik, mühendislik
gibi disiplinlerden yararlanır.
Üretim yapabilecek ve gereken kararları, kendi başına alabilecek biçimde bedensel ve ruhsal gelişimini
tamamlamış olduğu içinde yaşadığı toplum tarafından kabul edilen birey erişkin «Yetişkin Birey”dir.
Ülkeden ülkeye, kültürden kültüre farklılıklar göstermekle birlikte Dünya Sağlık Örgütü’nün erişkin /
yetişkin tanımı 24 yaş üzerindekileri tanımlamaktadır. Ülkemizde ise, zihinsel bir engel bulunmaması
koşuluyla 18 yaşını geçen birey yasal olarak yetişkin (reşit) sayılmaktadır. Bunun dışında Medeni Kanun gereği, evlilik kişiyi reşit kılmakta ve yaşı kaç olursa olsun evlenmiş bireyler yetişkin kabul edilmektedir. Bunun olumsuz sonuçları özellikle üreme sağlığında karşımıza çıkmaktadır.
Gebeliğin 37. haftasından (259. gün) önce olan doğum. Tanımlanan süre, son âdetin ilk günü başlangıç
alınarak hesaplanır.
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Erken neonatal dönem

Doğumdan sonraki ilk 7 gün.

Erken tanı

Hastalığı, belirtiler başlamadan ya da belirtilerin başlangıç döneminde, yani hastalığın mümkün olduğu
kadar erken döneminde teşhis ederek erken tedavi edebilme. İkincil koruma da denir.
Bkz. Rehabilitasyon

Esenlendirme
Ev ziyareti

Fertil çağ

Sağlık hizmetlerini aileye kendi evinde ya da yaşama ortamında sunmak üzere sağlık personeli tarafından yapılan ziyaret. Bu ziyaretler, genellikle koruyucu sağlık hizmetlerini sunmak için olduğu gibi
iyileştirici hizmetler amacı ile de yapılabilir. Günlük kullanımda, amacı belirtilmediği durumlarda doğum öncesi ve sonrası dönemlerde gebeye ve emzikliye ya da 0-6 yaşları arasındaki çocuklara koruyucu
sağlık hizmetlerini götürmek amacı ile ve belirli aralıklarla yapılan ziyaretler anlaşılır.
Kurumsal bakım gerektirmeyen (hastane, bakımevi gibi), fakat bakıma muhtaç kişilerin evlerinde bakımı. Bu iş genellikle hemşire bakımını kapsarsa da, zaman zaman hekime gereksinim duyulur. Ruh sağlığı alanında kullanıldığında hastanın kendi günlük yaşantısı içinde tedavisi ve bakımı anlamına gelir.
TSM Yönetmeliğindeki tanım şöyledir: Çeşitli hastalıklar nedeniyle evde sağlık hizmeti almaya ihtiyacı
olan bireylere evinde ve aile ortamında sosyal ve psikolojik danışmanlık hizmetlerini de kapsayacak
şekilde verilen muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım, takip ve rehabilitasyon hizmetlerini,
Özellikleri bilimsel bir araştırma ile incelenmek istenen küme. Örneğin, beş yaşından küçük
çocuklardaki gelişme geriliğinin prevelansının incelenmesinde, beş yaşından küçük çocukların tümü o
araştırmanın evrenidir. Aynı inceleme, kırsal bölgedeki beş yaşından küçük çocuklardaki gelişme geriliği
prevelansını bulmayı amaçlıyorsa, evren, kırsal bölgede yaşayan ve beş yaşından küçük olan çocukların
tümüdür. Eğer evrendeki her bireyi tek tek incelemek mümkün değilse, yani, evrendeki birey sayısı çok
fazla, araştırma süresi kısa, araştırıcı sayısı az, araştırma bütçesi sınırlı ise, o zaman evrendeki bütün
özellikleri yansıtan, incelenebilecek büyüklükte (daha doğrusu küçüklükte) bir grup (örnek) seçilir ve
araştırma verileri bu örnekten toplanır. Evren her zaman bireylerden oluşmaz. Cansız şeyler, hayvanlar,
dosyalar, kayıtlar da evren olabilir. Bazı bilim adamları, evren yerine nüfus (popülasyon) terimini kullanırlar. Ancak, bu terim ile nüfusbilimde kullanılan nüfus aynı anlamda değildir.
Kısa sürede hazırlanan ve seyyar satıcılarda, büfelerde ve restoranlarda hemen tüketmek ya da paket
yapılmak üzere satışa sunulan yiyecek. İngilizce fast food kavramı Türkçeye birebir “çabuk yemek, tez
yemek” olarak çevrilir. Hazır halde satışa sunulan ekmek arası döner, hamburger, patates kızartması,
pizza gibi pek çok yiyecek fast food kabul edilir.
Belli bir hastalık nedeni ile ölenlerin, o hastalığa yakalanan bütün hastalar içindeki payı. Söz konusu
hastalığın ne kadar fatal-öldürücü olduğunu gösterir. Bir hastalığın ciddiliğini, önemini belirtmek amacı
ile bir gösterge olarak kullanılır. Genellikle kısa süren akut hastalıklar için hesaplanır.
Bkz. Doğurgan çağ

Fetoskop

Fetüsün kalp seslerini (ÇKS – çocuk kalp sesi) dinlemek için kullanılan aygıt.

Fetüs

Üçüncü gebelik ayı başından doğuma kadarki devre içinde ana rahmindeki canlıya verilen addır. Fetal
dönemde, embriyonal dönemde oluşan organ sistemleri gelişir.
Özellikle AİDS hastalarında, vücut direncinin düşmesini fırsat bilerek ortaya çıkan sistemik kandidiyazis
gibi hastalıklar.
Saha incelemesi / filyasyon kaynağın ve etkenin belirlenmesine yönelik çalışma yapılması ve/veya temaslılar dahil koruma ve kontrol önlemlerinin alınmasıdır

Evde bakım

Evren

Fast food

Fatalite hızı

Fırsatçı enfeksiyon
Filyasyon
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Fizik çevre

Flora

Foseptik
Gebeliğin önlenmesi
Geç neonatal dönem
Genel pratisyen

Geri çekme

Geriatri
Gerontoloji

Gezici sağlık hizmeti

Gıda

Gıda kontrolü

İnsanların çevresindeki bütün cansız şeyler Fizik çevreyi oluşturan başlıca öğeler şunlardır: İçme ve
kullanma suları, dış ve iç ortam hava kalitesi, iklim değişikliği, kimyasallar, şehir planlaması, atık,
iyonize olan ve iyonize olmayan radyasyon, aydınlatma, havalandırma, konut sağlığı, radon, gürültü
ve vibrasyondur.”
1) Bir bölgenin bitki örtüsü (bitki türleri).
2) İnsan vücudunun çeşitli bölgelerinde bulunan, insana zarar vermeksizin hatta bazı yararlar sağlayan
mikroorganizma topluluklarına vücudun normal florası adı verilir.
Ham lağım suyunun toplandığı üstü kapalı çukur. Su sızdıran ve sızdırmayan tipleri vardır. Su sızdırmayan tipinde bir taşma borusu bulunur. Altı ayda bir boşaltılır.
Döllenmeyi ya da dölütün rahim içine yerleşmesini engelleme. Eşlerin birbirlerinden ayrı bulunması
(cinsel ilişki yapmamaları) bu kavram içine girmez.
Doğumdan sonraki 8 – 28 günler arası.
Hizmetini belli hastalık türleri ya da yaş grupları ile sınırlamaksızın yapan hekim. Türkiye’de genel pratisyen denilince akla tıp fakültesini bitirdikten sonra herhangi bir tıp dalında uzmanlık belgesi almamış
olan hekim gelir. Diğer bazı ülkelerde ise, hekim bir dalda uzman olduğu halde uzmanlık dalı dışındaki
sağlık konuları ile de ilgileniyorsa (her türlü hastalıkla) bu hekim “genel pratisyen” olarak adlandırılır.
Bazı ülkelerde ise, genel pratisyenlik tıpta bir uzmanlık dalıdır. Bu kişiler temel tıp eğitimlerini tamamladıktan sonra sık görülen sağlık sorunları konusunda daha ileri eğitim görürler. Bu amaçla çocuk
sağlığı, iç hastalıkları, kadın hastalıkları ve doğum ve acil tedavi gibi konularda mezuniyet sonrası
eğitim görürler. İngiltere’de bu uzmanlık dalına “genel pratisyenlik” denilirken diğer bazı ülkelerde ve
Türkiye’de “aile hekimliği” denilir
Gebeliği önlemek amacı ile cinsel birleşme sırasında erkeğin menisini dışarı akıtması. Böylece, spermlerin yumurta ile birleşmesi olasılığı önlenmiş olur. Gebeliği önlemede güvenilir bir yöntem olarak
kabul edilmez.
Yaşlılık dönemindeki sağlık sorunları ve bu sorunların tedavileriyle ilgilenen tıp dalı; yaşlılık hekimliği
Yaşlılık fenomeninin bilimsel incelemesi. Yaşlanmanın her yönüne (sağlık, sosyolojik, ekonomik, davranışsal, çevresel gibi) yönelik bilimsel bir yaklaşım. Gerontolojinin başlıca konusu, hücre düzeyindeki
yaşlanmanın nedenlerinin incelenmesidir.
Aile hekimi ve/veya aile sağlığı elemanının, müdürlükçe tespit edilen uzak mahalle, belde, köy, mezra
gibi yerleşim birimlerine, Türkiye Halk Sağlığı Kurumunca belirlenen usul ve esaslara göre giderek
mahallinde vereceği sağlık hizmetini,
Avrupa Birliği mevzuatına göre, işlenmiş ya da işlenmemiş, yutulmak için tasarlanmış ya da yutulması
muhtemel herhangi bir madde ya da üründür. İçki, sakız ve gıdanın işlenmesinde katılan bütün maddeleri kapsar. Şunları kapsamaz: Yem, insan tüketimi için kullanılmayacak canlı ya da paketlenmiş hayvanları hasattan önceki bitkiler, tıbbi ürünler, kozmetikler, tütün ve tütün ürünleri ve narkotik maddeler.
Bazı tanımlarda besin değeri olmayan diş macunu, sakız gibi maddeler de hariç tutulmuştur.
Gıdaların üretiminden tüketimine kadar olan aşamalarda, (ithal ya da ihraç işlemleri dahil) gıdanın hijyenik ve kalite yönünden muayene ve analizleri ile, bu maddenin en iyi koşullarda işlenmesi, taşınması,
saklanması ve pazara sunulmasının sağlanması, uygun olmayan işlemlere bağlı kayıpların ve kalite
düşüklüğünün önlenmesi hizmetlerinin tümü
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Gıda sanitasyonu

Glikometre

Gıdalarla meydana gelebilecek enfeksiyonları, entoksikasyonları ve kimyasal zehirlenmelerden korunabilmek amacıyla üretim, hasat, işleme, depolama, dağıtma, pişirme (hazırlama) ve masaya servis işlemi
dahil üretimden tüketime kadar her aşamada alınan her türlü önlem. Bazı bilim adamları, bu kapsam
içine gıdaların içerdikleri besin elementlerinin yeterliliğini de katarlar.
Patojenik mikroorganizmalarla, mantar ve bakterilerin toksik salgıları ile ya da bazı kimyasal maddelerle bulaşmış (kontamine) besin maddelerinin tüketilmesi ya da tüketilen besin maddelerinin yapısındaki
bir maddenin neden olduğu hastalık.
Kan şekerini ölçmek için kullanılan aygıt.

Gübre

At, eşek, inek, keçi gibi evcil hayvanların dışkılarından oluşan maddeler.

