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Giriş 
  

Bilindiği üzere, Sağlıkta Dönüşüm Projesi çerçevesinde sağlık hizmetleri sunumu ülke 

genelinde yaygınlaşmış ve sağlık hizmetlerine ulaşılabilirlik düzeyi artmıştır. Bu kapsamda, 

tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sağlık harcamaları her geçen gün artma temayülü 

göstermektedir. Sağlık hizmetlerinin etkin ve verimli olarak sunulması ve bunun sürdürülebilir 

olması için sağlık harcamalarının kontrol edilebilir şekilde artması önem taşımaktadır. Gelişmiş 

ülkeler başta olmak üzere tüm dünyada, sağlık hizmetlerinde politika belirleme sürecinde sağlık 

hizmetlerinin maliyet etkililiğinin belirlenmesinde, sağlık teknolojisi değerlendirme (STD – 

Health Technology Assessment HTA) yöntemi yaygın olarak kullanılmaktadır. STD yöntemi, 

ilaç, tıbbi cihaz, cerrahi yöntem ve sağlık sistemleri gibi sağlık teknolojilerinin klinik ve maliyet 

etkililiği başta olmak üzere çok yönlü değerlendirmesini yapmak suretiyle politika 

belirleyicilere karar alma ve uygulama sürecinde önemli bir girdi ve destek sağlamaktadır. 

 

Sağlık Bakanlığı STD Daire Başkanlığının sağlık teknolojisi değerlendirme sürecindeki temel 

politikası, yeni  veya göz ardı edilmiş klinik etkili sağlık teknolojilerinin makul ve eşit biçimde 

sağlık hizmetlerinde kullanıma girmesini teşvik etmek ve klinik etkililiği olmayan sağlık 

teknolojileri ile etkili olmakla birlikte finansal açıdan sürdürülebilir olmayan sağlık 

teknolojilerinin kullanımını azaltarak sağlık hizmetlerinde israfı önlemek olarak belirlenmiş 

olup STD projeleri/çalışmaları bu çerçevede yürütülmesi planlanmıştır.  

 

Ülkemizde, ulusal STD çalışmaları, 2012 yılından itibaren devam etmekte olup, belirli düzeyde 

kapasite oluşturulmuştur.  Gelinen noktada beş yıllı aşkın süredir yürütülen çalışmalardan, 

ulusal ve uluslararası işbirliklerinden kazanılan deneyimler, ulusal düzeyde yeni bir STD 

yapılanmasının daha işlevsel ve sonuç odaklı olacağı kanaatini oluşturmuştur.  

 

Bu çerçevede, Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi Ve Desteklenmesi Projesi kapsamında, 

“Sağlık Teknolojisi Değerlendirme (STD) Kapasitesinin Güçlendirilmesi, Yaygınlaştırılması 

ve Sürdürülebilirliği Projesi” hazırlanmıştır.  Projenin amacı, kanıta dayalı sağlık politikaları 

ile sağlık uygulamalarının oluşturulması ve sürdürülebilirliği için STD Strateji Belgesi 

hazırlanarak, STD tabanlı çalışmaların yaygınlaştırılması ve STD kapasitesinin geliştirilmesi, 

kurumsallaşmanın ve sürdürülebilirliğin sağlanmasıdır. Ulusal STD Strateji Belgesi, bu amacın 

gerçekleştirilmesine yönelik hazırlanmıştır. 
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1. Sağlık Teknolojisi Değerlendirme (STD) 

 

1.1. Kavram ve Tanımlar 
 

Sağlık teknolojisi; sağlığın korunması ve geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi, teşhisi ve 

tedavisi amacıyla kullanılan, başta ilaçlar, tıbbi cihazlar, cerrahi yöntemler ve sağlık sistemleri 

olmak üzere her türlü uygulamayı ifade etmektedir (STD Yönergesi, 2019). 

