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ÖZET 
 
Halk sa�lı�ı sistemi her bireyi sa�lık sorunlarından 
korur ve insanlar için sa�lıklı bir ya�am alanı 
yaratmak için çalı�ır. Bu a�amaların sorunsuzca 
a�ılması ancak iyi planlanmı� bir halk sa�lı�ı bilgi 
sistemi ile mümkündür. Kimin, ne için hangi verilere 
ihtiyacı oldu�u gibi basit sorular yanıtlandıktan sonra 
gerekli verilere ula�mak için yöntem ve araçlar 
belirlenmelidir. Bu noktada her ülke kendine ait bilgi 
talebini ve halk sa�lı�ı bilgi sistemi politikalarını 
belirlemeli ve düzgün �ekilde uygulamaya geçilmesini 
sa�lamalıdır. Halk sa�lı�ı bili�imi, halk sa�lı�ı ve 
bilgi teknolojilerini birle�tiren bir disiplindir. Halk 
sa�lı�ı çalı�malarında, ara�tırmalarında ya da 
e�itiminde bilgisayar ve bilgi teknolojilerinin 
sistematik uygulamaları olarak tanımlanır. Halk 
sa�lı�ı bili�imi, teknolojiyi kullanarak de�i�ik çevre ve 
yapıdaki birey ya da toplulukların sa�lık özelliklerini 
bir araya getirir. Sa�lık problemlerinin önemini ve 
nedenini tanımlar, risk faktörlerini analiz eder, 
toplumun yapısına göre hangi stratejilerin 
olu�turulabilece�ini, hangi araçların kullanılaca�ını 
tanımlar, problemleri önler, halk sa�lı�ını geli�tirir, 
sürekli geli�ir, kendini izler ve eksiklikleri tamamlar. 
Halk sa�lı�ı bili�iminin amacı, bilgisayarların, 
a�ların ve di�er bilgi teknolojilerinin gücünü 
kullanarak halk sa�lı�ını geli�tirmektir.  
 
ABSTRACT 
 
A question arisen because of bird’s flu; where is 
Public health informatics 
The mission of public health system is to prevent 
health problems and create a healthy living 
environment for the people. The solution is possible 
with the help of a carefully designed public health 
information system. After determination of the 
required data, the appropriate methods and tools 
which help to reach the required data must be 
selected. Naturally every country must determine its 
own information requirements and public health 
information policies. Public health informatics is a 
discipline that meets public health and information 
technologies. It is defined as systematic application of 
computing and information Technologies in public 

health study, research, or education. It brings 
together the health data of people or communities 
which may be in various environments or structures 
using technology. It defines the importance and 
aetiology of health problems, analyses risk factors, 
determines the possible strategies and tools in various 
circumstances, prevents the problems, promotes 
public health, improves itself, monitories itself and 
tries to overcome its defects. The purpose of public 
health informatics is, to promote public health by the 
help of computers, Networks and other information 
technologies.  
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1. G�R�� 
 
Her insan hastalandı�ında gidece�i doktorlar ve bu 
doktorların bulundu�u hastanelerden olu�an bir sa�lık 
sisteminin varlı�ının farkındadır. Fakat birçok insanın 
bilmedi�i ve insanları sa�lıklı tutmak için çalı�an bir 
sistem daha vardır, halk sa�lı�ı sistemi. Her gün 
medyada birçok halk sa�lı�ı probleminden 
bahsedilmektedir ama bu problemlerle kimlerin 
ilgilendi�i bilinmez. Oysaki insan sa�lı�ını tehdit eden 
birçok problemle halk sa�lı�ı sistemi sava�ır. Halk 
sa�lı�ı sistemi her bireyi sa�lık sorunlarından korur ve 
insanlar için sa�lıklı bir ya�am alanı yaratmak için 
çalı�ır. Örne�in, içilen ve kullanılan suyun, yenilen 
gıdaların sa�lık kalitesi, salgın hastalıklar, çocuk 
sa�lı�ı ve a�ı, trafik kazaları ve önlemleri, sigara 
alı�kanlı�ı, restoranların sa�lık kalitesi, sporla sa�lıklı 
ya�am, obezite, biyolojik terörizm ve daha birçok 
sorun halk sa�lı�ının çalı�ma alanındadır. Var olan 
sorunları çözmenin yanı sıra halk sa�lı�ı sistemi, 
olabilecek sorunlara yönelik engelleme ve hazırlık 
çalı�maları da yapar. 
 