Gürültü

Her türlü istenmeyen ses. Gürültü şiddeti “desibel” (dB) ile ölçülür. Bir kişinin bir gün içinde hangi
şiddetteki gürültüye ne kadar süre maruz kalabileceği aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. Çizelgede belirtilen süreden daha uzun süre maruziyet geçici ya da sürekli işitme kayıplarına neden olabilir.
Halk sağlığı (public health) terimi, kullanıldığı yere ve amaca göre farklı anlamlara gelebilen ve değişik
biçimlerde anlaşılan bir kavramı ifade eder. Üç değişik anlamda kullanılabilir:
1. Görüş olarak halk sağlığı: Bu yönü ile halk sağlığı “sosyal hekimlik” kavramı ile eş anlamlıdır.
Buna göre, halk sağlığı, sağlık kavramına ve sağlık hizmetlerine ait bir düşünce biçimidir. Bu düşünce
biçiminin (felsefe) temel öğeleri şunlardır: Kişi çevresiyle bir bütündür; Yaşam, doğum öncesi dönemden ölüme kadar bir bütündür; Koruma tedaviden üstündür; En çok görülen, sakat bırakan ve öldüren
hastalık “önemli hastalık” tır; Hastalıkların nedenleri biyolojik, fizik ve sosyal faktörlerdir; Kişinin
hastalığı, aynı zamanda ailenin ve toplumun sorunudur; Herkes kendi sağlığından sorumludur.
2. Hizmet olarak halk sağlığı: Bu anlamı ile halka götürülen hizmetler anlatılmaya çalışılmaktadır.
Bu hizmetler, yukarıda açıklanan görüşler doğrultusunda verilmelidir. Bütün sağlık personeli bu kavram
içinde ele alınabilir. Bu anlamıyla, halk sağlığı “halkın sağlığı” ile eş anlamlı olarak kullanılmaktadır.
Bu hizmetleri verenlere ise “halk sağlığı çalışanları” (public health practitioners) denilir. Bu kişiler
hekimler, hemşireler, ebeler, hekim yardımcıları, gönüllü sağlıkçılar gibi her türlü sağlık görevlisidir.
3. Uzmanlık olarak halk sağlığı: Bu anlamı ile halk sağlığı, tıp ve diğer sağlık bilimleri içinde bir
uzmanlık dalı olarak anlaşılır. Bu tanımı ile bir önceki tanımı çoğu zaman karıştırılır ve halk sağlığı
uzmanlık uygulamaları ile, halk sağlığı çalışanlarının işleri ve alanları eş gibi algılanır.
Halk sağlığı kavramı 1848 yılında İngiltere’de kabul edilen “Halk Sağlığı Yasası”na dayanır. Bu
yasada, halk sağlığı, çevre sağlığı (sanitasyon) karşılığı olarak kullanılmıştı. Bugün, halk sağlığını daha
geniş anlamı ile ele almaktayız.
Halk sağlığının en geniş tanımını Winslow 1923 yılında yapmıştır : “Halk sağlığı, organize edilmiş
toplum faaliyetleri sonunda, çevre sağlık şartlarını düzelterek, kişilere sağlık bilgisi vererek, bulaşıcı
hastalıkları önleyerek, hastalıkların erken teşhis ve tedavilerini yapabilecek sağlık örgütünü kurarak,
toplumsal faaliyetleri her kişiye sağlığını sürdürebilecek bir yaşam düzeyi sağlayacak şekilde geliştirerek hastalıklardan korumayı, yaşam süresini uzatmayı, beden sağlığı ile çalışma gücünün arttırılmasını
sağlamayı amaçlayan bir bilim ve sanattır.”
“Halk sağlığı” terimi aslında dilimize yanlış çevrilmiştir. Fakat yerleşmiş bir terim olması nedeniyle
kullanılmaya devam edilmektedir. Bu terimin daha doğru çevirisi “kamu sağlığı” olmalıydı. Bu nedenle,
“halk sağlığı” ile “halkın sağlığı” kavramları karışmaktadır.

Gıda zehirlenmesi

Halk sağlığı
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Halk sağlığı hemşiresi

Hasta

Hastalık

Kullanıldığı yere göre değişik kavramlar anlaşılmaktadır : (a) Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, toplum
içinde, bireylere ve ailelere sağlık eğitimi ve bakımı vermekten doğrudan sorumlu olan hemşiredir. Bu
anlayışa göre sağlık evlerinde ve aile hekimli elemanı olarak çalışanlar halk sağlığı hemşiresidir. Bu
görevi yapanlar ebe ise, onları da halk sağlığı hemşiresi olarak kabul etmek uygun olur. (b) Hemşirelik
Yüksek Okullarında mezuniyet sonrası eğitim programını tamamlayarak bilim uzmanlığı ya da doktora
derecesi almış hemşiredir.
Gerçek anlamında hasta, bedensel ya da ruhsal yakınması olan kişidir. Ancak, hastalık kavramı kültüre
göre değişik anlaşılır. Örneğin, guatr hastalığının çok yaygın olduğu bir tolumda bu durum hastalık
olarak kabul edilmeyebilir. Dünya Sağlık Örgütü, en geniş anlamda, hasta terimini şöyle tanımlamıştır:
Yakınması olsun ya da olmasın, sağlık örgütleri ile ilişkisi olan kişi.
Hastalık, son zamanlara dek, bedensel ve ruhsal iyilik durumunun bozulması olarak tanımlanmıştır.
Ancak, çağdaş görüşle hastalık, sağlığın tanımı dışında kalan her türlü durum olarak tanımlanabilir.
Türkçede hastalık olarak ifade edilen terimin İngilizcede dört karşılığı vardır:
(1) Morbidity: Daha çok istatistiksel amaçlarla kullanılır.
(2) Disease: Fizyolojik ya da ruhsal yönden normalden sapma durumudur. Hekimlerce algılanan
hastalık kavramıdır.
(3) Illness: Subjektiftir. Kişinin kendisini iyi hissetmemesi durumudur.

Hastalık etkeni

Hastane

Hava epidemisi
Hava kirlenmesi

Hekim

(4) Sickness: Sosyal bir kavramdır
Varlığı ya da yokluğu nedeniyle bir hastalığın oluşmasına yol açan mikroorganizma, kimyasal madde,
radyasyon, enzim gibi etmenler. Bir hastalığın bir tek nedeni olabileceği gibi birden çok bağımsız nedeni ya da bir arada olduklarında hastalığa yol açan birden çok nedeni olabilir.
Dünya Sağlık Örgütü’nün tanımı şöyledir :”Hastane, koruyucu ve iyileştirici olmak üzere tam bir sağlık hizmeti veren, poliklinik hizmetleri ile ailelerin evlerine kadar uzanan, sağlık elemanlarının eğitim
görebilecekleri ve biyolojik ve sosyal araştırmaların yapıldığı, tıbbi ve sosyal örgütlenmenin bir parçasıdır.” Aslında, hastane tanımı sağlık örgütlenmesine uygun olarak ülkelere göre farklılık gösterir. Söz
gelimi, Almanya’daki hastanelerin bir bölümünde poliklinikler olmadığından yukarıdaki tanıma uymaz.
Türkiye’de, Yataklı Tedavi Kurumları Yönetmeliğinde “genel hastane” tanımı yapılmıştır. Halk sağlığı
anlayışıyla hastane, ikinci basamak tedavi hizmeti veren yataklı bir tedavi kuruluşudur.
Hava yolu ile bulaşan hastalıkların neden olduğu salgın tipi. Bu salgın tipinde, su epidemisinden farklı
olarak vaka sayıları birden değil, yavaş artış gösterir.
Herhangi bir kimyasal, fiziksel veya biyolojik ajan tarafından atmosferin doğal özelliklerinin değişmesidir. Hava kirliliği, insanın sağlığını, refahını ya da hayvanların yaşamını, bitkilerin canlılığını tehlikeye
sokan bir durumdur. . Hava kirliliği bir kentte olabileceği gibi bir iş yerinde de olabilir.”
Temel tıp eğitimi görüp, yasal yetki aldıktan sonra, bağımsız olarak karar veren ya da bir sağlık ekibi
içinde çalışarak, kişilerin ya da toplumun sağlığı ile ilgili hizmet (koruma, tedavi, rehabilitasyon) yapan
kişi. 18. yüzyıldan önce hekimler cerrahi uygulamalar yapmazlardı. Halen, İngiltere’de hekim (physician) denilince genellikle cerrah olmayanlar anlaşılır.
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Helâ

Helâ çukuru
Hemşire

Hemşirelik

Hijyen

Hipertansiyon

Huzurevi

İçme/ kullanma suyu

İnsanların dışkılama (idrar ve dışkı bırakma) gereksinmelerini giderdikleri yer. İnsan atıkları, helalarda
zararsızlaştırılabileceği gibi (örneğin, kuru helâ) helalara bırakılan atıklar buralardan kanalizasyon sistemi ile de uzaklaştırılıp zararsızlaştırılabilir.
Kuru helâ için, yeraltı su seviyesinin durumuna bağlı olarak sızdırmalı ya da sızdırmasız olarak yapılan,
yalnız dışkı ve idrarın toplanması için açılan çukur.
Sağlık hizmeti sunan ekibin diğer üyelerine danışarak ya da tek başına kararlar verip, hastanede ya da
toplum içinde, klinik bakımı ve yönetim bilimlerinin temel ilkelerini uygulayarak, sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi, hastaların bakımı ve rehabilitasyonla ilgili işleri yürüten ve bu konuda
gördüğü eğitim sonunda, kendi ülkesindeki yasalara uygun olarak sözü edilen çalışmaları yapmak üzere
yetiştirilmiş kişi. Dünya Sağlık Örgütü, uygun olan yer ve durumlarda, hemşirelik kavramının “ebelik”
işlerini de kapsaması gerektiğini belirtmiştir. Bu görüş, Uluslararası Ebeler Federasyonunca kabul edilmemektedir. Nitekim birçok ülkede ebelik, ayrı bir meslek olarak tanımlanmaktadır.
Sağlık sistemlerine, örgütlenmesine ve bu hizmetlerde görevli değişik meslek üyelerine verilen sorumluluklara paralel olarak ülkeden ülkeye değişik biçimlerde anlaşılan bir kavramdır. Ayrıca, sağlık
alanındaki bilimsel gelişmeler sonucu hemşireliğin uygulama alanı da değişmektedir. Bu nedenlerle
hemşirelik tanımı durağan olmadığı gibi ülkelere özgü bir kavramdır. Genel olarak şöyle tanımlanabilir:
Hasta ya da sağlam kişinin sağlığını korumak, geliştirmek ya da iyileşmesine (bazen rahat bir biçimde
ölmesine) yardımcı olmak, hastanın tedavisi için hekim tarafından belirlenmiş olan programı uygulamak üzere yapılan işlerin tümü. Bu işler, en alt düzeyde eğitim görmüş hastabakıcı ya da yardımcı hemşireden, üniversite mezunu hemşirelere kadar değişen çok değişik türdeki personel tarafından verilebilir.
Dünya Sağlık Örgütü bu personel arasına ebeleri de dahil etmektedir. Ancak, Uluslararası Ebeler Birliği,
bu görüşe katılmamaktadır.
Eski Yunanca’da sağlam anlamına gelen “hygies” sözcüğünden türemiştir. Tıp literatüründe fizik ve
biyolojik çevre ile kişinin kendisinin temizliğini sağlayarak insan sağlığını korumak anlamında kullanılmıştır. Günümüzde hijyen, çok daha geniş ve çağdaş bir bilim olan halk sağlığının içinde bir kavramdır.
Erişkinlerde (>18 yaş), hekim tarafından yapılan standart ölçüm ile sistolik KB ≥140 mm Hg ve/veya
diyastolik KB ≥90 mmHg olması hipertansiyon (yüksek KB) olarak tanımlanmaktadır.
Yaşı ≥80 olanlarda sistolik KB’nin 150 mm Hg’ye kadar kabul edilebilir olduğu bildirilmektedir.
Muhtaç yaşlı kişileri huzurlu bir ortamda korumak ve bakmak, sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulan yatılı sosyal hizmet kuruluşu. Bu kuruluşlarda tıbbi ve sosyal rehabilitasyon
hizmetleri ile özel hemşirelik bakımı hizmetleri de verilir. Aynı zamanda, teşhis ve tedavi birimlerinin
de olması gerekir. Türkiye’de huzurevlerine 55 yaş ve üzerindeki kişiler kabul edilebilir.
Genel olarak içme, yemek yapma, temizlik ve diğer evsel amaçlar ile, gıda maddelerinin ve diğer
insani tüketim amaçlı ürünlerin hazırlanması, işlenmesi, saklanması ve pazarlanması amacıyla kullanılan, İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelikte belirlenen parametre değerlerine uygun sular
olarak tanımlanır. Günlük su ihtiyacı ülkelere göre farklılık gösterir. Yapılan hesaplamalara göre Nüfusu
5000’e kadar olan yerleşim yerlerinde günde kişi başına 24 saatte 50-60 Lt, suya gereksinim duyarlar.
Nüfusu 5.000-50.000 ’e kadar olan yerleşim yerlerinde 60-100 Lt/gün suya gerek vardır.
Ülkemizde bu miktar şebeke ile su temin edilen yerleşim yerlerinde İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelikte 200 L/gün/kişi olarak belirtilmiştir..
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İkinci basamak sağlık kuruluşu Hastaneler gibi yataklı tedavi kuruluşları. İkinci basamak sağlık hizmeti veren yerlerin temel işlevi,
birinci basamak sağlık kuruluşlarından sevk edilen hastalara hizmet vermektir. Ancak, birinci basamak
hizmetlerinin iyi işletilemediği yerlerde ya da halkın alışkanlıkları nedeniyle, kişiler birinci basamağı
atlayarak doğrudan ikinci basamak sağlık kuruluşlarına başvururlar.
İkincil koruma
Bkz. Erken tanı
İlaç

