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‘Sağlık olsun.’ 

‘Cana geleceğine mala gelsin.’ 

‘Her işin başı sağlık’ 

‘Sağlık en büyük zenginliktir.’ 

Türk toplumunun sağlığa bakış açısı:  

Maddi – manevi değerler arasında ön sıralarda yer almaktadır.  



Sağlığın tanımı 

Sağlık, ‘‘yalnız hastalık ve maluliyetin 

yokluğu olmayıp bedenen, ruhen ve 

sosyal bakımdan tam bir iyilik halidir.’’  

1946 tarihli 

Dünya 

Sağlık 

Örgütü 

Anayasası  

1978 tarihli 

Alma – Ata 

Deklarasyonu 

224 sayılı Sağlık 

Hizmetlerinin 

Sosyalleştirilmesi 

Hakkında Kanun 



Bazı kaynaklarda devletler  

tarafından tam iyilik halinin 

sağlanamayacağı 

düşünülmekte. 

Tam bir fiziksel, ruhsal ve sosyal iyi olma hali sağlanabilir mi? 

Bu nedenle tanımlama  

soyut olarak değerlendirilerek  

eleştirilebilmektedir. 



Sağlık üç parçadan oluşan bir kavram 

Sağlığın işlevsel yönü 

Günlük aktivitelerle başa  

çıkabilme yeterliliği 

Sağlığın negatif yönü 

Hasta olmama  

Sağlığın pozitif yönü 

 Zinde ve iyi olma  

Sağlık dinamik bir role sahiptir. 

İçinde bulunulan şartlardan, inançlardan, kültürel, sosyal, ekonomik ve 

fiziki çevreden sürekli olarak etkilenmekte ve bu unsurlara göre değişkenlik 

göstermektedir. 



Sağlığın tanımında değişen boyut 

Sağlık konusuna insan hakları penceresinden 

bakılarak bir kavramın ortaya çıkması  

SAĞLIK HAKKI 



Sağlık konusunun insan haklarının bir parçası olmasının sonucu; 

 

Sağlıklı olmak olgusunun artık tıbbi, teknik veya ekonomik bir 

zeminden çok hukuki bir düzlemde ve sosyal adalet ile 

devletlerin gerçekleştirmek zorunda oldukları yükümlülükler 

bağlamında ele alınmaya başlanmasıyla kavram ortaya çıkmıştır.  

Sağlık hakkı kavramı nasıl ortaya çıkmıştır 



Geçirdiği kaza sonucu ağır yaralanan ancak kaldırıldığı hastanede acil 

bakım ve tedavi hizmetlerinin yetersiz olmasından dolayı hayatını 

kaybedenlerin olması  

 

Yaşadığı ülkenin yasal mevzuatından dolayı yakalandığı hastalığın tedavi 

giderleri devlet tarafından karşılanmayan kişilerin olması   

Sağlık hakkı kavramı nasıl ortaya çıkmıştır 

İçerisine düştükleri 

haksızlığa bir tepki 

ve çare arayışı  

Sağlık hakkı kavramı  



Sağlık hakkı tanımı 

‘‘Toplumdaki her kişiye belli bir yeterlik ölçüsünde tıbbi bakım ve 

tedaviye ulaşabilme olanağının sağlanması’’  

‘‘Kişinin, toplumdan, devletten sağlığının korunmasını, gerektiğinde 

tedavi edilmesini, iyileştirilmesini isteyebilmesi ve toplumun sağladığı 

imkânlardan faydalanabilmesi’’  

‘‘Kişinin hasta olmadan önceki süreçte de sağlığının korunması ve 

bireylere nitelikli, eşit tıbbi bakım ve tedaviye ulaşabilme olanaklarının 

sağlanması’’  



Sağlığın korunması hakkı 

Sağlık hizmetlerine ulaşma hakkı 

Hastalıklar karşısında tıbbi bakım görme hakkı 

Sağlıklı olma hakkı  

Tıbbi bakım hakkı 

Sağlık korunması hakkı 

Sağlık hakkı 



Sağlıklı olma hakkı Sağlık hakkı 



Ortaya çıkan hastalık ya da maluliyetler 

(genetik hastalıklar),  

Kişiye özgü hassasiyetler  

(antibiyotik duyarlılığı), 

Sağlıksız yaşam tarzının benimsenmesi 

(fast – food tarzıbeslenme biçimi)  

Devletler oluşacak risklere karşı sorumlu tutulamaz 



Her türlü hastalık ya da sakatlıkların oluşumu 

Tıbbi bakım görme  
Sağlığın kazanılması ve devamı için 

zorunlu olan olanaklar ve koşullardan 

yararlanma 

Devletler bu hakları sağlamada sorumlu 



*Sağlık hakkı sağlıklı olma hakkı demek değildir;  

 

*Yoksul ülkelerin kaynakları olmadığı halde pahalı sağlık servisleri 

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. 