Halk sa�lı�ı sitemini devlet ve özel sektör olu�turur. 
Devlet ve özel sektör bir araya gelerek toplumu tehdit 
eden sa�lık sorunlarına kar�ı güçlü bir sistem 
olu�turmaya çalı�ırlar. Bu sistem içinde birçok ki�i ve 
kurum toplumları sa�lıklı tutmak için çalı�ır. Halk 
sa�lı�ı sistemi hasta olanı iyile�tirmenin yanı sıra, 



olabilecek hastalıkları önceden tahmin edip engelleme 
stratejisini de uygular ki buna en güzel örnek çocuk 
a�ıları ile verilebilir. NACCHO bir sunumunda 
çocukları korumak için önceden harcanan $1’ın $27 
tasarruf sa�ladı�ını, ya�lıları korumak için harcanan 
$1’ın ise $2.21 tasarruf sa�ladı�ını bildirmi�tir [1].  Bu 
da halk sa�lı�ı sisteminin düzgün i�lemesi durumunda 
sa�layabilece�i faydaların ne kadar büyük olaca�ına 
iyi bir örnektir. Tüm bunlarda anla�ılaca�ı gibi, halk 
sa�lı�ı sistemi ya�amsal sorunlarla ilgilenen ve insana 
sa�lıklı bir hayat vermek için çalı�an ya�amsal bir 
disiplindir. 
 
Halk sa�lı�ı disiplini genel olarak, toplulukların 
incelenmesi ve izleme aktivitelerinin 
olu�turulması, sa�lıkla ilgili endi�elerin ve bu 
endi�elerin kaynaklarının tanımlanması, sa�lık 
sorunlarına kar�ı önlemlerin geli�tirilmesi ve geni� 
ölçekli ba�arılı programların yürütülmesi konularıyla 
ilgilenir [2]. 
 
Halk sa�lı�ı için sa�lanacak her türlü faydanın kayna�ı 
do�ru ve güvenilir halk sa�lı�ı bilgisidir ve halk 
sa�lı�ı alanında yapılacak her çalı�ma için bir halk 
sa�lı�ı bilgi sistemine ihtiyaç duyulur. Fizikçi, Niels 
BOHR, “Hiçbir �ey ölçülene kadar var olmaz” 
("Nothing exists until it is measured") demi�tir. Bohr, 
her ne kadar bu sözüyle kuantum tekni�inden bahsetse 
de halk sa�lı�ı bilgi sistemi için de bu fikir geçerlidir 
[3]. Örne�in, halk sa�lı�ının konusu olan toplumlara 
ait demografik özelliklerin ortaya konulabilmesi veya 
herhangi bir hastalı�ın toplumdaki etkisinin 
saptanması için öncelikle toplumdaki ölüm ve do�um 
sayılarının ve bunlar gibi birçok de�erin bilinmesi 
gereklidir. Toplumdaki ölümlerin ve do�umların 
sayımı halk sa�lı�ı sisteminin önemli birer bile�enidir 
ve sadece bu ölçümler için bile veri toplama, 
raporlama, sa�lık bilgisi kullanımı, planlama ve analiz 
a�amalarını tamamlamak gereklidir. Bunlara ek olarak 
tüm bu a�amalar boyunca çıkabilecek sorunların da 
engellenmesi için çalı�malar yürütülmelidir. Bu 
a�amaların sorunsuzca a�ılması ancak iyi planlanmı� 
bir halk sa�ılı�ı bilgi sistemi ile mümkündür. Buradaki 
sistem sözcü�ü bütünüyle organize olmu� bir süreci 
ifade eder. Ço�u ülkenin halk sa�lı�ı bilgi sistemi 
gerek ekonomik ya da kültürel sorunlar gerekse siyasal 
baskılar nedeniyle karma�ık ve i�levsizdir. Bu konuda 
bir çözüm yöntemi basitçe bilgi talebinin iyi 
tanımlanması olabilir [3]. Kimin, ne için hangi verilere 
ihtiyacı oldu�u gibi basit sorular yanıtlandıktan sonra 
gerekli verilere ula�mak için yöntem ve araçlar 
belirlenmelidir. Bu noktada her ülke kendine ait bilgi 
talebini ve halk sa�lı�ı bilgi sistemi politikalarını 
belirlemeli ve düzgün �ekilde uygulamaya geçilmesini 
sa�lamalıdır. Elbette ki halk sa�lı�ı bilgi sisteminin 
olu�turulması için her sistem için gerekli olan yeterli 
kapasite, sorumluluk payla�ımı ve para gibi bile�enler 
gereklidir. Bunların yanı sıra halkın ve sa�lık 
çalı�anlarının bilinçlendirilmesi gereklidir. Bu amaçla 

birçok halk sa�lı�ı kurulu�u (örn; NACCHO) çe�itli 
faaliyetler yürütmektedir. Tüm bunlar bir yönetim 
problemidir ve uygulamanın düzgün olabilmesi için 
halk sa�lı�ı bilgi sisteminin etkin yönetimi de 
sa�lanmalıdır. Bu çalı�mada halk sa�lı�ı bilgi sistemi 
yönetimi esas amaç olmadı�ı için ayrıntılı bir �ekilde 
ele alınmamı�tır. 
 