İlaçla koruma

İlk yardım

İnfeksiyon
İnme

İnsektisit
İnsidans

İş güvenliği

İş hekimliği

Hastalıkların teşhis ve tedavileri, hastaların yakınmalarını hafifletme, hastalıklardan koruma ya da fizyolojik etkinlikleri düzeltmek amacıyla insan ve hayvanlarda kullanılan her türlü kimyasal bileşim. Bu
amaçların dışında kullanılan ve alışkanlık yapan bazı maddeler ilaç kapsamına girmezler. İlaç kapsamına aşılar, serumlar ve teşhis ajanları girer.
Belirli bir enfeksiyon hastalığı tehlikesi altında bulunan bir kişiyi o hastalıktan korumak ya da hastalığı
hafif geçirmesini sağlamak amacı ile, kişiye ilaç ya da kimyasal madde verme. Örneğin, ailesinde verem olan bir çocuğa INH verilmesi, Akut eklem romatizması geçirmiş bir kişiye düzenli aralıklarla depo
penisilin uygulanması.
Bir kaza ya da beklenmedik bir hastalık sonunda, kişinin durumunun daha kötüleşmemesi için ve kişinin
olay yerinden tedavi edileceği yere kadar en az zarar ile korunması için yapılacak ilk uygulamalar ve
alınacak önlemler bütünü. İlk yardım ile acil tedavi kavramları farklıdır. İlk yardım uygulamaları mağdura en yakın olan herhangi bir kişi tarafından yapılmalıdır. Oysa acil tedavi sağlık personeli tarafından
yapılır.
Bkz. Enfeksiyon
Beyne kan akımını sağlayan damarlardan birinin aniden tıkanmasıyla birlikte, beyne giden kan akımının
gidişinin yavaşlaması ya da durması sonucunda meydana gelir.
Kan kalpten boynumuzun iki yanında yer alan iki büyük damar aracılığı ile beyine taşınır. İnme kalp
krizi gibi oluşur. Kan akımı kesildiği zaman oksijen ve besleyici maddeler beyine ulaşamaz. Bu durum
beyin dokusunda hasara yol açar ve inme olarak adlandırılır.
Zararlı böceklere karşı öldürücü maddelere denir
Bir toplumda, belli bir sürede, belirli bir hastalığa yakalanan ya da belirli bir sağlık olayına maruz kalan
kişilerin sayısı. İnsidans, o sürede o hastalığa tutulan yeni vakaları ifade eder. Oysa prevelans vakaların
eski ya da yeni oluşuna bakmaksızın o süredeki toplam vaka sayısını ifade eder.
İşyerlerinde işin yürütülmesi ile ilgili olarak oluşan tehlikelerden, sağlığa zarar verebilecek koşullardan
korunmak ve daha güvenli bir iş ortamı oluşturmak için yapılan sistemli ve bilimsel çalışmalardır. Genel
anlamda, hem çalışanları korumayı (İş Güvenliği), hem de bütün işletmenin ve üretimin güvenliğini,
yani çalışanların ve çevrenin korunmasını esas alan tedbirlerin bütünüdür.
İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş işyeri hekimliği
belgesine sahip İşyeri hekimi tarafından yürütülen işler bütünüdür. Bu kapsamda işyerinde iş sağlığı ve
güvenliğini bozacak riskleri belirlemek ve önleyici tedbirler almak, çalışanların işe giriş ve periyodik
muayenelerini yapmak, yapılan işin ya da iş yerinin nitelikleri yüzünden çalışanlarda görülebilecek olan
sağlık sorunlarının ( zehirlenmeler, pnömokonyozlar, deri hastalıkları, sağırlık, mesleksel kanserler, iş
kazaları gibi ) tanı ve tedavisini yapmak sayılabilir.
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İş hijyeni

İş kazası

İş yerinde bulunan ya da iş yerinin etkisi ile çevrede oluşan ve işçilerin ya da çevrede yaşayanların
sağlıklarını kötü yönde etkileyen çevresel etmenleri (fiziksel, kimyasal, biyolojik ve ergonomik)
araştıran, değerlendiren ve denetim altına almaya çalışan bilim ve sanat. 1948 yılında toplanan Dünya
Sağlık Örgütü Genel Kurulu daha dar anlatımlı olan “endüstri hijyeni” yerine bu terimi benimsemiştir.
İş kazası aşağıdaki hal ve durumlardan birinde meydana gelen ve çalışanı hemen veya sonradan, bedenen ya da ruhen özre uğratan olaydır.
a. Çalışanın iş yerinde bulunduğu sırada,
b. İşveren tarafından yürütülmekte olan iş dolayısıyla,
c. Çalışanın, işveren tarafından görev ile başka bir yere gönderilmesi yüzünden asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,
d. Emzikli kadın çalışanın çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda,

İş sağlığı

İyileştirici hizmetler

İzolasyon

Jinekoloji
Jit

e. Çalışanın, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak götürülüp getirilmesi
sırasında.
Uluslararası İşçi Örgütü (ILO) tanımı şöyledir: Kişilerin iş ve iş çevresi ile ilgili olarak bedensel, ruhsal
ve toplumsal yönden iyilik halinde olmalarını ve işin kişiye, kişinin işe uyumu ile uğraşan bilim dalı. Bu
tanımın kapsamına yalnızca işçiler değil, iş ve iş yeri koşullarından etkilenen bütün kişiler girmektedir.
İş sağlığı bilim dalı, iş hekimliği, iş hijyeni, iş psikolojisi, iş güvenliği gibi çeşitli alanlarla eşgüdüm
ve işbirliği içindedir. 1948 yılında toplanan Birinci Dünya Sağlık Örgütü Genel Kurulunda , “endüstri
sağlığı” yerine bu terimin kullanılması benimsenmiştir.
Bir kişideki hastalığın belirtilerini hafifletmek ya da yok etmek, hastalığın ilerlemesini önlemek, hastalığı geriletmek ya da tümüyle ortadan kaldırarak hastayı sağlığına kavuşturmak amacıyla yapılan her
türlü işlem. Bu işler üç basamak biçiminde yapılabilir: Birinci basamak, hastaların ayaktan, evlerinde
muayene ve tedavi edilmeleridir. Sağlık ocağı, dispanser, hastane polikliniğinde yürütülen işleri kapsar.
İkinci basamak, gereken hastaların bir genel hastanede yatırılarak tedavi edilmeleridir. Üçüncü basamak
ise, özel dal hastanelerindeki hizmeti tanımlar. Önemli olan, bu basamaklar arasında hastaların kademeli
olarak sevk edilebilmeleridir. Rehabilitasyon hizmetleri bu terimin kapsamı dışındadır.
Hastalığın bulaştığı insan ve hayvanların, hastalığın bulaşıcılık süresi boyunca ayrı tutulması. Ayırma,
bulaşıcı etmenin duyarlı kişilere dolaylı ya da dolaysız geçişini engelleyen ya da sınırlayan bir yer ve
ortamda yapılır. Karantina ise bir hastanın sağlıklı değinmişlere (temas edenlere) konulan sınırlamadır.
Kadın üreme organlarının hastalıkları ile ilgili tıp dalı.

Kalın yayma

Vektörlerin üredikleri bataklık, durgun su, çöplük, gübrelik gibi yerler. Sivrisineğin jiti bataklık, karasineğin jiti gübreliktir.
Sıtmanın teşhisi amacıyla şüpheli kişilerin parmak ucundan alınıp bir lam üzerine kalınca bir biçimde
yayılmış kan yayması. Bu yaymanın bulunduğu lamın diğer ucuna ise ince bir yayma yapılır ve laboratuvarda boyanarak mikroskop altında yapılacak incelemelerde sıtma paraziti aranır.
Bkz. Kalın damla

Kalıtsal hastalık

Genetik olarak anne-babadan çocuğa geçen hastalık

Kalın damla
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Kalp Krizi

Kampanya aşılaması

Kan basıncı

Kanalizasyon
Karantina

Karma aşı
Katı atık

Kaynak
Kaza
Kemoproflaksi
KETEM
Kırım
Kırsal bölge

Genellikle göğüste ağrı ve huzursuzluk hissi ile başlar birkaç dakikadan daha uzun sürer, tekrarlar. Göğüste huzursuzluk basınç, sıkışma veya doluluk gibi hissedilebilir. Ağrı veya huzursuzluk kol, omuz,
dirsek, çene, sırtta da hissedilebilir. Diğer semptomlar bulantı, kusma, bitkinlik, soluk görünme, soğuk
terlemedir. Kadınlarda nefes darlığı, bulantı, kusma, sırt ve çene ağrısı daha çok görülür. Uzun süredir
diyabeti olan kişilerde diyabetin sinirleri etkilemesi nedeniyle ağrı olmayabilir.
Sürekli aşılama uygulamaların yapılamadığı yer ve koşullarda bütün toplum ya da risk altındakilerin
kısa sürede aşılanması. Aşı kampanyaları genellikle salgın durumlarında ya da hizmetin yeni başladığı
bölgelerde uygulanır.
Kan basıncı (tansiyon) arteriyel sistolik ve diastolik olmak üzere iki bileşenden oluşur. Sistolik değer,
kalp kasıldığında kalpten damarlara doğru atılan kanın damar duvarında yaptığı basınçtır. Diastolik
değer ise kalp gevşediğinde hâlâ damar duvarında mevcut olan basınçtır. Yazılırken sistolik kan basıncı
değeri/diastolik kan basıncı değeri şeklinde yazılır ve birimi milimetre cıvadır. Halk arasında bilinen
adıyla Büyük tansiyon (sistolik) ve Küçük tansiyondur (diastolik). Sistolik ve diastolik basınçlar arasındaki farka “Nabız Basıncı” denir.
Kullanılmış suların ve insan atıklarının çabuk ve emin bir şekilde giderilebilmesi için, o yerleşim yerinin eğimine göre kademeli olarak yerleştirilmiş yer altı boru sistemi.
Bulaşıcı bir hastalığa yakalanmış olmasından kuşku duyulan kişi ve/veya hayvanları, hastalığın en uzun
kuluçka süresine eşit bir süre, sağlam kişilerle temas ettirmemek suretiyle alınan önlem; Kişilerin hareket, yolculuk özgürlüklerini sınırlama. Bu önlem, söz konusu kişi ya da hayvanın temasının tam olarak
kesilmesi ise “tam karantina” deyimi kullanılır. Kişinin bazı yerlere girip çıkmasına izin veriliyorsa
“modifiye karantina” terimi kullanılır.
İki ya da daha çok hastalığa karşı olan aşıların aynı flakon içinde bulunan ve kişiye aynı anda verilen
birleşimi. Bu terim tek başına kullanıldığında genellikle difteri-boğmaca-tetanos karma aşısı akla gelir.
Üreticisi tarafından atılmak istenen ve toplumun huzuru ile özellikle çevrenin korunması bakımından,
düzenli bir şekilde bertaraf edilmesi gereken katı atık maddeleridir.” Üreticisi tarafından atılmak istenen
ve toplumun huzuru ile özellikle çevrenin korunması bakımından, düzenli bir şekilde bertaraf edilmesi
gereken katı atık maddeleridir.
(Bkz. Enfeksiyon kaynağı)
Beklenmeyen, aniden ortaya çıkan, önceden planlanmamış yaralanma ya da mal kaybı ile sonuçlanan
olay.
Bkz. İlaçla koruma
Kanser Erken Tanı ve Eğitim Merkezi. Toplum sağlığı merkezlerine bağlı olarak kanser taramaları ve
erken tanı hizmetleri veren yataksız sağlık birimidir.
Bkz. Afet
Demografik olarak nüfus yoğunluğunun düşük olduğu yerleşim birimlerinin görüldüğü, üretimin endüstriyel nitelikten daha çok tarım ve hayvancılığa dayandığı yer ya da bölgedir. Kalkınma Bakanlığının
teknik desteğinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının koordinasyonunda hazırlanan ve 2020 yılını
hedefleyen Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi-1 (2007-2013) belgesinde, Türkiye’de kırsal politikalara
esas tanım olarak kır-kent tanımı kabul edildi. Bu tanıma göre, nüfusu 20 binden düşük il ve ilçe merkezleri ile belde ve köyler kırsal yerleşim olarak değerlendirildi.
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Kişisel hijyen

Vücut temizliği ve giyinme gibi kişisel temizlik ve bakım anlamında kullanılır.