Sağlık hakkına ilişkin tarihsel süreç 



*Sağlıklı çalışma koşullarının sağlanması 

*İşçilerin sağlıklı ve güvenli çalışma şartlarının olabildiğince sağlanması  

*Çalışma ortamlarında hijyen kurallarına uyulması 

Kısmen sağlık hakkında bir düzenleme  

1917 Meksika anayasası 123. madde 



1919 Alman Anayasası  
  

*Sağlık hakkının olmazsa olmazı niteliğindeki sağlık 

hizmetlerini devletin görevleri arasında açıkça belirtmiştir. 

  

*Kişilerin sağlığının tesisi ve devamı için sosyal sigorta 

kurumunun kurulmasını öngörmüştür.  
 

Sağlık hakkına ilişkin düzenlemeler yer alıyor 



Sağlık hakkının uluslararası belgelerde kendisine yer bulması aynı 

zamanda insan haklarının uluslararası düzeyde kurumsallaştığı 

dönem olan II. Dünya Savaşı’nın sonu ve BM’nin kurulmasını 

izleyen sürece denk gelir  



Sağlık hakkının tanındığı uluslararası  
insan hakları belgeleri  



*22.06.1946 tarihli Dünya Sağlık Örgütü Anayasası sağlık hakkının 

uluslararası alanda yer alan ilk belge 

 

‘‘Erişilebilecek en yüksek düzeyde sağlıktan yararlanmak ırk, din, 

politik inanç, ekonomik ve sosyal koşullar gözetilmeksizin her 

insanın temel haklarından biridir’’  
 

Dünya Sağlık Örgütü Anayasası (1946)  

*Türkiye Cumhuriyeti 09.06.1949 tarih ve 5062 sayılı Kanun ile DSÖ Anayasası’nı onaylayarak 

DSÖ’ye resmen üye olmuştur.  



BM İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi (1949) 

Bildirge’nin 25. maddesi uyarınca:  

 

‘‘ 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.’’  

Sağlık hakkı Bildirge’de DSÖ Anayasası’na oranla daha geniş 

kapsamda ele alınmıştır.  



Her Türlü Irk Ayrımcılığı’nın Kaldırılmasına Dair 
Uluslararası Sözleşme (1965) 

BM Genel Kurulu’nda 21.12.1965 yılında imzalanan Sözleşme’yi Türkiye 03.04.2002 tarih ve 

4750 sayılı Kanun ile onaylamıştır  

Sağlık hakkının herkes tarafından kullanılması gereken bir hak olmasını 

ele alarak kadınlar, çocuklar ve mülteciler gibi toplumdaki savunmasız 

kişilerin korunması gerekliliğini getirmektedir. 

 

 
 



Her Türlü Irk Ayrımcılığı’nın Kaldırılmasına Dair 
Uluslararası Sözleşme (1965) 

Her Türlü Irk Ayrımcılığı’nın Kaldırılması’na Dair Uluslararası 

Sözleşme’nin 5. maddesi: 

Devletler her şekliyle ırk ayrımcılığını yasaklamak ve ortadan 

kaldırmak ve ırk, renk ya da ulusal veya etnik köken ayrımı 

yapmaksızın, özellikle aşağıdaki haklardan yararlanmada herkesin 

kanun önünde eşitlik hakkını garanti altına almak yükümlülüğünü 

üstlenirler.’’ 

 

‘‘ Sağlık ve tedavi hakkı’’na vurgu yapılmıştır. 
 
 
 



BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi  

Sağlık hakkını hukuki anlamda uyulması zorunlu bir niteliğe 

dönüştüren uluslararası belge BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel 

Haklar Sözleşmesidir.  

BM Genel Kurulu’nda 16.12.1966 tarihinde kabul edilen Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti tarafından 

15.08.2000 tarihinde imzalanmış ve 11.08.2003 tarihli ve 25196 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.  



Sözleşme’nin Sağlık Standardı Hakkı başlıklı 12. maddesi:  

‘‘1. Bu Sözleşmeye Taraf Devletler, herkesin mümkün olan en yüksek seviyede fiziksel 

ve ruhsal sağlık standartlarına sahip olma hakkını tanır.  