Halk sa�lı�ı bilgi sisteminin düzgün i�lemesi için 
sistematik akı�ın uygun bir biçimde sa�lanması, 
bilgisayar ve bilgi teknolojilerinin etkin kullanımıyla 
sistem kalitesinin arttırılması gerekmektedir. Bu 
noktada yeni uygulamalara ihtiyaç do�ar ki bu 
uygulamalar halk sa�lı�ı bili�imi adı altında 
toplanabilir. 

 
2. HALK SA�LI�I B�L���M� 
 
Halk sa�lı�ı bili�imi, halk sa�lı�ı ve bilgi 
teknolojilerini birle�tiren bir disiplindir. Halk sa�lı�ı 
çalı�malarında, ara�tırmalarında ya da e�itiminde 
bilgisayar ve bilgi teknolojilerinin sistematik 
uygulamaları olarak tanımlanır. Halk sa�lı�ı bili�imi, 
teknolojiyi kullanarak de�i�ik çevre ve yapıdaki birey 
ya da toplulukların sa�lık özelliklerini bir araya getirir. 
Sa�lık problemlerinin önemini ve nedenini tanımlar, 
risk faktörlerini analiz eder, toplumun yapısına göre 
hangi stratejilerin olu�turulabilece�ini, hangi araçların 
kullanılaca�ını tanımlar, problemleri önler, halk 
sa�lı�ını geli�tirir, sürekli geli�ir, kendini izler ve 
eksiklikleri tamamlar. Halk sa�lı�ı bili�iminin amacı, 
bilgisayarların, a�ların ve di�er bilgi teknolojilerinin 
gücünü kullanarak halk sa�lı�ını geli�tirmektir.  
 
Sa�lıklı ya da hasta insanlara ait çok de�i�ik tipte, 
yapıda büyüklükte veri bulunmakta ve bu verilerin 
bulunma ve sunulma biçimleri de farklılık 
göstermektedir. Halk sa�lı�ının her alanında herhangi 
bir uygulama ya da çalı�ma için gerekecek bu verilerin 
da�ınıklı�ı ve kullanım zorlu�u gerek analiz gerekse 
bilgi üretimi a�amasında sorunlar çıkarır. ��te bu 
noktada halk sa�lı�ı bili�imine ihtiyaç duyulmaktadır. 
Bununla birlikte bilgisayar teknolojilerini ve bili�im 
uygulamalarını anlayacak profesyonellere de ihtiyaç 
duyulmaktadır. 

Halk sa�lı�ı bili�imi kayna�ını birçok farklı 
disiplinden alır. Bu disiplinler �öyle sıralanabilir; bilgi 
ve bilgisayar bilimleri, yönetim ve organizasyon 
teorileri, psikoloji, ileti�im, siyasal bilimler, hukuk. 
Bunların yanı sıra halk sa�lı�ı bili�imi birçok 
disiplinle ortakla�a çalı�ır. Halk sa�lı�ı bili�imi ile 
ortakla�a çalı�an disiplinler ise; epidemiyoloji, mikro 
biyoloji, toksikoloji, sa�lık yönetimi ve biyoistatistiktir 
[1]. 
 
Halk sa�lı�ı bili�imi toplumdaki hastalık e�ilimlerini 
izleme ve engellemek (surveillance and prevention)  
için bilgi teknolojilerinin kullanılmasını sa�lar. 
Hastalık izleme ve engelleme çalı�maları halk 



sa�lı�ının ilgilendi�i en önemli konulardır. Bu 
konularda ilerleme kaydedilebilmesi, veri toplama ve 
saklama a�amalarında uygun teknolojilerin 
kullanılabilinmesi için öncelikle halk sa�lı�ı 
profesyonellerinin ve kurumlarının bilgi kayna�ı 
yönetiminin temel prensiplerini bilmesi gerekmektedir. 
Bilgi kayna�ı yönetimi halk sa�lı�ı bili�imini temel 
konularındandır. 
 
