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BAKANLIK MAKAMINA
11.10.2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile yeniden yapılandırılan Bakanlığımızda Sağlık
Araştırmaları Genel Müdürlüğü bünyesinde Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Daire Başkanlığı
kurulmuştur. Sağlık teknolojisi değerlendirmesi iş ve işlemlerinin yürütülmesi için Sağlık Teknolojisi
Değerlendirme Yönergesi Makamın 08.02.2013 tarih ve 422 sayılı Onayı ile yürürlüğe girmiştir.
Sağlık teknolojisi değerlendirmenin (Health Technology Assessment-HTA) özellikle uluslararası
işbirliğine açık bir alan olmasından ve pek çok yerli, yabancı özel ve tüzel kişilerin ilgili web sitelerini
düzenli takip etmesinden ötürü Başkanlığımız bünyesinde Türkçe ve İngilizce olarak
“www.hta.gov.tr” internet sitesinin kurulması çalışmaları da devam etmektedir.
HTA kurumları genel olarak yürüttükleri sağlık teknolojisi değerlendirme süreçleri hakkında
amaçlarını ve önceliklerini tüm tarafların bilgi sahibi olması amacıyla kamuoyu ile paylaşmakta ve
duyurmaktadırlar. Bu kapsamda Bakanlığımızın temel politikasını ortaya koymak amacıyla Türkçe ve
İngilizce olarak hazırlanan “Politika Beyanı”nın, söz konusu alanda web sitemizde ve diğer
platformlarda kabulü ve yayınlanması hususunu tensiplerinize arz ederim.
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“Sağlık Teknolojisi Değerlendirme” sağlık hizmetlerinde kullanılan teknolojilerin çeşitli
yönleri ile incelenmesi ve yorumlanmasıdır.
Bu değerlendirme öncelikle karar alma mekanizmalarına yön vermek amacıyla yapılsa da
aslında söz konusu teknoloji ile ilgili tüm tarafların bilgilendirilmesi amacını taşır.
Sağlık teknolojisi tanımı içinde,
 İlaçlar,
 Tıbbi cihazlar,
 Tıbbi tedavi yöntemleri,
 Cerrahi teknikler,
 Sağlık hizmeti sistemleri,
ve benzeri uygulamalar yer almaktadır.
Sağlık teknolojisinin değerlendirilmesi öncelikle klinik etkililiği ve hasta güvenliği açısından
yapılır; ardından ekonomik ve kurumsal işleyiş yönleri ile sosyal ve etik yönleri de değerlendirilerek
bir rapor ile sonuçlandırılır.
Değerlendirmenin tüm aşamalarında bilimsel kanıtlar esas alınır fakat hastalar, sağlık
çalışanları ve sağlık teknolojisi üreticileri değerlendirme sürecine katkı sağlarlar ve şeffaflık bu süreçte
temel ilkelerden biridir.
Sağlık Teknolojisi Değerlendirme 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 belirlenmiştir.
Sağlık teknolojisi değerlendirme sürecinde Bakanlığımızın temel değerleri olan,
 İnsan odaklılık
 Evrensellik
 Hakkaniyet
 Katılımcılık
 Dayanışma
 Saygınlık
 İş Ahlakı
 Şeffaflık
 Hesap Verebilirlik
 Sürdürebilirlik
 Kanıta Dayalılık
 Kalite ve Verimlilik
 İnovasyon
kavramlarına bizim de bağlı olduğumuzu STD Dairesi olarak beyan ederiz.
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Policy Declaration
"Health Technology Assessment" is the evaluation and interpretation of various aspects of
technologies used in healthcare services.
Although this assessment primarily targets to guide policy making, in reality it aims to inform all of
the parties related to the health technology in question.
By definition, health technology includes
Drugs
Medical devices
Medical treatment techniques
Surgical techniques
Healthcare service systems
and likewise.
Health technology assessment is started initially by the evaluation of clinical effectiveness and patient
safety. Secondly, the aspects of economic and organizational actions together with social and ethical
aspects are evaluated by a final report.
Scientific evidence is used in all evaluation stages. In addition, patients, health professionals and
health technology producers contribute to the interpretation. Transparency is one of the main
principles in this process.
The main policy of the Department for health technology assessment process is;
 “To encourage the use of new or ignored clinically effective health technologies in a
reasonable and equal manner,
and
 To prevent waste in healthcare services by decreasing the use of health technologies which are
clinically ineffective or financially unsustainable despite its effectiveness”
In the health technology assessment process, we declare that the HTA Department is faithful to the
basic values of MoH of Turkey as it follows:














Human Focused
Universality
Fairness
Participation
Solidarity
Respectability
Professional ethics
Transparency
Accountability
Sustainability
Evidence-based
Quality and Efficiency
Innovation
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