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SASAĞĞLIK BAKANLILIK BAKANLIĞĞININININ BABAŞŞLICA SORUNLARLICA SORUNLARII

Mevzuatla ilgili sorunlar,Mevzuatla ilgili sorunlar,

İİnsan kaynaklarnsan kaynaklarıı yyöönetimiyle ilgili sorunlar,netimiyle ilgili sorunlar,

YYöönetim ve netim ve öörgrgüütlenme ilgili sorunlar,tlenme ilgili sorunlar,

Hizmet sunumuyla ilgili sorunlar,Hizmet sunumuyla ilgili sorunlar,

Bilgi yBilgi yöönetimi ile netimi ile ilgili sorunlar,ilgili sorunlar,

Finansmanla ilgili sorunlar.Finansmanla ilgili sorunlar.



MEVZUATLA MEVZUATLA İİLGLGİİLLİİ SORUNLARSORUNLAR

SaSağğllıık Bakanlk Bakanlığıığı’’nnıın hala bir kurulun hala bir kuruluşş kanunu mevcut dekanunu mevcut değğildir. Bakanlildir. Bakanlıık k 
öörgrgüütlenmesini Kanun Htlenmesini Kanun Hüükmkmüünde Kararnameye gnde Kararnameye gööre yerine re yerine 
getirmektedir. Ygetirmektedir. Yüürrüürlrlüükte olan mevzuatkte olan mevzuatıın 1930n 1930’’lu ylu yııllara dayanan llara dayanan 
oldukoldukçça eski, daa eski, dağığınnıık, yetersiz ve karmak, yetersiz ve karmaşışık olduk olduğğunu sunu sööyleyebiliriz.yleyebiliriz.

ÖÖncelikle, mevzuatncelikle, mevzuatıın sn sıık sk sıık dek değğiişşmesi uygulama amesi uygulama aşşamasamasıında sorunlara nda sorunlara 
neden olabilmektedir. neden olabilmektedir. 

ÖÖte yandan, ete yandan, eğğitim hastaneleri mevzuatitim hastaneleri mevzuatıı ile hizmet hastanelerinin ile hizmet hastanelerinin 
mevzuatmevzuatıınnıın ayrn ayrıılmamaslmamasıı, hastanelerin mali , hastanelerin mali öözerklizerkliğğe e gegeççiişşiyleiyle ilgili ilgili 
yasal dyasal düüzenlemelerin yapzenlemelerin yapıılmamlmamışış olmasolmasıı, Ar, Ar--GeGe projeleriyle ilgili projeleriyle ilgili 
mevzuatmevzuatıın uygun olmamasn uygun olmamasıı, atama ve nakil y, atama ve nakil yöönetmelinetmeliğğinin inin ççok sok sıık k 
dedeğğiişşimimee uuğğramasramasıı, mevzuat ve hukuk sisteminin Avrupa Birli, mevzuat ve hukuk sisteminin Avrupa Birliğği i 
normlarnormlarıına gna gööre yapre yapıılandlandıırrıılmamlmamışış olmasolmasıı belli babelli başşllıı sorunlar arassorunlar arasıında nda 
saysayıılabilir.labilir.



İİNSAN KAYNAKLARI YNSAN KAYNAKLARI YÖÖNETNETİİMMİİ İİLE LE İİLGLGİİLLİİ SORUNLARSORUNLAR

ÜÜlkemizde, salkemizde, sağğllıık insank insan ggüüccüü alanalanıındaki en ndaki en öönemli sorun, insannemli sorun, insan
ggüüccüünnüün bn böölgeler, kurumlar ve hizmet alanlarlgeler, kurumlar ve hizmet alanlarıında dengesiz nda dengesiz 
dadağığılmlmışış olmasolmasııddıır. Dar. Dağığıllıımmıın dengesizlin dengesizliğği, doi, doğğuu--batbatıı bböölgeleri lgeleri 
veya kveya kıırr--kent yerlekent yerleşşim yerlerine gim yerlerine gööre dere değğiişşim gim gööstermektedir. stermektedir. 
Bunun nedenleri, bBunun nedenleri, böölgeleraraslgelerarasıı kalkkalkıınmnmışışllıık farkk farkıı, e, eğğitim ve itim ve 
teknolojik imkanlarteknolojik imkanlarıın bn büüyyüük illerde yk illerde yığıığıllıı olmasolmasıı, sosyal  , sosyal  
imkanlardan yoksunluk vs. sayimkanlardan yoksunluk vs. sayıılabilir. labilir. 