Klorlama

. Klor ve klorlu bileşiklerle yapılan dezenfeksiyon işlemidir.

Koitus iterraptus

Bkz. Geri çekme

Kolostrum

Bkz. Ağız sütü

Konakçı

Kontraseptif

Bulaşıcı hastalık etkenlerini doğal koşullarda barındıran insan ya da canlı bir hayvan. Bazı parazitler bir
“ara konakçı”da sürfe ya da aseksüel dönemini tamamlar, sonra olgunluğa eriştiği “kesin konakçı”ya
yerleşirler.
Doğum kontrolü ve cinsel yolla bulaşan hastalıklardan korunmak amacıyla kullanılan bir bariyer yöntemidir. Erkeklik organına (penise) sertleştikten sonra takılan, kauçuktan yapılmış çok ince kılıftır.
Spermlerin vajene boşalmasını engeller. Cinsel yolla bulaşıcı hastalıklardan koruyucu, güvenilir bir
yöntemdir. Kaput, kılıf, prezervatif olarak da adlandırılır.
Bir tıbbi girişimin yapılmaması gereken, eğer yapılırsa kişiye zarar vereceği kabul edilen durum. Örneğin, immün yetmezliği olmak, aşılama için bir kontra endikasyondur.
Gebeliği önleyici ilaç, yöntem, madde.

Konvülsiyon

Bkz. Havale

Kondom

Kontraendikasyon

Koruma
Kronik hastalık

Kronik Obstrüktif
Hastalığı (KOAH)

Kuluçka dönemi

Kuru helâ

Lağım pisliği

Laringoskop

Sağlam kişilerin hasta olmamaları ya da hastalıkların tedavilerinin en kolay ve iyi yapılabileceği en
erken dönemde teşhis edilebilmeleri için kaynak, bulaşma yolu ve sağlam kişiye yönelik bütün işlemler.
Kronik hastalıklar, “tam olarak tedavi edilemeyen ve iyileşme göstermeyen uzamış durumlar” olarak
tanımlanmaktadır. Kronik hastalıklar dünyada hem gelişmiş, hem de gelişmemiş ülkelerde hızla artmaktadır. Bu hastalıklar var olan sağlık hizmetlerini zorlamakta ve sağlığa ayrılan bütçenin büyük bir
bölümünü kapsamaktadır.
Akciğer Akciğer içi hava yollarında mikrobik olmayan iltihaplanmaya bağlı oluşan, tam olarak geri dönüşümlü
olmayan hava akımı kısıtlaması ile karakterize kronik bir akciğer hastalığıdır. Hava akımı kısıtlaması
genellikle ilerleyicidir. Zararlı partikül, gazlara karşı akciğerlerde oluşan anormal inflamatuar yanıt ile
ilişkilidir.
Bir hastalığın etkeninin vücuda girişinden hastalığın ilk belirtisinin görülmesine kadar geçen süredeki
taşıyıcılık. Örneğin, çiçek hastalığında ilk döküntülerin beş gün öncesinde hastalığı sağlam kişilere bulaştırmak olasıdır. Bakteriyel hastalıklardan çok virütik hastalıklarda bu tür bulaştırma söz konusudur.
Binaların dışında, içme kullanma kuyularından en az 15 m. uzakta, yeraltı su seviyesinin derin olduğu
yerlerde dip tarafı hariç, bütünü örülü helâ. İki biçimde yapılabilir : (1) Duvarları kesme taşla örülmüş,
tabanı açık çukur. (2) Yeraltı su tabakasının yüzeyel olduğu yerlerde, duvarları ve tabanı kapalı (betondan) çukur. Çukur ölçüleri genellikle şöyledir : En 2 m., boy 1.5 m., derinlik en çok 2.5 m. Bu boyutlardaki bir hela 6 kişilik bir ailenin 5 yıllık gereksinimini karşılayabilir. Çukurun üst kısmında helâ kabini
vardır. Kuru çukurlara yalnızca insan atıkları bırakılır.
İnsan ve hayvan atıkları ile pis suların oluşturduğu ve sağlığa zararlı olabilecek sular. Kanalizasyon
sistemi ile taşınmakta olan insan ve hayvan atıkları ile pis su karışımı. Genel anlamda yağmur suları bu
terimin dışındadır.
Doğrudan larenksin görülmesi ve endotrakeal tüpün trakeaya yerleştirilebilmesi için gerekli olan araç
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Lohusalık dönemi

MAK

Tıbbi olarak tanımı şöyledir: Plesantanın doğumundan sonraki 6 haftalık (42 günlük) süre. Bu dönemde,
uterus küçülerek normal boyutuna ve tonusuna döner. Ancak, yasal açıdan, üç ay ya da daha uzunca bir
süre olarak kabul edilebilmektedir. Çünkü doğumdan üç ay sonra da olsa, annenin ölümü doğum ile
ilişkili olabilmektedir
(Bkz. Müsaade Edilen Azami Konsantrasyon)

Malpraktis

Bkz. Tıbbi hata

Mama

Mammografi

Hastalığı nedeniyle doğal olarak beslenemeyen bebeklerin beslenmeleri için hazırlanan özel gıda karışımları. Mamalar, üretilip satılabileceği gibi, evlerde de hazırlanabilir. Mamalar asla anne sütü yerine
kullanılamazlar.
Meme kanserinin teşhisinde kullanılan görüntüleme yöntemlerinden biridir.

Mastodini

Herhangi bir hastalığa bağlı olmaksızın meme ağrısı

Menopoz

Kadınlarda âdet kanamalarının (menstrüasyon) ve dolayısıyla üremenin sona ermesi.

Meslek hastalığı

Metabolizma

İş ortamındaki koşulların yol açtığı sağlık sorunları. Yasal tanımı şöyledir: Sigortalının çalıştığı işin
niteliğine göre tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli
hastalık, sakatlık veya ruhi arıza halidir. Bu kanuna göre tespit edilmiş olan hastalıklar listesi dışında
herhangi bir hastalığın meslek Bu hastalıklara yakalananların yasalardan kaynaklanan bazı hakları söz
konusudur.
Canlıda yaşamın sürdürülmesi sırasında gerçekleşen bütün kimyasal tepkimeler (yapım-yıkım)dir.

Mikroorganizma

Bakteriler, mantarlar (fungi), riketsialar ve virüslere verilen genel ad.

Mobil sağlık hizmeti

Mevsimsel tarım işçileri, mülteciler gibi temel sağlık hizmetlerine kolay ulaşamayan dezavantajlı gruplara bulundukları mahalde verilecek koruyucu ve geliştirici sağlık hizmetleri
Kadastro yöntemiyle kapı kapı dolaşarak aşı yapılamayanların yakalanarak aşılanması

Mop - up

Müsaade Edilen Azami Kon- Çeşitli kimyasal maddelerin kapalı işyeri havasında bulunmasına müsaade edilen ve orada günde sekiz
santrasyon
saat çalışacak olanların sağlıklarını bozmayacak olan azami miktarları.
Nebulizatör
Özellikle astım hastalarında, soğuk su buharı oluşturmak için su moleküllerini yüksek frekansta ses
dalgaları ile titreştirerek birbirinden ayıran ve bu sayede suyun kaynama noktasına ulaşmadan buhar
haline gelmesi için kullanılan medikal cihaz.
Neonatal dönem
Yaşamın ilk 28 günü
Nüfus piramidi

Nüfus planlaması

Obstetrik

Nüfusun yaş ve cinsiyet dağılımını gösteren çubuk grafik. Genellikle, beşer yıllık yaş grupları biçiminde
çizilir. Dikey eksen aşağıdan yukarıya doğru yaşlara, yatay eksen ise bu yaşlardaki nüfus miktarına ayrılmıştır. Bu miktar, salt nüfus olarak gösterilebileceği gibi toplam nüfustaki (cinsiyetine ait) yüzde pay
olarak da gösterilebilir. Grafiğin sol tarafı erkek, sağ tarafı ise kadın nüfusu gösterir. Nüfus piramitleri
geçmiş dönemlerdeki nüfussal olayların izlerini taşır.
Ekonomik bir kavramdır. Bir devletin nüfusu arttırıcı (pronatalist) ya da azaltıcı – sınırlandırıcı (antinatalist) politika izlemesi ile ilgili tercihini anlatan bir temimdir. “Her aile 5 çocuk sahibi olmalıdır” ya da
bunun aksine “her aile yalnızca bir çocuk sahibi olmalıdır” demek nüfus planlaması kavramı ile ilişkili
bir açıklamadır. Bu terimin sağlık hizmetlerinde kullanılması tercih edilmez.
Doğum ve doğum sonrası dönemde kadın üreme sistemiyle ve doğan çocukların bakımı ile ilgilenen
tıbbi uzmanlık alanıdır.
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Oftalmoskop

Gözün içini yani, göz dibi denilen iç kısmını muayene etmek için kullanılan bir alet.

Okul dönemi

7-14 yaşları arasındaki dönemdir.

Okul sağlığı

Başta öğretmenler olmak üzere bütün okul çalışanları bu kapsamda yer almaktadır. Okul çalışanlarının
sağlığı, sağlıklı bir okul ortamının oluşturulması için önemlidir. Öğretmenlerin okul sağlığı çalışmalarındaki asıl önemi, “eğitici” işlevlerinden kaynaklanır. Çocukların ve gençlerin sağlıkla ilgili olumlu
davranışları kazanmalarını sağlarlar. Bu nedenle okul çalışanlarının da belirli aralıklarla sağlık kontrolünden geçmeleri sağlığın korunması ve geliştirilmesi yanı sıra hem öğrencilere rol model olunması
açısından da önemlidir. Okul çağı boyunca öğrencilerin her yıl muayene/izlemlerinin kayıtlı oldukları
aile hekimi tarafından yapılması gerekmektedir.
İçinde ışık kaynağı ve mercek sistemi olan bir kulak muayene aleti.