2. Bu Sözleşmeye Taraf Devletlerin bu hakkı tam olarak gerçekleştirmek amacıyla 

alacakları tedbirler, aşağıdakiler için de alınması gerekli tedbirleri içerir:  

a) Varolan doğum oranının ve bebek ölümlerinin düşürülmesi ile çocukların sağlıklı 

gelişmelerinin sağlanması;  

b) Çevre sağlığını ve sanayi temizliğini her yönüyle ileriye götürme;  

c) Salgın hastalıkların, yöresel hastalıkların, mesleki hastalıkların ve diğer 

hastalıkların önlenmesi, tedavisi ve kontrolü;  

d) Hastalık halinde her türlü sağlık hizmetinin ve bakımının sağlanması için gerekli 

şartların yaratılması.’’ hükmünü getirmektedir 

BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi  



Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi 
Uluslararası Sözleşmesi (1979) 

18.12.1979 tarihinde BM Genel Kurulu’nda kabul edilen Sözleşme’nin Türkiye tarafından uygun 

bulunduğuna dair kanun 25.06.1985 tarih ve 18792 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır  

‘‘Taraf Devletler, aile planlaması dâhil sağlık bakım hizmetlerinden kadın ve 

erkeğin eşit olarak yararlanması için, sağlık alanında kadınlara karşı ayrımı 

ortadan kaldırarak bütün önlemleri alacaklardır.  

Bu maddenin 1. paragrafında öngörülen hükümler saklı kalmak kaydıyla Taraf 

Devletler kadına hamilelik, lohusalık ve doğum sonrası dönemde gerekli 

hizmetleri sağlayacaklar, hamilelik ve emzirme sırasında yeterli beslenme ile 

birlikte, gerektiğinde ücretsiz hizmet vereceklerdir.’’  



Çocuk Haklarına Dair Sözleşme  

Çocuk Haklarına Dair Sözleşme de esas olarak çocukların sağlık 

hakkına ilişkin hükümler içermektedir. Sözleşme’nin 24/1 maddesi 

uyarınca,  

‘‘Taraf Devletler, çocuğun olabilecek en iyi sağlık düzeyine kavuşma, 

tıbbi bakım ve rehabilitasyon hizmetlerini veren kuruluşlardan 

yararlanma hakkını tanırlar. Taraf Devletler, hiçbir çocuğun bu tür tıbbi 

bakım hizmetlerinden yararlanma hakkından yoksun bırakılmamasını 

güvence altına almak için çaba gösterirler.’’  

20.11.1989 tarihinde BM Genel Kurulu’nda onaylanan Sözleşme’yi Türkiye 14.09.1990 tarihinde 

imzalamış ve 11.12.1994 tarihli ve 22138 sayılı Resmi Gazete’de yayımlamıştır.  



Avrupa Sosyal Şartı (1996)  

Avrupa Sosyal Şartı, sağlık hakkının Avrupa Konseyi çerçevesinde korunduğu bir 

uluslararası sözleşme  

 

‘‘Âkit Taraflar, sağlığın korunması hakkının etkili bir biçimde kullanılması sağlamak 

amacıyla, ya doğrudan ya da kamusal veya özel örgütlerle işbirliği içinde diğer 

önlemlerin yanı sıra;  

1- Sağlığın bozulmasına yol açan nedenleri olabildiğince ortadan kaldırmak;  

2- Sağlıklı olmayı teşvik etmek ve sağlık konularında kişisel sorumluluk duygusunu 

geliştirmek üzere eğitim ve danışma hizmetleri sağlamak;  

3- Kazalar açısından olduğu gibi, salgın, yöresel ve diğer hastalıkları olabildiğince 

önlemek üzere tasarlanmış uygun önlemler almayı;  

taahhüt ederler.’’  

03.05.1996 tarihli Şart’ın gözden geçirilmiş metni Türkiye’de 26488 sayılı Resmi Gazete’de 09.04.2007 

tarihinde yayımlanmıştır.  



Türkiye’de Anayasal Düzlemde Sağlık Hakkının 
Tarihsel Gelişimi  



1961 Anayasası  

1961 Anayasası 49. maddesinde ‘‘sağlık hakkı’’ başlığı altında bu hakkı 

düzenlemiştir.  

 

‘‘Devlet herkesin beden ve ruh sağlığı içinde yaşayabilmesini ve tıbbi 

bakım görmesini sağlamakla ödevlidir.  

 

Devlet yoksul veya dar gelirli ailelerin sağlık şartlarına uygun konut 

ihtiyacını karşılayacak tedbirleri alır.’’  



1982 Anayasası  

Sağlık hakkı Anayasa’nın sosyal ve ekonomik haklar başlıklı 3. bölümünde ve 56. 

maddesinde düzenlenmiş olup ‘‘Sağlık Hizmetleri ve Çevrenin Korunması’’ başlıklı hüküm 

şu şekildedir:  

‘‘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.’’  



Bir şehir düşünelim ki bu şehirde sağlık tesisleri ile bakım ve hizmetleri çok ileri 

teknolojiyle, neredeyse sıfır maliyetle ve herkesin kolayca ulaşabileceği şekilde 

sunulmakta.  