Personel daPersonel dağığıllıımmıınnıı ddüüzenlemek zenlemek üüzere zere ççeeşşitli yitli yööntemlere (mecburi ntemlere (mecburi 
hizmet, hizmet, öözendirme ve tayinlerde bzendirme ve tayinlerde böölgesel, kurumsal slgesel, kurumsal sııralama ve ralama ve 
ssıınnıırlama vb.) barlama vb.) başşvurulmuvurulmuşş olmasolmasıına karna karşışın, sorun varln, sorun varlığıığınnıı
ssüürdrdüürmektedir.rmektedir.

SaSağğllıık personelinin k personelinin üücretlerinin yetersizlicretlerinin yetersizliğği, i, üücret ve terfiinin cret ve terfiinin 
performansla iliperformansla ilişşkilendirilmemikilendirilmemişş olmasolmasıı didiğğer bazer bazıı sorunlardsorunlardıır.r.



İİNSAN KAYNAKLARI YNSAN KAYNAKLARI YÖÖNETNETİİMMİİ İİLE LE İİLGLGİİLLİİ SORUNLAR SORUNLAR 

Personel istihdamPersonel istihdamıı ve yve yöönetiminde esneklinetiminde esnekliğğin olmamasin olmamasıı, kadro , kadro 
standartlarstandartlarıınnıın eskilin eskiliğği, sai, sağğllıık personelinin gk personelinin göörev tanrev tanıım ve im ve işş
analizlerinin analizlerinin etkin bietkin biççimde imde yapyapıılmamlmamışış olmasolmasıı,, personel personel 
istihdamistihdamıında kariyere nda kariyere öönem verilmemesi, atama, nakil, ynem verilmemesi, atama, nakil, yüükselme kselme 
gibi gibi öözlzlüük haklark haklarıına yna yöönelik dnelik düüzenlemeye uyulmamaszenlemeye uyulmamasıı, , ççalalışışan an 
personelin tepersonelin teşşvik ve vik ve ööddüüllerle takdir edilmemesi, llerle takdir edilmemesi, ççalalışışmayan veya mayan veya 
ggöörevini tam anlamrevini tam anlamııyla yerine getirmeyen personelin yaptyla yerine getirmeyen personelin yaptıırrıımla mla 
karkarşışılalaşşmamasmamasıı gibi nedenler de insan kaynaklargibi nedenler de insan kaynaklarıı yyöönetimiyle ilgili netimiyle ilgili 
didiğğer sorunlar araser sorunlar arasıında saynda sayıılabilir.labilir.

SaSağğllıık insank insan ggüüccüü alanalanıındaki dindaki diğğer bir sorun da kamu kuruluer bir sorun da kamu kuruluşşlarlarıında nda 
tam gtam güün n ççalalışışmanmanıın san sağğlanamamlanamamışış olmasolmasııddıır. Bu sorunu r. Bu sorunu çöçözmek zmek 
amacamacıı ile ile ççeeşşitli yitli yööntemler denenmintemler denenmişş ise de kesin bir ise de kesin bir çöçözzüüm m 
üüretilememiretilememişştir. tir. 

Etkili saEtkili sağğllıık hizmetinin sunulabilmesi ik hizmetinin sunulabilmesi iççin gerekli olan yardin gerekli olan yardıımcmcıı
personel uygun orantpersonel uygun orantııya sahip deya sahip değğildir. Doktorlara oranla ildir. Doktorlara oranla ççok az ok az 
saysayııda hemda hemşşire/ebe bulunmaktadire/ebe bulunmaktadıır. r. 