 

Sağlık teknolojisi değerlendirme; Sağlık teknolojisinin genel özellikleri, güvenliği, etkinliği ve 

etkililiği, ekonomik yönleri ve maliyeti, kurumsal işleyiş yönleri ile sosyal, etik ve yasal yönler 

açısından sistematik olarak incelenmesi ve yorumlanmasını ifade etmektedir (STD Yönergesi, 

2019). Bu değerlendirme öncelikle karar alma mekanizmalarına yön vermek amacıyla yapılsa 

da aslında söz konusu teknoloji ile ilgili tüm tarafların bilgilendirilmesi amacını taşımaktadır. 

 

Sağlık teknolojisi değerlendirme (STD), sağlık teknolojisinin kullanımıyla ilgili bilgileri 

sistematik, şeffaf ve tarafsız bir şekilde özetleyen ve sağlık politikalarında en iyi değeri elde 

etmek için bilimsel kanıt oluşturmayı amaçlayan çok disiplinli bir süreçtir (EUnetHTA, 2015). 

Kaynak tahsisi planlamada ve sağlık politikasını yönlendirmede uluslararası düzeyde kullanımı 

giderek artan bir araç olan (Busse ve diğ. 2002) STD yönteminin geliştirilmesi ve 

yaygınlaştırılması DSÖ ve AB tarafından teşvik edilmektedir  (WHO, 2000;  Directive 2011/24 

EU)  

 

1.2. Tarihçe 
 

STD kavramının 20. yy. başlarından bu yana yaşanan birçok gelişmenin ürünü olduğu görüşü 

yaygın olup resmi platformda ilk  kez 1972 yılında Amerika Birleşik Devletlerinde ortaya 

çıkmıştır. Sağlık ekonomisinin 1960’lı yıllardan itibaren ayrı bir disiplin olarak ortaya çıkması, 

STD’nin kavramsallaşmasına olumlu katkı sağlamıştır. Avrupa’da ise 1980'lerin başında önce 

İsveç, ardından Fransa ve İspanya’da STD kurumlarının oluşturulduğu görülmektedir (Velasco 

Garrido ve Busse, 2005). Ancak 2000’li yıllara gelindiğinde, Doğu Avrupa ve Latin 

Amerika'daki bazı ülkeler ile Güneydoğu Asya'daki birçok ülke henüz STD farkındalığı ve 

kullanımının yeterli düzeyde olmadığı görülmektedir. Türkiye,  Rusya, İran, Hindistan, 

Pakistan, Laos ve Vietnam gibi bazı ülkelerde STD ve kanıta dayalı tıp uygulamaları belirli 

düzeyde uzmanlık kazanmış olmasına rağmen henüz yeterli ve istenilen düzeyde ilgi ve destek 

görmemiştir (Banta ve Jonsson, 2009).  

 

Türkiye’de ulusal düzeyde ilk STD yapılanması, 2012 yılında Sağlık Bakanlığı Sağlık 

Araştırmaları Genel Müdürlüğü (SAGEM) bünyesinde Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Daire 

Başkanlığı kurulmak suretiyle oluşturulmuştur. Ardından, Sosyal Güvenlik Kurumu Genel 

Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü bünyesinde bir STD Daire Başkanlığı kurulmuştur.  2017 

yılı sonu itibarıyla, SAGEM kapatıldığından STD Daire Başkanlığı SHGM bünyesine 

aktarılmıştır. Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesindeki STD Daire Başkanlığında yapısal 

değişikliğe gidilmiş, Daire Başkanlığı yapısı kaldırılarak Şube Müdürlüğü bünyesinde STD 

Birimi oluşturulmuştur. Halen STD çalışmaları, 6569 sayılı Türkiye Sağlık Enstitüleri 

Başkanlığı Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 1. Maddesi uyarınca, ulusal düzeyde SHGM STD Daire 

Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. 
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2. Ulusal STD Strateji Belgesi Arka Planı 
 

Ulusal STD Strateji Belgesi,  Türkiye’de STD yol haritası oluşturabilmek için hazırlanmıştır. 