Otoskop
Öğrenme
Öğretim
Öğütülmüş çöp
Ölçüm hatası
Ölçümün geçerliliği

Belli durumlar ve sorunlar karşısında tepki ve davranış oluşturma, bunları değiştirerek yenilerini edinebilme yeteneği.
Sistemli bir biçimde teorik ve pratik bilgi aktarımı için yapılan her türlü etkinlik. (Bkz. Eğitim)
En irisinin çapı 1.5 cm. olacak kadar parçalanmış ve dolayısıyla kanalizasyona verilebilecek duruma
getirilmiş mutfak artıkları.
Bir tür sistematik hatadır. Verilerin toplanmasında sürekli olarak yapılan ölçüm hatalarıdır. Örneğin,
ölçüm aletinin bozuk olması nedeniyle her verinin yanlış ölçülmesi ve kaydedilmesi.
Bir ölçüm yönteminin, ölçülecek şeye uygun olup olmadığını anlatır. Ölçüm yönteminin, ölçülen şeydeki yapısal değişiklikleri de yansıtma özelliğine “yapısal geçerlilik” (construct validity) denir. Örneğin,
ölçülen özellik ile yaş arasında bir ilişki varsa, ölçüm yöntemi bunu yansıtmalıdır. Ölçüm yönteminin,
ölçülen şeyin içinde bulunduğu ortamın özelliklerini yansıtma özelliğine “kapsam geçerliliği” (content
validity) denir. Örneğin, sağlık düzeyini gösteren bir ölçüt, iş, aile, sosyal ilişkiler, yaşam koşulları gibi
sağlığı etkileyen faktörlerin etkilerini de yansıtabilmelidir. Ölçüm yönteminin, ölçülen şeyin dışındaki
bir başka şeyin ölçüsü ile de desteklenebilirliğine “kriter geçerliliği” (criterion validity) denir. Bu iki
türlüdür:
(1) Eşzamanlı geçerlilik (concurrent validity) : Bir şeyin ölçüm sonuçları, aynı anda ölçülen bir
başka şey (kriter) ile desteklenmeli, doğrulanmalıdır. Örneğin, idrarda şeker miktarının yüksek bulunması aynı anda ölçülen kan şekerinin de yüksek oluşu ile desteklenmelidir.

Öldüren en az doz

Öldürücülük hızı

(2) Prediktif geçerlilik (predictive validity): İleride gerçekleşecek bir şeyi daha önceden ölçmek
için kullanılacak yöntemin geçerliliğidir. Örneğin, bir kişinin başarılı bir yönetici olup olamayacağının
bir yetenek testi ile ölçülmesi.
Deney hayvanını belirli bir sürede öldüren en az doz. Bakteri toksinlerinin öldürücü etkilerini ölçmede
kullanılır. Örneğin, difteri için 230-280 gramlık bir kobayı 4 günde öldüren en az toksin miktarı. “Öldüren en az doz” yerine “ortanca öldüren doz” teriminin kullanılması daha doğrudur.
(Bkz. Fatalite hızı)
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Ölme hakkı

Ölü doğum hızı

Mevcut tıp bilgilerine göre iyileşme olanağı hiç bulunmayan bir hastanın, kendi isteği üzerine, hekimlerce tedavisi durdurularak ya da öldürücü bir ilaç verilerek hayatının sona erdirilmesi. Tedavinin kesilerek, hastanın kendiliğinden ölüme terk edilmesine “pasif ölüm hakkı” (passive euthanasia), ilaç verilerek öldürülmesine “aktif ölüm hakkı” (active euthanasia) denilmektedir. Dünyanın hiçbir ülkesinde bu
durum yasal değilidir. Ancak, yasal olması gerektiğini savunanlar vardır. Nitekim özellikle Hollanda’da
bu konuda ciddi girişimler başlamış, fakat ağır eleştiriler almıştır.
İçinde, ölü bakteri ya da virüslerin bulunduğu aşılar. Ölü aşılar, ısıya, canlı aşılara göre daha az duyarlıdır.
Örneğin, boğmaca, kolera, tifo, çocuk felci (Salk), influenza (grip) aşıları.
Gebeliğin 28. haftasında ya da daha sonra olan dölüt ölümü. Dölüt, 1000 gr.dan daha ağırsa bu gruba
girer. Dölüt, ana karnında ya da doğum sırasında ölmüş olabilir. (Bkz. Canlı doğum)
Belli sürede, belli bir bölgede, her bin doğum içinde ölü doğanların payı.

Ölü doğum orantısı

Belli bir yerde, belli bir sürede, ölü doğanların canlı doğanlara göre oranı.

Ölüm

Yaşamsal belirtilerin bir daha geri gelmemek üzere durması.

Ölüm hızı

Belli bir toplumda, belli bir süre içinde, belli bir neden-neden grubu ya da bütün nedenlerden ölenlerin
toplam nüfusa göre hızı.
Bir hastaneye belli bir sürede kabul edilen hastaların (doğum için olanlar hariç) aynı sürede o hastanede
ölenlere (yenidoğanların ölümleri hariç) bölünmesi ile elde edilen değer.
Dünya Sağlık Örgütü’nün 20. Genel Kurulunda, ölüm tıbbi raporlarına girecek ölüm nedenini şöyle
tanımlamıştır: Ölüme doğrudan ya da yardımcı olarak neden olan bütün hastalıklar, zedelenmeler ya
da zedelenmeleri oluşturan kaza ya da şiddet durumları. Tanım, kalp yetmezliği, asteni gibi hastalık belirtilerini ölüm nedeni olarak saymamaktadır. Bu tanımın amacı, ilgili bütün bilgilerin kayıt edilmesini
sağlamak ve raporu veren kişinin kayıt için bazı koşulları seçip diğerlerini bir yana bırakmasını önlemektir. Bir kişinin ölüm nedeni tek bir hastalık şeklinde gösterilebileceği gibi, bilgi kaybını önlemek
ve bazı hastalıkların ölüm olaylarına olan katkılarını da değerlendirebilmek amacı ile üç kademede ele
alınmaktadır: 1. Temel neden, 2. Ara neden, 3. Son neden.

Ölü aşı
Ölü doğum

Ölüm hızı endeksi
Ölüm nedenleri

Bu sıralamada temel neden, ara nedenin ortaya çıkmasına, ara neden de son nedenin oluşmasına
neden olmuştur. Her ölüm olayında bu sıra saptanamayabilir.
Örnek :
		

Temel ölüm nedeni : Kronik piyelonefrit

		

Ara ölüm nedeni

: Hipertansiyon

Ölümün dış nedeni

		
Son ölüm nedeni
: Beyin kanaması
Bir toplumda t zamanındaki kişilerden ne kadarının belli bir süre içinde öleceğini ifade eden kuramsal
bir olasılık değeridir.
Belirli bir nedenden olan ölümlerin toplam ölümlerin yüzde kaçını oluşturduğunu belirlemek için kullanılır. Aynı oran, belirli yaştaki ölümlerin toplam ölümlerin yüzde kaçını oluşturduğunu göstermede de
kullanılır.
Kaza, zehirlenme, cinayet gibi ölüme neden olan dış etkenler.

Öncelikli değişken

Araştırma sonucunun ya da aradaki ilişkilerin (association) nedenleri arasında ilk sırayı alan değişken.

Ölüm olasılığı
Ölüm oranı
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Önemlilik

Örnekleme birimi

Elde edilmiş iki ya da fazla değer grubu arasındaki farklılığın rastlantıya bağlı olmaması. Bu durum
istatistiksel yöntemlerle incelenir.
Ailenin ilgisi, sağlık hizmetlerinin etkililiği ve tıbbın bilinen olanaklarının yerinde ve zamanında kullanılması durumunda önlenebileceği düşünülen ölüm. Örneğin, aşılanmamış bir çocuğun çocuk felci
(polio) hastalığı sonucu ölümü bu gruba girer.
İncelenmek üzere bir evrenin içinden seçilmiş ve o evrenin bütün özelliklerini taşıyan küçük bir benzeri.
Araştırmanın, bütün evren üzerinde yapılamadığı durumlarda, o evren hakkında bilgi edinebilmek üzere
yapılacak araştırmalarda seçilir. (Bkz. Evren )
Bir evrenin tümünü incelemenin olanaksız olduğu durumlarda, o evrenin özellikleri hakkında yargıya
varabilmek için incelenmek üzere evrenden ve o evrenin bütün özelliklerini taşıyan küçük bir benzerinin seçilmesi. Örneğin, Ankara kentindeki bir sağlık sorununu belirlemek için Ankara’da oturanların
tamamını incelemek olanaksız olduğundan, Ankara’yı temsil edebilecek sayıdaki kişiler belirlenip yalnızca o kişilerin incelenmesi ve buradan elde edilecek sonuçlarla Ankara hakkında fikir elde edilmesi
gerekir. (Bkz. Evren, Örnek )
Örneğin seçilmesinde kullanılan, evrene ait bir öge. Bu birim ev halkı, mahalle, bireyler olabilir.

Örnekleme çerçevesi

Örnek seçiminden önce hazırlanan örnekleme birimlerinin tam bir listesi.

Örnekleme hatası

Seçime dahil edilen ve edilmeyen birimlerin ortaya çıkardıkları şansa bağlı hatalardır. Bu hata, örnekteki birim sayısını arttırmakla ya da değişik örnekleme tekniklerine başvurarak azaltılmaktadır. Eğer, bu
hatanın yapıldığı çalışmada, incelenen etken gerçekte etkili değilse ve deney ile kontrol grupları arasındaki fark da istatistiksel olarak anlamsız çıkarsa buna “tip 1” ya da “alfa” hatası denir. Eğer, incelenen
etken, gerçekte etkili olduğu halde, bu etki istatistiksel olarak gösterilemezse, buna “tip 2” ya da “beta”
hatası denir.
Örnekleme birimlerinin, örnekleme çerçevesine göre oranı. (Bkz. Örnekleme çerçevesi)

Önlenebilir ölüm

Örnek

Örnekleme

Örnekleme kesri
Öz bakım

Öz sorumluluk

Özel dal hastanesi

Bir sağlık personelinin yardımı olmaksızın evde ya da sağlık kuruluşunda, kişinin kendi sağlığı ya da
hastalığının tedavisi için gerekli önlem ve uygulamaları yapması. Örneğin, başı ağrıyan bir kişinin ağrı
kesici bir ilaç alması.
Temel Sağlık Hizmetleri Bildirisinde (Alma-Ata Bildirisi) yer alan bir kavramdır. Toplumdaki her kişinin ve toplumun kendi sağlığından sorumlu olduğu bilincine ermesi, sağlığını geliştirmek için kendince
kabul edilebilir yol ve yöntemleri düşünüp bunların gerçekleşmesi için ilgililerle işbirliği yapması anlamına gelir.
Belirli bir hastalığın ya da bir sistemi tutan hastalıkların teşhis ve tedavilerinin yapıldığı ya da yalnızca
belirli bir yaş grubundaki hastaların kabul edildiği hastane. İyileştirici sağlık hizmetleri içinde özel dal
hastaneleri üçüncü basamak olarak kabul edilir. Onkoloji hastanesi, verem sanatoryumu, akıl hastalıkları hastanesi gibi belirli hastalıklarla ilgili hastaneler, kemik hastanesi gibi belirli bir sistemin hastalıkları
ile ilgilenen hastaneler, çocuk hastanesi, doğumevi gibi belirli yaş gruplarına hizmet veren hastaneler
gibi.
Yataklı Tedavi Kurumları Yönetmeliğinin (13 Ocak 1983 tarih ve 17927 sayılı Resmi Gazete) 5. maddesi, özel dal hastanesini şöyle tanımlamaktadır: Belirli bir yaş ve cinsiyet grubu hastalar ile belirli
bir hastalığa tutulanların yahut bir organ veya organ grubu hastalarının müşahede, muayene ve tedavi
edildikleri yataklı kurumlar. (Bkz. Üçüncü basamak sağlık kuruluşu)
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Özel doğurganlık hızı
Özerk hastane
Özgül bağışıklık
Özgül hastalık
Özgül koruma
Özgül olmayan hastalık
Özgül olmayan kirletici

Özgül olmayan koruma
Pandemi

Parazit

Pasif sürveyans

Patlayıcı salgın
Perinatal dönem
Perinatal ölüm
Perinatal ölüm hızı
Periyodik
Persentil

