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Türkçe Özet

Toplumlarının sağlık sorunlarını çözmeyi amaçlayan tüm ülkeler, yeterli düzeyde sağlık hizmetini sağlamak ve 
bunu herkese eşit şekilde sunabilmek için çeşitli önlemler almak zorundadırlar. Emeklilik ve sağlık hizmetlerinin 
düzeyini belirleyen temel unsurlar ise, ülkenin gelişmişlik düzeyi ve devletin kaynakları olduğu kadar, sosyal 
politika kurumlarının toplumsal ve siyasi tarih içinde nasıl bir gelişim gösterdiğidir. Sosyal devlet anlayışının 
gelişmesi ile birlikte sağlık hakkı temel ve evrensel bir insan hakkı olarak kabul edilmektedir. Sağlık hakkı, 
kişinin devletten, sağlığının korunmasını, ihtiyaç duyduğunda tedavi edilmesini, iyileştirilmesini isteyebilmesini 
ve toplumun sunduğu imkânlardan yararlanabilmesini ifade etmektedir. Herkesin beden ve ruh sağlığı içinde 
yaşama hakkı bulunmaktadır. Devlet de tüm vatandaşlarının beden ve ruh sağlığı içinde ve insan onuruna 
yakışır bir şekilde yaşamalarını sağlamakla görevli bulunmaktadır. Türkiye’deki sağlık reformlarının sağlık 
hakkı açısından değerlendirilmesini amaçlayan bu makale de ilk olarak sağlık hakkının tanımı ve unsurlarına 
yer verilerek 1961 Anayasası ve 1982 Anayasası’ndaki sağlık hakkı ile ilgili düzenlemeler incelenecektir. Son 
bölümde ise 2003 yılında uygulamaya konulan Sağlıkta Dönüşüm Programı ile getirilen uygulamaların sağlık 
hakkı açısından değerlendirilmesi yapılacaktır.
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All the states around the world which is aiming to solve the healthcare issues of the society has to offer adequate 
and equal healthcare services to all its citizens. Fundamental components which determines the level of 
retirement and healthcare services are not only the state’s development level and resources but also the historical 
developmental pattern of its social and political institutions. With rise of social state, health right is universally 
accepted to be among fundamental human rights. Health right entitles citizens to demand health protection and 
treatment when the need arises. Every citizen has right to live in a mentally and physically healthy conditions. 
State has given responsibility for making its citizens live in a physically and mentally healthy conditions in 
accordance with the human honour. This article aims to analyse the health reforms in Turkey from the perspective 
of the right to live as a healthy person. First of all, the study will define the right of health and its elements. Then, 
the survey will examine the regulations regarding the right of health in Constitutions of 1961 and 1982. As a 
conclusion, the study will carry out an analysis of the practices applied after the Program of Transformation in 
Health, which was introduced in 2003.
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