Strateji Belgesi, aynı zamanda, Dünya Bankası finansmanlı 8531-TR ikraz numaralı Sağlık 

Sisteminin Güçlendirilmesi Ve Desteklenmesi Projesi (SSGDP)  kapsamında yürütülen Sağlık 

Teknolojisi Değerlendirme (STD) Kapasitesinin Güçlendirilmesi, Yaygınlaştırılması ve 

Sürdürülebilirliği Projesi’nin bir faaliyeti olarak planlanmıştır. Projenin amacı, kanıta dayalı 

sağlık politikaları ile sağlık uygulamalarının oluşturulması ve sürdürülebilirliği için STD 

strateji belgesi hazırlanarak, STD tabanlı çalışmaların yaygınlaştırılması ve STD kapasitesinin 

geliştirilmesi, kurumsallaşması ve sürdürülebilirliğin sağlanmasıdır. Strateji Belgesi 

hazırlanana kadar,  STD Yönergesi yayımlanmış, Yönerge kapsamında STD Konu Seçim 

Komisyonu oluşturulmuş, yıllık olarak STD çalışma konuları belirlenmiş ve konu odaklı STD 

çalışmaları başlatılmıştır. Ayrıca, STD çalışmalarına ilişkin ulusal ve uluslararası düzeyde 

işbirlikleri sağlanmış ve Avrupa Birliği HTA İletişim Ağı (EUnetHTA)  ile ortak STD 

çalışmaları yapılmıştır. Uluslararası Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Kuruluşuna (HTAİ)  

üyelik yapılarak, hem AB hem de uluslararası düzeyde STD’ye ilişkin gelişmeler ve yenilikler 

takip edilmiştir. Ulusal düzeyde STD Mevcut Durum Analizi çalıştayı yapılmış ve uluslararası 

katılımlı iki STD Yıllık Toplantısı gerçekleştirilmiştir. 

 

Ulusal STD Strateji Belgesi, bu faaliyetlerden de edinilen deneyimler çerçevesinde, STD 

alanındaki ihtiyaçları zamanında belirleyerek, etkin, uygulanabilir ve sürdürülebilir bir yol 

haritası oluşturabilmek için 2019-2023 yıllarını kapsayacak tarzda hazırlanmıştır. 
 

3. Mevcut Durum Analizi  
 

3.1. Paydaşlar  
 

Paydaşlar,  ülkedeki STD sürecini ve faaliyetlerin doğrudan ya da dolaylı, olumlu ya da 

olumsuz etkileyecek tüm kişi, kurum ve kuruluşlardır.  Ulusal STD Stratejisinin kabullenilme 

ve sahiplenilme düzeyini artırabilmek için,  Strateji Belgesi hazırlanmasına kadar olan süreçte, 

STD Yılık Toplantıları ve Mevcut Durum Analizi Çalıştayı gibi toplantılar ve Üniversite 

İşbirliği Protokolleri ile tüm paydaşlarla etkili bir iletişim kurulmuş ve işbirliği yapılmıştır.  

Böylelikle, tüm paydaşların görüş, öneri ve beklentileri alınarak Belgeye yansıtılmak suretiyle 

Strateji Belgesinin kabullenilme ve sahiplenilme düzeyinin arttırılması hedeflenmiştir. 

Paydaşlar; politika belirleyen ve karar veren, STD çalışmalarından / raporlarından yararlanan 

ve STD çalışmaları / raporları hazırlayan paydaşlar olarak üç başlıkta belirtilmektedir. 