Bir yerde yaşayan doğurgan çağdaki her 1000 kadına düşen ortalama yıllık doğum sayısı. Bu hızı yasal
doğurganlık hızından ayırmak gerekir.
Bir kuruma bağlı olmakla birlikte, planlama, bütçe yapma, kaynak sağlama, personel istihdamı, yatırım
kararları gibi başlıca konularda kararlar alma ve uygulama yetkisine sahip hastane.
Kişide, belirli bir hastalık etkenine ya da maddeye karşı aşılanma ya da o hastalığı geçirme ile kazanılan
bağışıklık.
Bu terim genellikle tüberküloz için kullanılır. Buna göre, tüberküloz olmayan diğer enfeksiyonlar
“non-spesifik”dir. Özel durumlarda, frengi, lepra ve trahom için de kullanılabilir.
Hastalığın etkeni bilindiği durumlarda, etkene yönelik yapılan koruma önlemleri. (Bkz. Özgül olmayan
koruma)
Açıklama için bkz. Özgül hastalık
Hava kirliliği yapan ve bronşitli kişilerdeki yakınmaların artmasına neden olan iri tozlar ile havadaki
oksijeni azaltarak (oksijen oranını yüzde 18’i altına düşürerek) solunum güçlüklerine neden olan gazları
ve buharları kapsar.
Hastalığın etkeni bilinmediğinde yapılan koruma işlemleri.
Bir hastalığın, enfeksiyon etmeninin veya sağlıkla ilgili bir sorunun çeşitli ülkelerde veya bir kıtada yayılması, hatta tüm dünya gibi çok geniş bir alanda yayılım göstermesidir. Nüfusun önemli bir bölümünü
etkilemektedir.
Yaşaması ve çoğalması için gerekli çevre şartlarını ve besin maddelerini bulabileceği bir başka canlının
üzerinde ya da içinde yerleşen bir organizma. Bir parazitin, üzerinde ya da içinde yaşadığı konakçıya
mutlaka zarar vermesi gerekmez.
Bildirim yapmakla yükümlü kişi veya birimlerden aktif olarak veri toplanmadan, tanı koyan kişiler
tarafından belirlenen sistem dahilinde, belirlenmiş sürelerle gönderilen verilerin analiz edildiği, yorumlandığı ve geri bildiriminin yapıldığı sürveyans yöntemidir.
Bkz. Su epidemisi.
Gebeliğin 28. haftası ile doğumdan sonraki 7. günün sonuna (yaşamın ilk 168 saati) kadar olan dönem.
Dölüt ve bebekler için kullanılır.
Ölü doğumlar ve erken neonatal ölümlerinin (yaşamın ilk 7 günü içindeki ölüm) toplamı.
Belli bir yılda olan her 1000 canlı doğuma karşılık görülen perinatal ölümü. Bu kadar açıklamaya lüzum
yok..
Düzenli aralıklarla yapılan eylemler için kullanılır. Örneğin, periyodik ev ziyareti yapılması, belirli ve
düzenli aralıklarla kişiyi evde ziyaret etmek ve izlemek demektir.
Persentil (yüzdelik) deyimi, yüzde deyiminden farklıdır. Ölçümler grafikte gösterildiği zaman yüzde, bir
miktar alanı ifade eder; Yüzdelik ise, ölçek üzerinde bir noktanın değerini gösterir. Buna göre, yüzde 20
denildiğinde ölçümlerin 20 / 100’ü; 20. persentil denildiğinde ölçümlerin yüzde 20 ‘sini altında, yüzde
80 ‘ini de üstünde bulunduran noktanın değeri anlaşılır. Yüzdelik (persentil) tanımına benzer şekilde,
ondalık ve çeyreklik deyimleri de kullanılmaktadır.
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Pestisit

Pika
Planlama

Plasenta

Plasenta previa
Poliklinik

Zararlı organizmaları engellemek, kontrol altına almak ya da zararlarını azaltmak için kullanılan madde
ya da maddelerden oluşan karışımlardır. Ensektisitler (böceklere karşı), herbisitler (yabancı otlara karşı), fungusitler (Mantarlara karşı), rodentisitler (kemiricilere karşı), mollusisit (yumuşakçalara karşı),
akarisit (akarlara karşı) bu gruptadırlar.
Pika, bir aydan uzun süre boyunca kil, toprak, sıva gibi gıda olmayan maddeleri yeme alışkanlığı. Bu
durum anemi ya da ruhsal sorunlarla ilişkili olabilir.
Pek çok tanımı yapılmıştır. Dünya Sağlık Örgütü kaynaklarında kabul görmüş olanı şudur: İleride varılması istenilen hedeflere ulaşabilmek için yapılması gerekli faaliyetlerin tümü. Planlama daha kapsamlı
olarak şöyle tanımlanabilir: Belli bir konuda, toplumun sorunlarını ve gereksinmelerini saptayıp, bu
gereksinmeleri karşılayabilmek amacıyla kaynakları bulmak, öncelikleri belirlemek, hizmetin amaç ve
hedeflerini gerçekçi ve uygulanabilir bir biçimde saptayıp bu hedeflere varmak için yapılması gereken
işleri ve alınması gereken önlemleri bir yönetim programı olarak belirleme süreci.
Anneyle bebek arasındaki besin, oksijen ve diğer maddelerin alışverişini sağlayan, embriyo hücrelerinden
bir kısmı tarafından oluşturulmuş yapı. Plasenta yeni hücre gruplarının yani dokuların oluşması için
gerekli olan besinleri ve oksijeni özenle seçer ve bunları bebeğe taşırken, atık maddeleri ayırarak onları
da annenin vücuduna gönderir.
Plasentanın serviksi kısmen ya da tamamen örtmesi

Portör

Sağlık kuruluşlarının, ayakta teşhis ve tedavi hizmetlerinin görüldüğü birimi. Bu birim, birinci, ikinci
ya da üçüncü basamak sağlık kuruluşlarında olabilir. Bazı Doğu Avrupa ve eski Sovyetler Birliği ülkelerinde, bağımsız olarak çalışan sağlık kuruluşlarına (sağlık ocağına eşdeğer) poliklinik adı verilmektedir.
(Bkz. Taşıyıcı)

Post neonatal dönem

Doğumdan sonraki 29. Gün ile 365. Gün arasındaki dönem.

Postmatüre

Son adet tarihine (SAT) göre beklenen zaman olan 40. Haftadan sonra doğan bebek.

Postneonatal ölüm

Yenidoğan döneminde olan ölümler dışındaki bebek ölümleri. Doğumdan sonraki 29. gün ile 365. günler arasındaki ölümler.
Bir yıl içinde olan postneonatal ölümlerin o yıldaki canlı doğum sayısına göre hızı.

Postneonatal ölüm hızı
Pratisyen hekim

Pre-eklampsi

Prematüre
Prevalans

Evrensel olarak, yaş, cinsiyet ve hastalık ayrımı yapmaksızın, her kişiye koruma, teşhis ve tedavi hizmeti veren hekim olarak anlaşılır. Asalında bu kişi bir dalda uzmanlık eğitimi görmüş olsa da yukarıdaki
tanıma göre hizmet veriyorsa “pratisyen hekim” olarak kabul edilir. Ancak, ülkemizde pratisyen hekim
terimi, tıp fakültesini bitirmiş, fakat herhangi bir tıp dalında uzmanlık eğitimi ve yetkisi almamış hekim
olarak anlaşılır.
Gebede hipertansiyon, ödem ve idrarında protein (proteinüri) olması durumu. Riskli gebelilerdir. Bu
bulgulara nöbetler de eklenirse “eklampsi” adı verilir ve gebenin yaşamını tehlikeye atan bir durumdur.
(Bkz. Eklampsi)
37. haftadan önce doğan bebeklerdir.
Bir toplumda belirli bir zamanda belirli bir hastalığı olan kişilerin ya da vakaların aynı toplumda aynı
zaman dilimindeki nüfusa bölünmesi Vakaların yeni ya da eski olmasına bakılmaz.
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Prevalans hızı

Prezervatif

Bir toplumdaki her bin kişiden belirli bir zamanda, belirli bir hastalığı olan ya da kaza gibi sağlıkla
ilgili bir olay geçiren kişilerin sayısı. Tek başına kullanıldığında nokta prevalans hızı anlaşılır. Akut
hastalıklarda prevalans hızı ile “insidans hızı” birbirine yakın, hatta eşittir. Prevalans hızını hesaplarken
dikkat edilmesi gereken bir nokta, paydada hassas gruptaki nüfusu kullanmaktır. Örneğin, çocukluk çağı
hastalıklarında paydada çocuk nüfusun yer alması gerekir.
Bkz. Kondom

Primer koruma

Bkz. Birincil koruma

Proflaksi

Hastalığın önlenmesi. Koruma amacıyla yapılan işlemler. Bu amaç için genellikle ilaçlar (ilaçla koruma) ya da diğer kimyasal maddeler kullanılır.
Küçük, esnek materyalden yapılmış rahim içine yerleştirildiğinde sperm hücrelerinin yumurtayı
döllemesini engelleyerek ve yumurta döllenirse rahim cidarına yerleşmesini engelleyerek gebeliği önleyen araç, ilaç ya da bakır içeren türleri de vardır. Rahim içine sağlık personeli tarafından yerleştirilir.
Fiziksel ya da zihinsel yönden sakat bir kişinin bedensel, ruhsal ve toplumsal faaliyetlerinin mümkün
olan en iyi duruma getirilebilmesine ve mümkün olduğu kadar kendi kendine yeter duruma getirilebilmesine yardımcı olmak için yapılan tıbbi, toplumsal ve mesleksel eğitim ve işlemlerin tümü.
Kalp atışları ve solunumu durmuş bir kazazede ya da hastaya yapılan yeniden canlandırma işlemleri.
Kalp masajı ve yapay solunum.
Bkz. Rahim içi araç

Rahim içi araç

Rehabilitasyon

Resüsitasyon
RİA
Ruh sağlığı

Rutin
Sağlık

Sağlık düzeyi

Hem biyolojik hem de kültürel faktörlerce etkilendiği için çok değişik biçimlerde tanımlanmaktadır.
Uygulamada en kısa tanımı, “belirgin ya da önemli bir akıl hastalığı olmama durumu” olarak tanımlanır.
Daha kapsamlı biçimdeki tanımı ise şöyledir: Kişinin, diğer kişilerle uyumlu ilişkiler kurabilme, fiziksel
ve sosyal çevresindeki değişmelere yapıcı katkılarda bulunma ve kendi içindeki çelişkili dürtüleri dengeli bir biçimde tatmin edebilme kapasitesi.
Bir işlemin her uygulanışında yapılanlar anlamına gelir. Sıradan, bir özelliği olmayan, hep yapılan,
alışılagelmiş işler.
Dünya Sağlık Örgütü tarafından kabul edilen tanıma göre sağlık, “yalnızca hasta ya da sakat olmama
durumu değil, bedence, ruhça ve toplumsal yönden tam iyilik durumu”dur. İngilizce anlamı ile sağlık,
“bir bütün halinde olma” anlamına gelir. Öte yandan, değişik yer ve uygulamalarda sağlıklı olma durumu farklı biçimlerde algılanabilir ve tanımlanabilir. Örneğin, bir sigorta uygulamasında, tedavi gerektirmeyen bir kişi sağlıklıdır; İşveren açısından, işini terk etmesini gerektirmeyecek bir sağlık sorunu
olmayan kişi sağlıklıdır.
Bir toplumun (toplumdaki bireylerin) sağlıklılığının ifadesidir. Bir toplumun sağlık düzeyi, o toplumda
belirli hastalıkların (bulaşıcı hastalıklar, malnütrüsyon gibi) görülüş sıklığı, beklenen yaşam süresi, sakatlık durumu, antropometrik ölçümler gibi göstergelere dayanılarak açıklanmaya çalışılır. Toplumun
sağlık düzeyini ölçmek amacıyla ortaya atılan endekslerin hiçbiri kabul görmemiştir, yani, bu iş için
kullanılabilecek tek bir endeks yoktur. Söz konusu endekslerde, hastalık, doğum, ölüm, sağlık hizmetlerini kullanma, beklenen yaşam süresi, doğurganlık hızı gibi değerlere belli ağırlıklar verilerek puanlama
sistemleri kullanılmıştır.
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Sağlık eğitimi