İİNSAN KAYNAKLARI  YNSAN KAYNAKLARI  YÖÖNETNETİİMMİİ İİLE LE İİLGLGİİLLİİ
SORUNLARSORUNLAR

PPersonel seersonel seççimi, yerleimi, yerleşştirme, itirme, işş tantanıımmıı, , yetki yetki 
paylapaylaşışımmıı, , delegasyon, motivasyon, performans delegasyon, motivasyon, performans 
dedeğğerlendirme, takdir ve erlendirme, takdir ve ööddüüllendirme, illendirme, işşten ten 
ççııkarma vs.karma vs. didiğğer insan kaynaklarer insan kaynaklarıı yyöönetimi netimi 
fonksiyonlarfonksiyonlarıındanda kurumsal kkurumsal küültltüürrüün olun oluşşmasmasıına na 
temel tetemel teşşkil edecek ilkeler belirlenmemikil edecek ilkeler belirlenmemişştirtir..



YYÖÖNETNETİİM VE M VE ÖÖRGRGÜÜTLENME TLENME İİLE LE İİLGLGİİLLİİ SORUNLARSORUNLAR

SaSağğllıık Bakanlk Bakanlığıığı aaşışırrıı merkeziyetmerkeziyetççi bir i bir öörgrgüüt yapt yapııssıına na 
sahiptir. Gsahiptir. Göörev ve yetkilerin rev ve yetkilerin ççok bok büüyyüük bir kk bir kıısmsmıı SaSağğllıık k 
BakanlBakanlığıığı merkez temerkez teşşkilatkilatıı’’nda toplanmnda toplanmışışttıır. Tar. Taşşra ra 
teteşşkilatkilatıı, yeterli yeti, yeterli yetişşmimişş insaninsan ggüüccüü ile desteklenmediile desteklenmediğği i 
iiççin uygulamada merkez tein uygulamada merkez teşşkilatkilatıına bana bağığımlmlıı kalmaktadkalmaktadıır.r.

SaSağğllıık k öörgrgüütlenmesinde ktlenmesinde kıır ve kent yar ve kent yaşşamamıına gna gööre re 
öörgrgüütlenme farkltlenme farklııllığıığı ortaya konulmamortaya konulmamışışttıır. 224 Sayr. 224 Sayııllıı
Yasa nYasa nüüfus sayfus sayııssıına gna gööre sare sağğllıık ocak ocağığı saysayııssıınnıı
belirlemeyi belirlemeyi ööngngöörmrmüüşşttüür. Ancak gr. Ancak göçöç olgusu nedeniyle, olgusu nedeniyle, 
bböölgelerin delgelerin değğiişşen nen nüüfus yapfus yapııssıınnıı dikkate alan bir sadikkate alan bir sağğllıık k 
öörgrgüütlenmesi hedefi gertlenmesi hedefi gerççekleekleşştirilememektedir.  tirilememektedir.  



YYÖÖNETNETİİM VE M VE ÖÖRGRGÜÜTLENME TLENME İİLE LE İİLGLGİİLLİİ SORUNLARSORUNLAR

ÜÜlkedeki 36.000 klkedeki 36.000 kööyyüün 11.000n 11.000’’inde sainde sağğllıık evi, 2.000k evi, 2.000’’inde inde 
sasağğllıık ocak ocağığı kurulmukurulmuşştur. Ktur. Kööylerin ylerin bir bir ççooğğunda (24.000) unda (24.000) 
hihiççbir sabir sağğllıık kuruluk kuruluşşu ve elemanu ve elemanıı bulunmamaktadbulunmamaktadıır. r. 
DolayDolayııssııyla sayla sağğllıık hizmetleri kk hizmetleri kıırsal kesime tam olarak rsal kesime tam olarak 
ulaulaşşamamaktadamamaktadıır. r. 

TTüürkiye genelinde Sarkiye genelinde Sağğllıık Bakanlk Bakanlığıığı kapsamkapsamıında ikinci ve nda ikinci ve 
üçüüçüncncüü basamak tedavi hizmeti veren hastanelerin saybasamak tedavi hizmeti veren hastanelerin sayııssıı
kontrolskontrolsüüz bir z bir şşekilde artmaktadekilde artmaktadıır.r.