 

3.1.1. Politika Belirleyen Paydaşlar 

 Türkiye Büyük Millet Meclisi 

 Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı 

 Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu 

 Sağlık Bakanlığı, bağlı ve ilgili kuruluşlar 

 Hazine ve Maliye Bakanlığı  

 Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 

 İlgili Diğer Kamu Kurumları 

 

3.1.2. STD Çalışmalarından / Raporlarından Yararlanan Paydaşlar  

 Politika Belirleyici Paydaşlar 

 YÖK, TÜBİTAK ve TÜİK 

 Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı 
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 Sosyal Güvenlik Kurumu ve Diğer Geri Ödeme Kuruluşları  

 Sağlık Meslek Örgütleri  

 Sağlık Profesyonelleri 

 Hastalar ve Hasta Yakınları ve Temsil Eden Organizasyonlar  

 Sağlıkta AR GE ve ÜR GE Faaliyeti Yapan Kişi ve Kuruluşlar Sağlık Teknolojisi 

Üreten, İthal Eden ve Dağıtımını Yapan Kişi ve Kuruluşlar  

 İlgili STK’lar 

 Sağlık Sektörü Yatırımcıları 

 

3.1.3. STD Çalışmaları / Raporları Hazırlayan Paydaşlar  

 Sağlık Bakanlığı, bağlı ve ilgili kuruluşlar 

 Üniversiteler, Araştırma Merkezleri ve Enstitüler 

 Sağlık Profesyonelleri 

 Akademisyenler 

 Ulusal ve Uluslararası STD Çalışmaları Yapan Kişi ve Kuruluşlar 
 

3.2. GZFT Analizi 

3.2.1. Güçlü Yönler 

 Üniversiteler, kamu/özel kurum ve kuruluşlar ile iş birliği imkânı 

 STD ile ilişkili alanlarda yetişmiş insan gücü 

 Önceki çalışmalarda, projelerden ve raporlardan kazanılan deneyim 

 Gerekli finansman kaynaklarını oluşturabilme potansiyeli 

 Kanıta dayalı karar alma süreçlerinin uygulanması eğiliminin artması  

 Multi disipliner çalışma alanı olması   

 

3.2.2 Zayıf Yönler 

 Ulusal düzeyde etkin ve sürdürülebilir merkezi bir STD yapısının kurulamamış olması 

 STD alanında çalışan personelin kurumsal ihtiyacı karşılayamaması  

 Personel ve yönetici devir hızının yüksek olması  

 İşin niteliğine göre yetersiz ve dengesiz ücretlendirme ve özlük hakları  

 Ulusal STD veri tabanı bulunmaması 

 STD alanında yeterli farkındalığın ve kamuoyu ilgisinin bulunmaması 

 Kanıta dayalı karar verme kültürünün yaygınlaşmamış olması nedeniyle STD 

raporundaki önerilerin yeterince dikkate alınmaması  

 STD çalışmalarının-özellikle tam raporların- uzun sürede sonuçlanması ve yoğun emek 

gerektiren çalışmalar olması 

 Sosyoekonomik değişiklikler, teknolojik gelişmelerle birlikte hastalık yükünün hızlı 

değişmesi nedeniyle yapılan STD çalışmalarının güncelliğini çabuk kaybetmesi 

 Verilere ulaşmada yaşanan zorluklar ve gerçek yaşam verilerinin yetersizliği 

 Toplumun sağlık okuryazarlık seviyesinin yeterli olmaması kapsamında STD kamuoyu 

ilgisinin yetersizliği 

 

3.2.3 Fırsatlar 

 Ulusal ve uluslararası düzeyde mevcut STD yapılarından ve çalışmalarından kazanılan 

deneyimler. 

 Türkiye’nin sağlık teknolojileri alanında Ortadoğu ve Orta Asya-Kafkasya bölgesinde 

öncü rol oynayabilecek potansiyeli bulunması 

 Kanıta dayalı tıp uygulamaları ve sağlık turizmindeki artışın birbirini desteklemesi 

 Bu alanda mevcut yetişmiş insan kaynağı bulunması 
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 STD çalışmalarının uluslararası yöntemlere eşdeğer yürütülmesi 