Sağlık evi

Sağlık hizmetleri

Sağlık memuru

Kişilerin ve toplumun kendi sağlık düzeylerini geliştirmelerini, hastalıklardan korunabilmelerini, tedavilerini uygun biçimde uygulayabilmelerini ve sağlık hizmetlerini daha verimli kullanabilmelerini
sağlamak amacıyla, sağlık konularındaki bilgilerini arttırmak, yanlış olan tutum ve davranışlarını değiştirmek ya da yeni olumlu davranışlar kazandırmak için programlı olarak yürütülen çalışmalar. Bu terim,
sağlık insan gücü yetiştirmek amacıyla yapılan meslek eğitimi (okul, kurs vb) ile karıştırılmamalıdır.
Sağlık eğitimi, halka götürülen sağlık hizmetlerinin bir parçasıdır. Sağlık eğitiminin beş aşaması vardır
: (1) Toplumun analizi, (2) toplumun duyarlı duruma getirilmesi, (3) kamuoyu oluşturulması, (4) eğitim,
(5) davranış değişikliğine yönelik güdüleme çalışmaları.
İlk kez 1961 yılında kabul edilen 224 sayılı Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkındaki Kanun
gereğince, sağlık ocaklarına bağlı olarak, bir ebenin görev yaptığı, köylerde ya da mahallelerde bulunan
sağlık örgütünün en uç noktadaki hizmet birim olarak kurulmuştu. Sağlık evlerinde başta ana - çocuk
sağlığı ve üreme sağlığı olmak üzere bütün ebelik hizmetleri, ilk yardım, acil tedavi, pansuman,
enjeksiyon gibi hizmetler ile sağlık ocağı hekiminin ziyaret ettiği günlerde poliklinik hizmetleri
yürütülürdü. Sağlık evi sınırları belirlenmiş bir bölgede yaşayan kişilere hizmet götürürdü. Buralarda
hekim çalışmamakla birlikte, sağlık örgütlenmesinin en uç noktadaki birimi olması nedeniyle, sağlık
evleri “ilk başvuru” yerleri, yani, birinci basamak sağlık hizmetlerinin verildiği sağlık birimleri olarak
kabul edilirlerdi. Ülkemizde aile hekimliği sisteminin kuruluşundan sonra sağlık evleri korundu. Halen,
idari yönden bulundukları ilçedeki toplum sağlığı merkezine bağlı olmakla birlikte tıpkı eskiden sağlık
ocağı hekimliğinin hizmetlerini desteklediği gibi bulundukları kırsal kesimdeki hizmetlerden sorumlu
aile hekiminin hizmetlerini desteklemekte, aynı zamanda, toplum sağlığı merkezinin kırsal kesimdeki
işlerini yürütmektedirler.
Hastalıkların önlenmesi, hastaların teşhis, tedavi ve rehabilitasyonu, toplumun sağlık düzeyinin yükseltilmesi amacına yönelik faaliyetlerin tümü. Sağlık hizmetleri çoğu zaman tedavi hizmeti ağırlıklı
olan “tıbbi hizmetler” ile karıştırılır. Sağlık hizmetleri kavramı tıbbi hizmetleri de kapsayan geniş bir
kavramdır.
Türkiye’ye özgü bir meslektir. Osmanlı İmparatorluğu’nun son zamanlarında “küçük sıhhat memuru” adı verilen erkek personel yetiştirilmekteydi. Bu personelin eğitimleri ve görevleri Cumhuriyetin
ilk yıllarında gözden geçirilerek “sağlık memuru” eğitimleri başlatılmıştır. Erkek olmalarındaki temel
gerekçe, o zamanlarda, kız çocuklarının okula gönderilmeyişleri, kadınların çalışmalarının toplum tarafından benimsenmeyişi ve çalışma ve coğrafik koşulların kadınların çalışmalarına uygun olmayışı
belirtilebilir. Sağlık Bakanlığının kuruluş yasasına göre, sağlık memurları merkez ve köylerde hastalıklardan korunma, bunlar ile savaş, sağlık hizmetlerinde hekime yardım ile görevlidirler ve hekimden
alacakları emirlere göre ve yönetmeliklerde yazılı şekilde hareket ederler. Sağlık memurları önceleri
değişik düzeylerde eğitilmişlerdir. 1961 yılında kabul edilen hekimdışı sağlık personeli yetiştirme programı ile sağlık memurları okulu yerine üç okul (sağlık koleji, laborant okulu ve çevre sağlığı teknisyen
okulu) açılmıştır. Daha sonra, “Sağlık Meslek Liseleri” olarak adlandırılan bu okullardan mezun olan
sağlık memurları, uygulamada daha çok çevre sağlığı başta olmak üzere, koruyucu hizmetlerde ve genellikle birinci basamakta çalıştırılmaktadırlar. Ancak, eğitimleri gereği hastanelerde, hemşire gibi de
çalışabilmektedirler. Sağlık memurları erkek personeldir. 2007 yılında Hemşirelik Kanununda yapılan
bir düzenleme ile sağlık memuru eğitimine son verildi, bu okullardan mezun olanlara “hemşire” unvanı
verilmesi kararlaştırıldı.
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Salgın

Bkz. Epidemi

Sanatoryum

Sekonder koruma

Uzun dönemli tedavi gerektiren hastalıkları olan - özellikle verem - hastaların iyileştirilmesi için kurulmuş sağlık kuruluşları.
Kirli su, kirli besin maddeleri ve atıkların sağlık kurallarına uygun biçimde denetimi ve düzeltilmesi
çalışmaları.
Bkz. İkincil koruma

Semptom

Hastalık nedeniyle kişide ortaya çıkan, yüksek ateş, ağrı, kusma, ishal, havale gibi normal dışı belirti

Semptomatik tedavi

Hastalığın asıl nedenine yönelik olmayan, yalnızca hastanın yakınmalarını dindirmek üzere belirtileri
gidermeye dönük tedaviler. Örneğin, kanserli bir hastanın ağrılarını hafifletmek, yüksek beden ısısını
düşürmek.
Vücutta lokal bir enfeksiyona neden olan patolojik etkenin (mikroorganizmanın) kan yolu ile vücudun
diğer bölgelerine yayılması, kanda mikroorganizma bulunması durumu.
Sözlük anlamı ile serum, insan ve hayvanlarda bulunan sıvıların içinde bulunan daha katı (solid) kısımlarından ayrılmış bölümüdür. Tıpta, yalnızca serum denildiğinde, “kan serumu”, yani kanın, hücrelerden
ayrılmış sıvı kısmı anlaşılır. Serum, tek başına kullanıldığında, diagnostik ya da terapödik amaçla hayvanlardan ya da insanlardan elde edilen kan serumları da anlaşılmaktadır.
Hastaların önce birinci basamak sağlık kuruluşlarına başvurmaları gerektiğini, bu kuruluşlarda yeterli
tanı ve tedavi hizmeti alamayacak olanların ikinci basamak sağlık kuruluşlarına (hastanelere), daha
ileri düzeyde bakım ve tedavi görmesi gerekenlerin ise üçüncü basamak sağlık kuruluşlarına (özel dal
hastaneleri) sevk edilmeleri gerektiğini anlatan kavram.

Sanitasyon

Septisemi
Serum

Sevk zinciri

Sistematik aşılama
Sistolik kan basıncı
Soğuk zincir

Son
Sosyal çevre
Sosyal hizmetler

Sosyal rehabilitasyon

Aşılama takvimine göre aşılanma zamanı gelen çocukların aşılanmalarıdır. Buna rutin ya da sürekli
aşılama uygulamaları da denilir.
Tanım için bkz. “kan basıncı”
Aşıların, ilaçların ve gıdaların üretildikleri yerden kullanılacakları yere kadar, her yerde ve her zaman,
uygun soğuklukta taşınması ve saklanması işlemlerinin tümü. Halk sağlığı alanında soğuk zincir denildiğinde ilk akla gelen aşılarla ilgili olanıdır. Bu zincirin halkalarını, aşıların taşındığı uçaklar, kamyonlar, arabalar, aşı nakil kapları ile saklandıkları depolar ve buzdolapları oluşturur.
Bkz. Plasenta
Yaşadığımız ortamda aile ve benzeri toplumsal gruplar, kurumlar, sınıflar, insan ilişkileriyle ilgili gelenekler, değer yargıları.
Kişi ve ailelerin kendi bünye ve çevre koşullarından doğan ya da kontrolleri dışında oluşan, manevi ve
sosyal yoksunlukların giderilmesine ve ihtiyaçlarının karşılanmasına, sosyal sorunlarının önlenmesi ve
çözümlenmesine yardımcı olunması ve hayat standartlarının iyileştirilmesi ve yükseltilmesini amaçlayan sistemli ve programlı hizmetler bütünü
Sakat bir kişinin toplum içindeki yerini alması amacı ile ailesinin, işinin ve toplumun gereklerini ekonomik durumu bozulmaksızın ve kendisine uygulanan rehabilitasyon programının bütünlüğü aksamaksızın yardımcı olmak için yapılan bütün işlemler.
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Sterilizasyon

İki değişik anlamı vardır:
1. Bir maddedeki bütün mikroorganizmaları yok etme.

Sterilizatör
Stetoskop
Su epidemisi

Su kirliliği
Sürveyans

Şişmanlık
Talasemi
Tarama

Taşıyıcı

Taşra

Tecrit
Tedavi

2. Gebeliğin olmasını engellemek amacıyla kadında ya da erkekte yapılan cerrahi müdahaleler
(tübektomi, vasektomi).
Sağlık kuruluşunda kullanılan araçları (cerrahi aletler, sonda, enjektör vb) steril (mikropsuz) duruma
getirmek için kullanılan cihaz.
Vücut içinde (akciğer, kalp, damar, bağırsak vb) oluşan sesleri dinlemek için kullanılan tıbbi bir cihaz.
Diyafram, tüp ve kulaklık kısımlarından oluşur.
Kısa bir sürede fazla sayıda kişinin hastalanması ile karakterize ve ani başlayan salgın. Su ve gıdalarla
bulaşan kolera, tifo, besin zehirlenmesi gibi hastalıkların salgınları böyledir. Bunun nedeni, hastalık
etkeninin kirlettiği suyun ya da gıdanın çok sayıdaki kişi tarafından aynı zamanda yenip içilmesi ve
bu kişilerin hemen hemen aynı süre sonunda hastalanmalarıdır. Bu salgında hastalığın kuluçka süresi
genellikle kısadır
Su kirliliği insan faaliyetleri (tarımsal, endüstriyel, evsel vb.) ve rüzgâr, sel, deprem, erozyon volkanik
patlamalar gibi doğal etkilerle suyun doğal niteliğinin bozulmasıdır.
Verilerin zamanında ve sistematik olarak toplanması, biriktirilmesi ve elde edilen sonuçların ihtiyacı
olan birimlere hızla geri bildirimini sağlayacak şekilde değerlendirilmesi sürecidir. Kısaca, yapılacak
halk sağlığı eylemleri için bilgi toplamaktır.
Alınan kalori miktarının harcanan miktardan fazla olması sonucunda vücutta yağ miktarının artması
durumu.
Genellikle Akdeniz ülkelerinde görülen ve Akdeniz anemisi de denilen, kemik iliğinin kan yapmaması
dolayısıyla oluşan kalıtsal bir kan hastalığı.
Uygulanışı çabuk ve kolay birtakım test, muayene ve diğer yöntemleri toplumdaki her kişiye ya da tehlike altındaki (risk altındaki) kişilere uygulayarak belirli bir hastalığı ya da bozukluğu olanları ortaya
çıkarma işlemi. Tarama yöntemleri ile genellikle kesin tanı konulamaz. Tarama sonucu hasta olması
muhtemel olarak belirlenen kişilerin daha başka yöntemlerle ileri incelemeye alınmaları gerekir.
(1) Kendisinde bir hastalık belirtisi olmadığı halde belirli bir bulaşıcı hastalığın etkisini barındıran ve
yayan kaynak kişi ya da hayvan. Taşıyıcılık, hastalığın kuluçka, iyileşme ve iyileşme sonrası dönemlerine görülebilir. Gizli enfeksiyon geçirenler de taşıyıcı olabilirler. (2) Genetik bir hastalığın belirtileri
olmayan, fakat heterozigot olarak hastalık genini taşıyan kişi.
Bir kurumun merkezdeki yönetim birimleri dışındaki yönetim, hizmet ve uygulama birimleri. Örneğin,
Ankara’daki Sağlık Bakanlığı merkez örgüt, bu binaların dışındaki Bakanlığa bağlı her birim ve illerdeki bütün yönetim ve hizmet birimleri taşra örgütüdür.
(Bkz. Ayırma)
Bir kişideki hastalığın belirtilerini hafifletmek ya da yok etmek, hastalığın ilerlemesini önlemek, hastalığı geriletmek ya da tümü ile ortadan kaldırarak hastayı sağlığına kavuşturmak amacı ile yapılan tıbbi,
cerrahi ya da diğer yöntemler dahil her türlü işlem. Hastalığın bıraktığı izleri ve kişinin davranışlarını
kısıtlayıcı sekellerin düzeltilmesi (rehabilitasyon) bu terimin dışında tutulur.
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Temel koruma