 

 

Ancak bu yerleşim yerinin insan sağlığına olumsuz etki yapacak derecede yüksek 

radyasyon oranı içeren bir bölgede kurulduğunu farzedelim.  

 

Şehirdeki sağlık hizmetlerinin kaliteli, ulaşılabilir ve yeterli olması bir yana dursun 

burada yaşayan bireylerin her gün sağlığı bozucu oranda radyasyona maruz kalmaları 

karşısında bunların sağlık hakkından tam olarak faydalanabildiklerini söyleyebilir miyiz?  

Sağlık hakkının kapsamı 



Sağlık hakkının kapsamı 

*Dış tehditlerden 

korunma,  

*Sağlıklı çalışma 

koşullarına sahip olma  

*Sağlıklı bir çevrede 

yaşama  

*Sağlık eğitimi  

*Devletin bireylere 

yeterli kalitede, elverişli 

ve ulaşılabilir sağlık 

tesis, bakım ve 

hizmetlerini temin 

etmesi 

Sağlık hizmeti hakkı  Sağlıklı yaşam koşullarına  

sahip olma hakkı  



*Cinsel yolla bulaşan hastalıklar ile cinsel sağlık ve üreme sağlığını olumsuz yönde 

etkileyen sorunlarla mücadele edilmesini sağlayan bir sağlık sisteminin oluşturulması. 

*Ruhsal sağlık sorunlarına yönelik önleyici programları ve eğitim programlarının 

oluşturulması. 

*Devletlerin kaza, salgın hastalık ve diğer benzeri sağlığı tehdit eden koşulların söz konusu 

olduğu durumlar için acil tıbbi bakım sistemi oluşturması. 

*Olağanüstü hallerde afet yardımı ve insani yardımın sağlanması için gerekli tesislerin 

kurulması.  

*Devletlerin oluşturdukları sağlık sistemlerinde, anneye doğum öncesi ve sonrası uygun tıbbi 

bakımın verilmesi amacıyla gerekli tesis, donanım ve personel desteğini sağlaması.  

*Ölü doğum oranının ve bebek ölümlerinin düşürülmesi ile çocukların sağlıklı gelişmelerinin 

sağlanması  

Sağlık hizmeti hakkı  



 

*Güvenli ve içilebilir su kaynaklarına erişim  

*Güvenli ve sağlıklı yiyeceklerin arzı  

*Sağlıklı beslenme koşulları  

*Sağlıklı mesken koşulları  

*Sağlık ve güvenli çalışma şartları  

*Sağlıklı çevresel koşullar  

*Cinsel sağlık ile üreme sağlığı da dâhil olma üzere sağlıkla ilgili 

eğitimlere erişim  

Sağlıklı yaşam koşullarına sahip olma hakkı  



SAĞLIK  

HİZMETLERİ  
• Erişilebilir  

• Etkin  

• Güvenli  

• Kişi merkezli  

• Asgari atık 

SAĞLIK İŞGÜCÜ  
• Duyarlı, adil ve verimli  

• Yeterli sayıda personel ve personel 

karışımı  

• Mevcut ve adil bir şekilde dağıtılmış  

• Yetkin, duyarlı ve üretken  

SAĞLIK BİLİŞİMİ  
• Güvenilir ve zamanında bilginin üretimi, 

analizi, dağıtımı ve kullanımına olarak 

sağlar.  

•Performansı izlemek ve iyileştirmek için 

kullanılır.  

TIBBİ ÜRÜNLER, 

AŞILAR VE  

TEKNOLOJİLER  
• Adil erişim  

•Sağlamlaştırılmış kalite  

• Bilimsel temellere sahip  

• Maliyet etkin bir şekilde kullanılan  

SAĞLIK FİNANSMANI  
•İhtiyaç duyulan hizmetlerin sağlanabilmesi 

için sağlık sistemlerine fon sağlanır.  

• İnsanlar, mali felaketten korunurlar veya 

sağlık harcamaları için ödeme yapmaları 

sebebiyle yoksullaşırlar.  

LİDERLİK, 

YÖNETİŞİM VE 

GELİŞTİRME  
• Uygun düzenlemelerin ve 

teşviklerin sağlanması  

• Hesap verebilirlik  

• Stratejik politika çerçevelerinin 

geliştirilmesi  



1983-2006 sağlık reformları dönemi 

Sağlıkta dönüşüm 

Genel sağlık sigortası 

Sağlıkta özelleştirme 
1982 Anayasası ile sağlığı bir hak 

olarak görüp devlet güvencesi altına 

alan anlayış bırakılmış, devletin 

düzenleyici ve denetleyici konumu 

tanımlanmıştır. 

Sağlık hakkı??? 
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