SSK ile SaSSK ile Sağğllıık Bakanlk Bakanlığıığı arasarasıındaki koordinasyon eksiklindaki koordinasyon eksikliğği i 
sonucu, aynsonucu, aynıı bböölgede her iki kurum da hastane ilgede her iki kurum da hastane işşletmeye letmeye 
ççalalışışmaktadmaktadıır. Bu hastanelerin doluluk oranlarr. Bu hastanelerin doluluk oranlarıı ve ve 
verimlilikleri dverimlilikleri düüşşüüktktüür.r.



HHİİZMET SUNUMU ZMET SUNUMU İİLE LE İİLGLGİİLLİİ SORUNLARSORUNLAR

ÜÜlkemizde salkemizde sağğllıık hizmet sunumu alank hizmet sunumu alanıındaki en ndaki en öönemli sorun nemli sorun 
strateji ile alakalstrateji ile alakalııddıır. Uzun yr. Uzun yııllardan bu yana Sallardan bu yana Sağğllıık k 
BakanlBakanlığıığı Merkez TeMerkez Teşşkilatkilatıı, koruyucu sa, koruyucu sağğllıık hizmetleri k hizmetleri 
yerine tedavici edici sayerine tedavici edici sağğllıık hizmetleri sunumuna k hizmetleri sunumuna 
odaklanmodaklanmışışttıır. Bu strateji ve uygulama neticesinde r. Bu strateji ve uygulama neticesinde 
koruyucu hizmetlerin sunuldukoruyucu hizmetlerin sunulduğğu sau sağğllıık ocaklark ocaklarıı sasağğllıık k 
hizmetleri sunumunda pasif kalmhizmetleri sunumunda pasif kalmışış ve etkin hizmet ve etkin hizmet 
sunamamsunamamışışttıır.r.

SaSağğllıık ocaklark ocaklarıınnıın verimsiz n verimsiz ççalalışışmasmasıı, birinci basamak , birinci basamak 
hizmetlerin sunumunda teknik donanhizmetlerin sunumunda teknik donanıımlarmlarıın yetersizlin yetersizliğği gibi i gibi 
nedenlerle hastanelernedenlerle hastanelerdde ye yığıığılmalar artmakta bu nedenle lmalar artmakta bu nedenle 
hizmetlerin etkinlihizmetlerin etkinliğği ve verimlilii ve verimliliğği di düüşşmektedir.mektedir.



HHİİZMET SUNUMU ZMET SUNUMU İİLE LE İİLGLGİİLLİİ SORUNLARSORUNLAR
Hastanelerin pek Hastanelerin pek ççooğğunda malzeme ve ekipman eksikliunda malzeme ve ekipman eksikliğği i 

olmasolmasıı nedeniyle baznedeniyle bazıı ttııbbi ibbi işşlemler yaplemler yapıılamamakta ve lamamakta ve 
hastalar tedavi olanaklarhastalar tedavi olanaklarıından faydalanmak ndan faydalanmak üüzere bzere büüyyüük k 
kentlerdeki (Ankara, kentlerdeki (Ankara, İİstanbul, stanbul, İİzmir) ezmir) eğğitim hastanelerine itim hastanelerine 
yyöönelmektedir.nelmektedir.

Birinci, ikinci ve Birinci, ikinci ve üçüüçüncncüü basamak sabasamak sağğllıık kuruluk kuruluşşlarlarıı arasarasıında nda 
iliilişşkilerin kopuk olmaskilerin kopuk olmasıı hizmetlerin nitelihizmetlerin niteliğğini ini 
ddüüşşüürmektedir. rmektedir. 

ÇÇevre saevre sağğllığıığına gereken na gereken öönem verilmemesi koruyucu sanem verilmemesi koruyucu sağğllıık k 
hizmetlerinin bahizmetlerinin başşararııssıınnıı olumsuz biolumsuz biççimde etkilemiimde etkilemişştir. tir. ÇÇevre evre 
sasağğllığıığı hizmetlerinin Belediye, hizmetlerinin Belediye, ÇÇevre ve Saevre ve Sağğllıık Bakanlk Bakanlığıığı
arasarasıında gnda göörev ve yetki darev ve yetki dağığıllıımmıınnıın n ççakakışışmasmasıı hizmetlerin hizmetlerin 
yyüürrüüttüülmesinde sorunlara neden olmaktadlmesinde sorunlara neden olmaktadıır.r.