 Sosyal güvenlik sistemindeki finansal yükün azaltılmasının gerekliliği  

 Sağlık finansmanında sürdürülebilirlik kavramının gittikçe daha fazla önem kazanıyor 

olması 

 Diğer kurum ve kuruluşlarla kolay işbirliği yapılabilmesi 

 Ulusal ve uluslararası düzeyde farklı STD yaklaşımlarının olması  

 Alternatif geri ödeme yönteminin önem kazanması  

 Sağlıkta disinvestment uygulamalarının önem kazanması 

 Kanıta dayalı sağlık politikası oluşturma ve karar verme süreçlerinin gittikçe önem 

kazanması 

 Yeni ve yenilikçi sağlık teknolojilerindeki hızlı artışın,  STD çalışmalarına duyulan ilgi 

ve ihtiyacı arttırması 

 Gönüllü destek için hazır insan kaynağı   

 Uluslararası kuruluşlar ile iş birliği imkânı  

 Kamuoyu nezdindeki olumlu imaj   

 

3.2.4 Tehditler 

 Sağlık ve sosyal güvenlik sistemindeki finansal yükte yaşanabilecek artış 

 Küresel ve/veya bölgesel ekonomik krizler 

 Kurumsallaşmanın yetersiz ya da yanlış kurgulanması  

 STD çalışmalarının sağlık profesyonellerinden yeterli destek bulmaması  

 Çalışma konularının belirlenmesi ve önceliklendirilmesi sürecindeki sorunlar 
 

4. Üst Politika Belgelerinin Analizi 
 

Üst politika belgeleri, Ulusal STD Strateji Belgesinin üst dokümanlara uyumunu sağlamak 

maksadıyla incelenmiştir. 

 

On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023) hazırlıkları çerçevesinde Sağlıkta Hizmet Kalitesi ve 

Mali Sürdürülebilirlik Özel İhtisas Komisyonu çalışmaları kapsamında, sağlık sistemi hizmet 

sunum kalitesi ve etkinliğinin artırılması ve kanıta dayalı politikalarla mali sürdürülebilirliğin 

sağlanması amacıyla politika önerileri belirleneceği ifade edilmiştir. 

 

SB Stratejik Planında (2019-2023)  ise “Sağlık Hizmetlerinin Etkili, Etkin Ve Kaliteli 

Sunumunu Sağlamak” başlıklı Amaç 3 için belirlenen stratejilerden, Strateji 3.1.1.’de “Kanıta 

dayalı tıp uygulamalarını geliştirmek üzere sağlık teknolojisi değerlendirme raporları, klinik 

rehber ve protokoller ile sağlık hizmeti yol  haritaları oluşturulacak ve uygulaması 

yaygınlaştırılacaktır.”  ibaresiyle, STD, Sağlık Bakanlığının 2019-2023 yılları arasındaki 5 

yıllık Stratejik Planında somut ve net olarak tanımlanmıştır. Durum Analizi başlığı, Faaliyet 

Alanları ile Ürün ve Hizmetlerin Belirlenmesi alt başlığında ise, sağlık teknolojisi 

değerlendirme hizmetlerine atıf yapılmıştır. Ayrıca, Stratejik Plan Amaç 6 kapsamında, 

“...Ülkemizde klinik araştırmalar ve sağlık teknolojisi değerlendirme süreçlerinin yönetiminde 

görülen koordinasyon ve bilgi eksikliğinin giderilmesi…” ifadesiyle bir tespit yapılmıştır. 
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5. Yeni STD Yapısı ve Kurumsallaşma Stratejisi 

5.1. Kuruluş 

Yeni STD yapısı ve çalışma süreci; Sağlık Bakanlığı bünyesinde, konu belirleme ve 

önceliklendirme yöntemi; ihtiyaca cevap verme, kanıta dayalılık, zamanlılık, güven verme, 

şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri esas alınarak ve aşağıda yer alan organizasyon yapısına 

uygun şekilde oluşturulmalıdır. 

 

5.2. Amaç 

Ulusal STD Strateji Belgesi oluşturulmasının temel amacı; Türkiye’de “sağlık teknolojisi 

değerlendirme” yaklaşımının geliştirilerek kurumsallaştırılmasını sağlamak,  STD’ye ilişkin 

Bakanlık içi görev ve yetkilerini yeniden tanımlamak ve STD yeni kurumsal yapısını oluşturmaya 

yönelik gerekli süreci başlatmaktır. Yeni STD yapısının amacı, klinik ve maliyet etkililik ile 

güvenliği ön planda tutan ve bilimsel kanıt düzeyi yüksek STD raporları yayımlamaktır.  

