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Türkiye’de Sağlık Sektöründe Dış 
Kaynak Kullanımı

Özet

Kaynakların kıt olmasından hareketle kamu kaynaklarının da sınırlı olduğunu ka-
bul etmek gerekir. Bu sınırlı kaynaklarla toplumun tüm ihtiyaçları ve talepleri kar-
şılanmaya çalışılmaktadır. Ancak, sınırsız ihtiyaçların kıt kaynaklarla birebir tü-
müyle karşılanması mümkün değildir. Nitelik ve nicelik yönünden halkın taleple-
rine cevap verebilmek ve ihtiyacın ötelenmeksizin vaktinde görülebilmesi için dış 
kaynak kullanımına gidilmektedir. Devletin mevcut imkânlarının yetersiz kalması, 
kaynakların etkin kullanımı, kaliteli ve zamanında hizmet sunumu gibi sebepler-
den dolayı dış kaynak kullanımına ihtiyaç duyulmaktadır. Son yıllarda pek çok ül-
kede kamu sektöründe dış kaynak kullanımı yaygınlaşmaktadır.

Bu çalışmada Türkiye’de sağlık sektöründe dış kaynak kullanımı irdelenmekte-
dir. Çalışma iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde dış kaynak kullanımının 
tanımı, sebepleri, avantajları ve dezavantajları ele alınmaktadır.  Dış kaynak kul-
lanımına gidilme sebepleri araştırılmaktadır. İkinci bölümde ise, Türkiye’de sağ-
lık sektöründe dış kaynak kullanımının boyutları dünya örneklerine de değinile-
rek incelenmektedir. 
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Outsourcing in the Healthcare Sector in Turkey
Abstract

Scarce public resources resources that are limited in that it is necessary to ac-
cept. The limited resources that are eligible for all the needs and society’s work. 
However, scarce resources unlimited one-to-one with all those needs to be met 
is not possible. Quality and quantity at the time, you need to respond to people’s 
demands in terms of the external resource use being reduced to become visible. 
It is not enough consideration of state resources is use, quality and on-time ser-
vice delivery due to reasons such as use of outsourcing are needed. In recent ye-
ars, in many countries the public sector outsourcing is becoming common.

In Turkey, this study in health care use of external resources. The first secti-
on, the definition of the use of outsourcing, discusses the causes, advantages 
and disadvantages. The reasons for gidilme the use of outsourcing. The second 
chapter, the dimensions of the use of the health sector in Turkey world examples 
of outsourcing was being examined.
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