BBİİLGLGİİ YYÖÖNETNETİİMMİİ İİLE LE İİLGLGİİLLİİ SORUNLARSORUNLAR

SaSağğllıık Bakanlk Bakanlığıığı bbüünyesinde  sanyesinde  sağğllıık bilgi sistemleri konusunda k bilgi sistemleri konusunda 
koordinasyon sakoordinasyon sağğlayacak bir birim layacak bir birim mevcut demevcut değğildir.ildir.

BugBugüün, san, sağğllıık kuruluk kuruluşşlarlarıınnıın bir n bir ççooğğunda, kayunda, kayııtlartlarıın elektronik ortamda n elektronik ortamda 
tutulmastutulmasıı iiççin gerekli teknolojik alt yapin gerekli teknolojik alt yapıı yoktur. yoktur. 

TanTanıım, terim, kodlama, fonksiyon, denetim ve dem, terim, kodlama, fonksiyon, denetim ve değğerlendirmede somut erlendirmede somut 
standart kriterlerinin olmamasstandart kriterlerinin olmamasıı derlenen verilerin ve derlenen verilerin ve üüretilen retilen 
enformasyonun deenformasyonun değğiişşik kurumlarca kullanik kurumlarca kullanıılmaslmasıınnıı ve karve karşışılalaşşttıırmalar rmalar 
yapmasyapmasıınnıı mmüümkmküün kn kıılmamaktadlmamaktadıır.r.

EpidemiyolojikEpidemiyolojik veriler (veriler (morbiditemorbidite, , mortalitemortalite vb.) bavb.) başşta olmak ta olmak üüzerezere
sasağğllıık ve sak ve sağğllıık hizmetleri ile ilgili verilerde k hizmetleri ile ilgili verilerde öönemli nemli ööllçüçüde bilgi de bilgi 
eksiklieksikliğği vardi vardıır. Tar. Taşşra tera teşşkilatkilatıından bilgi akndan bilgi akışıışınnıınn ddüüzgzgüün n 
sasağğlanamamaslanamamasıı toplanan verilerin gtoplanan verilerin güüvenirlilivenirliliğği ve doi ve doğğruluruluğğunu unu 
şşüüpheli kpheli kıılmlmaktadaktadıır.r.



FFİİNANSMAN NANSMAN İİLE LE İİLGLGİİLLİİ SORUNLARSORUNLAR

ÜÜlkemizde lkemizde sasağğllıık hk harcamalararcamalarıınnıın n GSYGSYİİHH’’yaya oranoranıı ve yine bve yine büüttççe e 
iiççerisindeki oranerisindeki oranıı babaşşllııca gelica gelişşmimişş üülkelerin lkelerin ççok gerisindedir.ok gerisindedir.

Toplam saToplam sağğllıık harcamalark harcamalarıından hizmetlere ayrndan hizmetlere ayrıılan paylar lan paylar 
incelendiincelendiğğinde koruyucu sainde koruyucu sağğllıık hizmetlerine ayrk hizmetlerine ayrıılan pay % 1 lan pay % 1 
civarcivarıındadndadıır. Bu oranr. Bu oranıın dn düüşşüüklklüüğğüü nedeniyle, ayakta ve yatarak nedeniyle, ayakta ve yatarak 
verilen saverilen sağğllıık hizmetlerine yapk hizmetlerine yapıılan harcama tutarlarlan harcama tutarlarıı öönemli nemli ööllçüçüdede
artmaktadartmaktadıır.r.

İİlalaçç harcamalarharcamalarıı, , öözellikle son 5 yzellikle son 5 yıılda giderek artlda giderek artışış eeğğilimi iilimi iççerisine erisine 
girmigirmişştir. Gelitir. Gelişşmimişş üülkelerde tlkelerde tüüm sam sağğllıık hizmetleri ik hizmetleri iççin harcanan in harcanan 
paranparanıın % 15n % 15’’i ilai ilaçç ttüüketimini oluketimini oluşştururken, tururken, üülkemizde bu pay lkemizde bu pay 
sosyal gsosyal güüvenlik kuruluvenlik kuruluşşu harcamalaru harcamalarıı iiççinde % 50inde % 50’’yi ayi aşşmmışış
durumdaddurumdadıır.r.