 

Oluşturulacak yeni STD yapısının temel işlevi; Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere, geri ödeme 

kuruluşu ve merkezi idare kuruluşları ile yerel yönetim kuruluşları için, sağlık teknolojisinin 

kullanımı, yaygınlaştırması, geri ödemeye dâhil edilmesi ya da kullanımdan kaldırılmasına 

yönelik bilimsel çalışmalar yapmak, raporlar yayımlamak, ayrıca sağlık ekonomisine ilişkin 

çalışmalar yapmaktır. Bununla birlikte, kanıta dayalı tıp rehberleri ve klinik protokol 

hazırlanmasına yönelik çalışmalar yapmak, oluşturulacak olan STD yapılanmasının amaçları 

arasında yer alır. 

 

Temel amaç ve işleve yönelik olarak, STD yaklaşımını güçlendirmek için mevcut mevzuatta ne 

tür değişiklikler yapılması gerektiği belirlenmeli, hazırlanacak yeni mevzuata yönelik somut 

öneriler oluşturulmalıdır. 

 

5.2. Organizasyon Yapısı  
 

Bu belgede, STD çalışmalarının asıl olarak kamu görevlileri tarafından yürütülmesi 

önerilmektedir. Çalışmalara destek vermek üzere, 8531-TR ikraz numaralı SSGDP kapsamında 

E.6.1. nolu “Sağlık Teknolojisi Değerlendirme (STD) Kapasitesinin Güçlendirilmesi, 

Yaygınlaştırılması ve Sürdürülebilirliği Projesi”  kapsamında yapıldığı gibi,  gerçek ya da tüzel 

kişilerden danışmanlık hizmeti alımı yapılabilmelidir. 

  

Bununla birlikte, STK’lar, özel kuruluşların temsilcileri ve çalışma alanıyla doğrudan ilgisi olan 

gerçek kişiler,  uzmanlık alanlarıyla sınırlı olmak ve çıkar çatışması beyanında bulunmak 

suretiyle STD çalışmalarına dâhil olabilmelidir. İşbirliği protokolleri yapılması ya da farklı 

yöntemler belirlenmesi suretiyle üniversitelerle etkin işbirlikleri gerçekleştirilmeli ve akademik 

alandaki yenilikler ve değişiklikler STD çalışmalarına zamanında yansıtılabilmelidir. Ayrıca, 

hem ulusal düzeyde kamu kurumları hem de uluslararası düzeyde STD kuruluşları ile etkin 

işbirlikleri gerçekleştirilmelidir. 

 

 

5.2.1. Birimlerin görev ve sorumlukları 
  

 İnsan Kaynakları ve Yönetim Destek Birimi 

 Kurumsal destek iş ve işlemleri (görevlendirme, maaş, özlük, ihale vb) 

 Satın alma iş ve işlemleri  

 Danışmanların iş ve işlemleri (uzman havuz oluşturma, sözleşme vb) 

 Hizmet içi eğitim iş ve işlemleri 
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 Kamu mali yönetim mevzuatı çerçevesinde kurumsal iç kontrol ve performans iş ve 

işlemleri 

 İletişim Birimi 

 Kurum içi ve kurum dışı iletişim stratejileri geliştirme ve yönetimi 

 Paydaşlar ve hedef kitleye yönelik kanaat ve irade oluşumu yönetimi (algı yönetimi) 