Temel sağlık hizmetleri

Temel yaşam desteği
Tersiyer koruma
Tıbbi hata

Tıbbi rehabilitasyon
Toddler dönemi
Toksoid
Toplam doğurganlık hızı

Toplum sağlığı hemşiresi

Risk faktörleri ortaya çıkmadan onların oluşmasını önlemek amacıyla yapılan işlerdir. Şişmanlığın
engellenmesi, çocukların sigara kullanmalarını engelleyici okul eğitimleri, tütün reklamlarının yasaklanması için yasal düzenlemelerin yapılması, ülkenin beslenme planlarının hazırlanması, yeterli sağlık
insan kaynaklarının yetiştirilmesi, sağlık hizmetlerinin uygun biçimde örgütlenmesi gibi her türlü ve
birçok sektörü kapsayan eylemler temel koruma kavramı içinde yer alır. Temel koruma toplumu hastalıklara neden olan risklerle karşılaşmalarını önlemeyi amaçlar.
Alma-Ata Bildirisinde “temel sağlık hizmetleri” (TSH) şöyle tanımlanmıştır: TSH, bir toplumdaki birey
ve ailelerin geneli tarafından kabul edilecek yollardan, onların tam olarak katılımları ile ülke ve toplumca karşılanabilir bir harcama karşılığında onlara götürülen esas sağlık hizmetidir. TSH, ülkenin sağlık
hizmetinin çekirdeğini oluşturur ve genel anlamdaki toplumsal ve ekonomik kalkınmanın vazgeçilmez
bir parçasıdır. TSH, ulusal sağlık sisteminin, insanların yakınına götürülmüş, bireylerin, ailelerin ve
toplumun ilk başvuru yeri olan, sağlık hizmeti zincirinin birinci halkasını oluşturur.
Yukarıdaki tanımı daha iyi kavrayabilmek için, TSH’nin dört yönünü bilmek gerekir :(1)
TSH, sağlık hizmetlerinin genelini ilgilendiren bir görüştür ; (2) TSH, sağlık hizmetlerinin örgütlenmesinde anahtardır ;(3) TSH, sağlık hizmetlerinin ilk basamağıdır ;(4) TSH, bir faaliyetler grubudur.
“Kardiyopulmoner Resüsitasyon” (CPR) ya da diğer bir ifade ile durmuş olan solunumun ve/veya kalbin yeniden çalıştırılması çabalarıdır.
Bkz. Üçüncül koruma
Tıp bilimi ve sanatının beceriksizce, hatalı bir biçimde, yetkisizce ya da kişiye zarar verecek biçimde
uygulanışı. Dikkatsizlik, tedbirsizlik, bilgisizlik ya da acemilikten ötürü hastaya zarar verilmesi. Bu
olayda bilerek hata yapılması genellikle söz konusu olmamakla birlikte, uygulamayı yapan kişi, dikkatsizliği, gerekli önlemleri almaması ya da hastayı bilgisi ve deneyimi daha fazla olan bir başka uzmana
göndermemesi gibi suçlardan, Türk Ceza Kanunu gereğince sorumlu tutulabilir. Ancak, en uygun koşullarda bile bazı tıbbi uygulamalarda bir tehlike (izin verilen risk) vardır. Bu durum, yargı organı ve
bilirkişilerin değerlendirmesine bağlı bir konudur.
Sakat bir kişinin günlük yaşamını başkalarının yardımı olmaksızın ve mümkün olan en iyi biçimde sürdürebilmesini sağlamak amacıyla ruhsal ve bedensel yeteneklerinin geliştirilmesi için yapılan işlemler.
1-4 yaşları arasındaki çocukluk dönemi.
Bakteri ekzotoksinlerinden hazırlanmış aşılar. Toksinin hastalık yapıcı etkisi yok edilmiştir. Difteri,
tetanos aşıları böyle aşılardır.
Bu oran, genel doğum oranının ve yaşlara göre özel doğum oranlarının yararlarını birleştiren ve aynı
zamanda doğum çağındaki kadınların yaş yapısından etkilenmeden doğurganlık düzeyi hakkında genel
ve kesin sonuç veren bir ölçüdür. Bu oran, 15-49 yaşları arasındaki kadınların yaşlara göre özel doğum
oranlarının basit bir toplamı olarak hesaplanır. Soyut nüfus kuşağı esasına göre kadınların 15-49 yaşları
arasında ortalama olarak doğurabilecekleri çocuk sayısını gösterir
Bkz. Halk sağlığı hemşiresi
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Toplum sağlığı merkezi

Travay
Tromel

Türkiye’de Sağlık Bakanlığı’nın taşra teşkilatının önemli bir birimidir. Bölgesinde yaşayan toplumun
sağlığını korumak ve geliştirmek amacıyla 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 etkili ve verimli bir şekilde sunulmasını izleyen,
değerlendiren, denetleyen ve destekleyen; bölgesinde bulunan sağlık kuruluşları ile diğer kurum ve
kuruluşlar arasındaki koordinasyonu sağlayan sağlık kuruluşudur.
Doğum eylemi.

TSM

Özellikle gazlı bezlerin sterilizasyonu için genellikle çelik yapıda üretilen ve içine silindirik kap. Krom
nikel malzemeden üretilmiş olduğundan paslanmaz.
Bkz. Toplum sağlığı merkezi

Tüp ligasyonu

Bir doğum kontrol yöntemi olarak kadında tüplerin cerrahi olarak bağlanması.

TWA

(Bkz. Zaman Ağırlıklı Ortalama Değer) § Sekiz saatlik çal1_ma süresinde çal1_anlar1n solunum bölgesindeki havada bulunan kimyasal madde konsantrasyonunun zaman ağırlıklı ortalamasının üst sınırına
TWA denir.

Üçüncü
kuruluşu

basamak

Üçüncül koruma

Üreme sağlığı

Vasa previa

sağlık Bir hastalığa yakalanmış hastalara ya da tanımlanmış bir gruba hizmet veren hastane. Üçüncü basamak
hastaneler en ileri teknoloji ile donatılmışlardır. Onkoloji, akıl hastalıkları, geriatri hastaneleri ile çocuk
hastaneleri, doğumevleri, verem sanatoryumları üçüncü basamak hastanelere örnektir. Üniversite ve
eğitim hastaneleri de bu grupta kabul edilirler. (Bkz. Özel dal hastanesi)
Birincil ve ikincil koruma olanaklarından yararlanamamış, teşhiste geç kalınmış hastalarda, en iyi tedavi
ve rehabilitasyon olanaklarının kullanımıdır. Bazı kişilerce bir koruma biçimi olarak kabul edilmez.
Hastalığın süregenleşmesini (kronikleşmesini) önlemeye yönelik çalışmalardır.
Aile planlaması, nüfus planlaması ve doğum kontrolü terimleri çoğu kez eş anlamlı olarak kullanılmaktadır. Oysa bu kavramlar arasında farklar vardır. Aile planlaması, kişilerin (ya da çiftlerin) istemedikleri gebeliklerden korunabilmeleri ve istedikleri gebeliklere kavuşabilmelerini amaçlar. O halde,
üreme sağlığı yalnızca gebeliklerin ve doğumların engellenmesi değil, kısırların çocuk sahibi olmaları
için yapılan çabaları da kapsar. Türkiye’de, 2827 sayılı “Nüfus Planlaması Hakkındaki Kanun” un
ikinci maddesi bunu şöyle tanımlamaktadır :
“Fertlerin istedikleri sayıda, istedikleri zaman çocuk
sahibi olmaları.”
Göbek kordonunun uterus çıkışına (servikse) yakın olması

Vazektomi

Bir doğum kontrol yöntemi olarak erkekte sperm kanallarının cerrahi olarak bağlanması.

Vektör

Enfekte bir konakçıdaki enfeksiyon etkenini diğer bir konakçıya ya da arakonakçıya taşıyan eklembacaklı (artropod). Vektörler enfeksiyonları biyolojik olarak (sivrisineğin sıtmayı bulaştırması) ya da
mekanik olarak (karasineğin trahom bulaştırması) bulaştırabilirler. Bazı bilimadamları kemiricileri (rodent) de vektör olarak kabul ederler. Eklembacaklı vektörler arasında sivrisinek, sinek, bit, pire, hamam
böceği, keneler sayılabilir. Sıçan, yer sincabı, tarla faresi kemiricilere örnektir.

1378

HALK SAĞLIĞI Kuramlar ve Uygulamalar

Yaşlı

Yenidoğan
Yerinde sağlık hizmeti

Yetişkin

Kişinin belli bir yaşın, genellikle toplumların çoğunda emeklilik yaşı olarak kabul edilen 65 yaşın üzerinde olması durumunu tanımlar. Bu yaş sınırı görecelidir (itibaridir). Bazı uzmanlar yaşlılık kavramını,
başkalarının bakımına muhtaç olabilecek kadar akıl ve fizik melekelerini yitirmek olarak benimsemekte
ve bu dönemi 75 yaş ve üzeri olarak kabul etmektedirler. Bu yazarlara göre, 65 - 75 yaşları arasındaki
grup, değişik nitelikteki kişileri içerir. Yani, bu yaşlar arasındaki kişilerin bazıları yeteneklerinin, toplum
içindeki yerlerinin zirvesinde bulunabilecek kadar dinamik ve bağımsız olabilecekleri gibi, başkalarına
muhtaç bir yaşam sürdürebilecek kadar yaşlılık özellikleri de gösterebilirler. Dünya Sağlık Örgütü de 65
yaş ve üzerini yaşlı olarak tanımlamıştır. Ancak, aynı örgütün bir yayınında (K: 139), yaşlılık dönemleri
şöyle sınıflanmıştır:
60 - 74 yaşlar arası

: Geçkin (Elderly)

75 - 89 yaşlar arası

: Yaşlı (Old; Old age)

90 yaş ve üzerindekiler : Çok yaşlı (Very old)
Doğumdan sonraki ilk 28 günlük dönemdeki bebeklerdir..
Aile hekimi ve/veya aile sağlığı elemanının, müdürlükçe tespit edilen cezaevi, çocuk ıslahevi, huzurevi,
korunmaya muhtaç çocukların barındığı çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları gibi toplu yaşam alanlarına Kurumca belirlenen usul ve esaslara göre giderek, yerinde vereceği sağlık hizmetini,
Bkz. Erişkin

Zaman ağırlıklı ortalama değer Sekiz saatlik çalışma süresinde çalışanların solunum bölgesindeki havada bulunan kimyasal madde
konsantrasyonun zaman ağırlıklı ortalamasının üst sınırı. (ppm (ml/m3) veya mg/m3 olarak verilir)
Zoonotik hastalık
Bu terim ilk kez Wirchow tarafından hayvanlardan insanlara geçen hastalıkları belirlemek için kullanılmıştır. FAO tarafından yapılan tanımlamaya göre, doğal yollarla omurgalı hayvanlardan insanlara, insanlardan da hayvanlara geçen hastalık ve enfeksiyonlardır. Hayvanlardan insanlara geçen gruba
“enthropo zoonoz” (kuduz gibi), insanlardan hayvanlara geçen hastalık grubuna “zooantroponoz” (difteri gibi) ve karşılıklı olarak hayvandan insana ve insandan hayvana geçebilen hastalıklar grubuna ise
“amphixeo’lar (streptekok gibi) denir. Türkiye’de et ve süt ile insanlara geçen hastalıklar arasında viral
enfeksiyonlar, (şap, yalancı veba, kuduz), bakteriyel enfeksiyonlar (antraks, bruselloz, tüberküloz, salmonellozis, leptosipirozis) ve paraziter hastalıklar (sistiserkozis, hidadizis) sayılabilir.
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