Hastane iHastane işşletmelerinin beklenen verimlilikte iletmelerinin beklenen verimlilikte işşletilememesi letilememesi 
maliyetlerde istenmeyen artmaliyetlerde istenmeyen artışışlara yol alara yol aççmaktadmaktadıır. r. 



SAĞLIK BAKANLIĞI’NDA 
MEVCUT SORUNLARIN

NEDENLERİ VE 
KAYNAKLARI İYİ ANALİZ 

EDİLMELİ...



SORUNLARIN ANA KAYNAKLARISORUNLARIN ANA KAYNAKLARI

SİSTEMSİZLİK

-Kurallar ve kurumların 
oluşturulmamış olması, 
-Önleyici problem çözme 
anlayışının mevcut olmaması,
-Görev tanımlarının yapılmamış
olması,
-Vs.

KURUM KÜLTÜRÜNE ÖNEM 
VERİLMEMESİ

-Paylaşılan ortak vizyon ve misyon 
olmaması,
-Takdir ve ödüllendirmenin yeterli 
olmaması,
-Hiyerarşik yönetim,
-Yönetimin negatif tutumu,
-vs.

İNSAN YÖNETİMİNDE 
EKSİKLİKLER

-İnsan kaynaklarının 
planlanmamış olması,
-İnsan kaynakları yönetiminde 
politizasyon,
-Düşük motivasyon,
-Takdir ve ödüllendirmenin 
olmaması,
-Ücret yönetiminde sorunlar,
-Katılımcı yönetimin mevcut 
olmaması vs..

ALTYAPI EKSİKLİĞİ

-Hastanelerin kuruluş yeri 
seçiminde eksiklik ve yanlışlıklar,
-Hastanelerin fiziki 
altyapılarındaki eksiklikler
Vs.

STRATEJİK YÖNETİM 
EKSİKLİĞİ

-Vizyon
-Misyon
-Strateji
-Aksiyon
-Yol Haritası
-Öngörü

ORGANİZASYON-YÖNETİM 
EKSİKLİĞİ

-Bakanlık Teşkilatı- Taşra 
Teşkilatı Arasındaki İlişkilerin 
Yanlış Dizaynı
-Yetki Paylaşımının Olmaması
-modern yönetim tekniklerinin 
uygulanmaması
vs.



İNSAN

ORGANİZASYON-YÖNETİM

SORUNLAR

SİSTEM

ALTYAPI-MATERYAL

NEDEN-SONUÇ DİYAGRAMI



SAĞLIK BAKANLIĞI
SWOT ANALİZİ

...Bakanlığın güçlü ve zayıf yönleri ortaya konulmalı, 
ayrıca sağlık hizmetleri alanındaki yeni fırsatlar ve 

ayrıca engeller-tehlikeler açık bir biçimde tespit 
edilmelidir.



Sağlık Bakanlığı’nın mevcut sorunları yansıra genel bir durum 
analizi’nin yapılmasında yarar bulunmaktadır. Bilindiği üzere 
organizasyonlarda mevcut durum analizi yapılmasında yaygın olarak 
kullanılan tekniklerinden birisi SWOT analizidir. SWOT analizi, bir 
organizasyonun güçlü ve zayıf yönlerini, ayrıca dış çevredeki fırsat ve 
tehlikeleri tespit etmeye yarayan bir yönetim tekniğidir.

Aşağıda Sağlık Bakanlığı merkez teşkilatı’nın genel bir SWOT analizi 
ile ilgili bulgular sunulmuştur.