 Medya ile ilişkiler 

 STD/HTA tanıtım ve yaygınlaştırma faaliyetleri 

 Bilgi ve Belge Yönetimi Birimi 

 Kurumsal web sayfası yönetimi  

 Grafik tasarım ve yönetimi 

 Kurumsal veri tabanları iş ve işlemleri 

 Literatür tarama  

 Literatür kalite değerlendirmesi 

 Projeler ve Strateji Geliştirme Birimi 

 Saha araştırmaları 

 Uluslararası projeler 

 Kurum stratejinin oluşturulması, güncellenmesi, takibi ve değerlendirilmesi 

 Kanıta Dayalı Tıp Rehberleri Birimi 

 Kanıta dayalı tıp uygulamalarına yönelik klinik rehberler ve klinik protokoller planlamak 

geliştirmek ve yayınlamak 

 Rehberlere uyumun takibi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek 

 Sağlık Finansmanı Birimi 

 Alternatif geri ödeme yöntemleri üzerine projeler yürütmek 

 Sağlık hesapları takibi 

 Sağlık alanında makroekonomik öngörüler ve öneriler oluşturmak 

 Sağlık alanında kaynak dağılımı önerileri oluşturmak 

 Ufuk Tarama Birimi ve Erken Diyalog Birimi 

 Yenilikçi veya gelişmekte olan teknolojileri sistematik olarak taramak 

 Yeni ve umut vadeden teknolojiler hakkında karar alıcıları uyarmak ve etkileri 

konusunda öneriler sunmak 

 ARGE finansal desteklerinin hangi alanlara yönlendirileceği hakkında görüşler 

oluşturmak 

 Yerli üretim desteklerinin hangi alanlara aktarılması ile ilgili görüşler oluşturmak 

 Geri ödemeye veya sağlık sistemine yerleşme hedefi olan yeni teknolojilerin erken 

dönemde değerlendirilmesi ve klinik araştırmalar dâhil nasıl süreçlerin takip edileceği ile 

ilgili değerlendirmelerde bulunmak 

 İlaç Değerlendirme Birimi 

 İlaçlara yönelik STD projeleri yürütmek 

 Bakanlık SUT görüşlerini oluşturmak 

 Tıbbi Cihaz Değerlendirme Birimi 

 Tıbbi cihaz alanında STD/HTA projeleri yürütmek 

 Bakanlık SUT görüşlerini oluşturmak 

 Sistemler ve Müdahaleler Değerlendirme Birimi 

 İlaç ve tıbbi cihaz dışı sağlık teknolojileri alanında STD projeleri yürütmek 

 Bakanlık SUT görüşleri oluşturmak 

 Disinvestment Birimi 

 Sağlık sisteminde kullanılan sağlık teknolojilerinin sorgulanması, gözden geçirilmesi ve 

gerekirse yürürlükten kaldırılması ile sağlıkta israfın önlenmesine yönelik projeler 

yürütmek. 

 İzleme ve Değerlendirme Birimi 
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 Yayımlanmış olan STD raporlarının sağlık sistemi ve ilişkili alanlara yansımalarını 

izlemek, değerlendirmek ve güncelleme önerilerinde bulunmak, 

 STD raporlarının etki değerlendirmelerini yapmak. 

5.3. İnsan Kaynakları  

Temel insan kaynaklarını; kamu görevlileri, sözleşmeli personel ve lisansüstü eğitim gören 

öğrenciler oluşturmalıdır. Ulusal ya da uluslararası düzeyde dâhil olunan projeler aracılığıyla, 

proje ekibinde yer alan gerçek ve tüzel kişiler ile proje bazlı olarak çalışılan akademik personel 

ve alanında uzman olan diğer çalışanlarında STD çalışmalarına katılması sağlanmalıdır. 

 

5.4. Finansal Kaynaklar 

Ana finansal kaynak genel bütçedir. İkincil finansal kaynaklar ise, proje bazlı bütçe ile ulusal ya 

da uluslararası STD çalışmalarından ya da danışmanlık hizmetlerinden sağlanacak diğer 

gelirlerdir. 