Tablolardan çıkan genel sonuç şudur: Sağlık Bakanlığı merkez 
teşkilatı’nın zayıf yönleri güçlü yönlerine çok daha baskın durumdadır. 
Bir başka ifadeyle, bakanlık organizasyon ve yönetiminde ciddi 
eksiklikler söz konusudur. Öte yandan, hızla değişen dünyadaki yeni 
şartlar çerçevesinde Sağlık Bakanlığı açısından yeni bazı fırsatlar ve 
aynı zamanda tehdit ve tehlikeler söz konusudur.
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SWOT ANALSWOT ANALİİZZİİ I: I: GGÜÇÜÇLLÜÜ YYÖÖNLERNLER

- Sağlık Bakanlığı pek çok yetersizlik  ve aksaklıklara rağmen sağlık hizmetlerini etkin 
biçimde sunma yönünde mesafe almaktadır.
- Sağlık hizmetleri ülke genelinde, büyük ölçüde, ulaşılabilir niteliktedir.
- Sağlık göstergelerinde gittikçe bir iyileşme söz konusudur. 
- Sosyal güvenlik sistemi tam ve etkin işlemese de  nüfusun önemli bir kesimi sosyal 
güvenlik şemsiyesi altındadır.
-Türkiye’de  aksaklıklara rağmen oturmuş bir tıp eğitimi vardır.
-Tıp fakültelerinin sayı olarak artırılması hekim açığını kapatmış ve yüksek teknolojiyi 
barındıran bu hastaneler devlet hastanelerinin yükünü azaltmıştır. 
- Türkiye’de, uyuşturucu madde bağımlılığı ve alkol tüketimi gelişmiş Batı ülkelerine 
göre daha düşüktür. 
- Birinci basamak sağlık hizmetlerinde (Sağlık Ocağı...vb) pek çok yetersizlik ve 
aksaklığa rağmen fiziksel alt yapı ve hizmet ağı mevcuttur.
-Geçmiş acılardan ders çıkarılmış ve afetlere yönelik kurumlar-arası işbirliği 
platformları ve afet planları oluşturulmuştur.
- İlk yardım ve acil yardım gerektiren durumlarda ülke genelinde yaygın acil yardım 
hizmetleri birimleri kurulmuştur.



SWOT ANALSWOT ANALİİZZİİ II: II: ZAYIF YZAYIF YÖÖNLERNLER

- Hizmetlerin önemli bir kısmı merkezde toplanmıştır ve desantralizasyon oldukça 
eksiktir.
- Türkiye’de sağlık alanında güçlü bir merkeziyetçi-bürokratik gelenek ve sistem 
hakimdir. 
- Uzun vadeli stratejik planlama oluşturulmamıştır.
- Sağlık sisteminde profesyonel sağlık yöneticisi hem nicelik, hem de nitelik açısından 
yeterli değildir.
- Sağlık harcamalarına bütçeden  yeterli pay ayrılamamaktadır.
- Sağlık harcamalarına ayrılan kaynakların çoğu cari giderlere ve verimsiz alanlara 
harcanmaktadır.
- Sağlık Bakanlığı’nda merkez ve taşra örgütünde şişkin kadrolaşma mevcuttur.
- Sağlık hizmeti sunumunda çok başlılık ve ilgili kurumlar-arası koordinasyon eksikliği 
hizmetlerde duplikasyonlara neden olmakta ve kaynakların verimsiz kullanılmasına yol 
açmaktadır.
- Sağlık personeli için etkin bir performans değerlendirme ve ödüllendirme 
mekanizması mevcut değildir.
- Atamalarda ve görevlendirmelerde liyakat ilkesine dikkat edilmemektedir.
- Çok sayıda açılan tıp fakültesi eğitim kalitesinin düşmesine neden olmuştur. 