 

5.5. Kurumsallaşma ve Sürdürülebilirlik 

Yeni STD yapısının kurumsallaşmasını ve sürdürülebilirliğini sağlamak için;  

 Yeni STD yapısının, küresel uygulamalar ve eğilimler ile tüm paydaşların görüş ve 

talepleri dikkate alınarak ve ulusal ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak oluşturulması, 

 Türkiye’deki sağlık alanındaki karar verici tüm kurumlar ile etkin işbirliği ve uyum 

içinde çalışılması,   

 Uluslararası STD Kurumlarına kurumsal üyelik gerçekleştirilerek etkin işbirliği 

yapılması, 

 Türkiye’deki STD süreçlerinin; Drummond kriterleri ya da daha uygun bir alternatif var 

ise ona göre uyarlamasının ve güncellemesinin yapılması, 

 Mevcut STD iş süreçlerinin revizyonunda tüm paydaşların görüşünün alınması 

  Yıllık STD toplantıları yapmak suretiyle STD alanındaki farkındalığın ve tanınırlığın 

artırılması,  

 Uluslararası STD toplantılarına aktif katılım sağlayarak, bilimsel katkı yapılması ve 

gelişmelerin takip edilmesi, 

 Kurumsal kapasiteyi güçlendirmenin desteklenmesine yönelik proje ve çalışmalar 

yapılması, 

 STD raporlarının nitelik ve niceliğinin geliştirilmesi, 

 Ufuk tarama metodolojisi geliştirilerek, ihtiyaç duyulan ya da talep edilen alanlarda 

ufuk tarama raporları hazırlanması,  

 Tüm ilgili paydaşlarla etkili bir iletişim mekanizması geliştirilmesi, gereklidir. 

 

Ulusal düzeyde oluşturulacak yeni STD yapısının sürdürülebilirliğinin devamına yönelik olarak; 

 Farklı roller üstlenen STD birimleri tek bir çatı altında birleştirilmeli; yetki ve 

sorumluluklar konusunda çelişki olmamalı; ilaçlar dâhil tüm teknolojiler için geri ödeme 

kararlarından başlayarak klinik rehberler oluşturulmasına kadar sorumluluklar açık olarak 

belirlenmeli, kaynakların verimli kullanılabilmesi için yetki ve görev çatışmaları önlenmeli,   

 Etkin bir insan kaynakları politikası oluşturulmalı;  personelin niteliklerinin 

geliştirilmesi hususuna önem verilmeli, personel için yeterli, dengeli ve adil sosyo-

ekonomik haklar ve ödevler sağlanmalı ve yetişmiş insan kaynakları korunmalı, 

 STD’nin geri ödeme kriterlerinde daha etkin kullanımı sağlanmalı,  

 Evrensel kabul görmüş metodolojilerle birlikte, ulusal ihtiyaçlara uygun iş süreçleri 

oluşturularak çok paydaşlı, şeffaf ve objektif çalışma yöntemleri benimsenmeli, 

 Etkin ve iyi işleyen bir iletişim stratejisi oluşturulmalı 
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 Sağlığa ilişkin tüm veri tabanlarına doğrudan ulaşabilme ve kullanabilme imkânlarına 

sahip olmalıdır. 

Kurumsallaşma ve sürdürülebilirliğin sağlanması ve devamında, Strateji Belgesinin yayım 

tarihinden itibaren bir yıl içinde, uluslararası kabul görmüş kriterler ile ulusal ihtiyaçları ön planda 

tutan, STD çalışma kılavuzları oluşturulmalıdır. Bu kılavuzlar hazırlanırken, beş yılı aşkın süredir 

devam eden ulusal STD çalışmalarından kazanılan deneyimler göz ardı edilmemelidir. 

 

 

6. İzleme ve Değerlendirme 

İzleme; strateji belgesindeki hedeflerin gerçekleşmelerinin sistematik olarak takibi ve 

raporlanmasıdır. Değerlendirme; uygulama sonuçlarının ölçümü ve hedeflere uygunluğunun 

analizidir. Ulusal Strateji Belgesi izleme ve değerlendirmesi, SHGM STD Daire Başkanlığı 

tarafından yapılmalı yeni STD yapısı oluşturulduğunda, yeni bir Strateji dokümanı 

oluşturulmalıdır. 
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