SWOT ANALSWOT ANALİİZZİİ II: II: ZAYIF YZAYIF YÖÖNLERNLER

- Sağlık sektöründe, ilaç, sağlık malzemesi ve teknik donanımda büyük ölçüde dışa 
bağımlılık devam etmektedir.
- Hasta taşıma ve ambulans hizmetlerinde işletme ve finans açısından sorunlar 
yaşanmaktadır.
- Sağlık sektöründe, kalite kontrolü, standardizasyon, iş verimliliği analizleri, 
denetimler ve geri bildirim kanalları etkin biçimde çalışmamaktadır.
- Sağlık alanında enformasyon ve istatistik çalışmaları son derece yetersiz durumdadır. 
-Sağlık sektöründeki teknolojik yatırımlar arzu edilir biçimde planlı
yürütülmemektedir. 
- Yetersiz beslenme ve yetersiz hijyenin yaygın olması nedenleriyle toplum tedavi edici 
sağlık hizmetlerine daha çok ihtiyaç duymaktadır.
- Çarpık kentleşme halk sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir.
- Sağlık kuruluşlarında profesyonel yönetici eğitimi ve çalıştırılması anlayışı
yerleşmemiştir.
- Hastanelerde, döner sermayeyi artırmak için yapılan gereksiz tahlil ve tetkikler sağlık 
harcamalarını artırmaktadır.
-Sağlık Bakanlığı bünyesinde, sağlık hizmetleri sunumundan doğan ve zamanında 
tahsil edilemeyen alacakları takip edecek bir birim yoktur.



SWOT ANALSWOT ANALİİZZİİ III: III: FIRSATLARFIRSATLAR

- Türkiye genç bir nüfusa sahiptir. Yeterli iş olanaklarına kavuşturulduğu 
taktirde genç nüfus sağlık sektöründe işgücü, finansman ve insan 
kaynakları açısından bir avantaj taşıyabilir.
- Avrupa Birliği ile uyum süreci, sağlık alanında olumlu gelişmeleri ve 
iyileştirmeleri beraberinde getirebilir.
- Türkiye’nin Avrupa Birliğine katılımı, Türk hekim ve sağlık 
personelinin Avrupa ülkelerinde iş bulabilmelerine imkan sağlayabilir.
-Türkiye Avrupa Birliği’nin bilimsel çerçeve programlarının üyesi ve 
ortağı olması Türk hekim ve araştırmacıları için yeni kaynaklar 
oluşturabilir.
-Sağlık alanında akılcı uygulamalar yapılması sağlık turizmini 
uluslararası düzeyde geliştirebilir.
- Yeni meslek grupları sağlık hizmetlerine olumlu katkılarda bulunabilir.
- Sağlık reformu kapsamında genel sağlık sigortasının yaygınlaşması
herkesin sağlık güvencesine sahip olması yolunda olumlu bir adım 
olabilir.



SWOT ANALSWOT ANALİİZZİİ IV: IV: TEHDTEHDİİT VE TEHLT VE TEHLİİKELERKELER

- Hükümetlerin kısa vadeli düşünme alışkanlığı uzun vadeli stratejik 
planlama anlayışının benimsenmesini engelleyebilir.
- Alt yapısı düşünülmeden açılan tıp fakültesi mezunları gelecekte yeni 
sorunları beraberinde getirebilir.
- Plansız ve hızlı kentleşmenin devamı kamu sağlığını tehdit etmeye 
devam edebilir.
- Globalleşme insan hareketliliğini artırmıştır. AIDS, SARS, kuş gribi 
gibi hastalıklar çok hızlı şekilde kıtalar arası yayılabilmektedir.
-Gelecekte yaşlı nüfusu artışı ve buna bağlı artacağı düşünülen kronik 
hastalıklar sağlık sistemine ek yükler getirebilecektir.
-Artan yoksullukla beraber beslenme bozukluğuna bağlı hastalıkların 
artabileceği tahmin edilmektedir.
- Dünyada trafik kazasına bağlı yaralanma ve ölümlerin en çok olduğu 
ülkelerden biri Türkiye’dir. 
- Türkiye’nin bir deprem ülkesi olması sağlık alanında bazı özel 
tedbirlerin ve ek harcamaların yapılmasını gerektirmektedir.



SONUSONUÇÇ
MEVCUT DURUM VE SWOT ANALİZİ SAĞLIK 
BAKANLIĞI MERKEZ TEŞKİLATI’NIN CİDDİ BİR 

KURUMSAL DEĞİŞİME VE YENİDEN 
YAPILANMAYA İHTİYACI OLDUĞUNU ORTAYA 

KOYMAKTADIR.

SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN HALEN 
YÜRÜTÜLMEKTE OLAN 

“SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROĞRAMI”
BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATININ VE GENEL 
OLARAK SAĞLIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARININ 

ÇÖZÜMLENMESİNE YÖNELİKTİR.