3. L�TERATÜR 
 
Halk sa�lı�ı bili�imi alanında yapılmı� çalı�malar için, 
1996 yılında, National Library of Medicine (NLM), 
1980 ve 1995 yılları arasında yayınlanmı� 471 
çalı�mayı içeren bir kaynakça hazırlamı�tır. Bunun 
ardından ise Selden ve arkada�ları tarafından 1996 ve 
2000 yılları arasında halk sa�lı�ı bili�imi hakkında 
yayınlanmı� çalı�maları içeren bir kaynakça 
hazırlanmı�tır [4]. Bu çalı�mada Selden ve 
arkada�larının yayınladı�ı 441 çalı�mayı içeren 
kaynakçadan yararlanılmı�tır. Ayrıca Maryland 
üniversitesi tarafından halk sa�lı�ı bili�imi veri tabanı 
olu�turulmu�tur ve internet üzerinden 
yayınlanmaktadır. Bu veritabanı, halk sa�lı�ı alanında 
bilimsel bir kanıt alanı olu�turmaktadır. Veri tabanının 
geli�tirilmesi hala devam etmektedir [2]. 
 
O’Carroll PW, 1998 yılında yayınladı�ı çalı�masında, 
bilgi biliminin ve teknolojilerinin modern halk sa�lı�ı 
uygulamalarındaki kritik yerinden söz etmektedir ve 
bugünün halk sa�lı�ı profesyonellerinin halk sa�lı�ı 
bili�imi hakkında resmi bir e�itimi olmadı�ını belirtir. 
Bu ihtiyacı kar�ılamak için, The U.S. Centers for 
Disease Control and Prevention (CDC), halk sa�lı�ı 
bili�imi adı altında bir e�itim programı geli�tirmi�tir. 
Bu kurs halk sa�lı�ı programlarını yürütenler için 
tasarlanmı�tır ve genel bili�im prensipleri, bilgi 
teknolojileri ve yönetimi gibi bölümler içerir [5]. 
 
Olmstadt ve Hannigan 2000 yılında yayınladıkları 
çalı�malarında, halk sa�lı�ının çok çe�itli 
kaynaklardan elde edilen verilerle çalı�an bir disiplin 
oldu�unu ve halk sa�lı�ı uygulayıcılarının ço�unun 
çalı�maları için gereken bilgilere internet ve 
bilgisayarlar yoluyla ula�tı�ını belirtmi�lerdir.  
Çalı�malarında dikkat çekmek istedikleri asıl nokta ise 
halk sa�lı�ı bili�imi e�itiminin gereklili�idir [6]. 
 
Artan ihtiyaçlar do�rultusunda halk sa�lı�ı bili�imi 
alanında çe�itli kurulu�lar tarafından birçok program 
geli�tirilmektedir. Bunlara bir örnek, Office of 
Workforce and Career Development (OWCD) 
tarafından açılan Public Health Informatics Fellowship 
programıdır. Bu programın amacı halk sa�lı�ı bilgi 
sistemleri ile veri standartları, kalite kontrol ölçümleri 
ve politikalarını birle�tirerek halk sa�lı�ı bili�imi 
alanında ilerleme kaydetmektir [7] 
 

The University of Washington School of Public Health 
and Community Medicine’da “Washington INPHO 
and Public Health Informatics Projects” adı ile bir 
proje yürütülmektedir. Bu proje ile ilgili raporda 
belirtilenlere göre; Washington’daki tüm yerel sa�lık 
organları yüksek-hızlı bir a�la birbirlerine ve sa�lık 
bölümüne ba�lanmı�lardır. Ayrıca halk sa�lı�ı 
kurulu�ları için Washington bilgi a�ı web sitesi 
kurulmu�tur. Bu sitede halk sa�lı�ı uygulayıcıları için 
bilgi kaynakları bulunmaktadır ve site kullanıcı geri 
bildirimlerine göre geli�tirilmektedir. Ayrıca siteye 
yeni bilgi kaynakları eklenmektedir. Ayrıca web 
üzerinden e�itimler verilmektedir.  Proje kapsamında 
halk sa�lı�ı olayları için bir çevrimiçi ajanda yazılımı 
geli�tirilmi�tir. Bu ajandada halk sa�lı�ı alanında 
yapılan kongreler, toplantılar vs duyurulmaktadır. Her 
kullanıcı bu ajandayı kendine göre 
ayarlayabilmektedir. Ayrıca proje çerçevesinde halk 
sa�lı�ı yöneticileri için de e�itimler geli�tirilmi�tir. 
 
Bunlara ek olarak e-mail yoluyla etkili ileti�im 
kurmayı sa�layan bir mailing-list olu�turulmu�tur. 
Ayrıca proje kapsamında henüz tamamlanmamı� alt 
kollar da bulunmaktadır. Bu çalı�malar arasında, 
uzaktan e�itim, Washington’ın web tabanlı hastalık 
bildirme ver tabanının olu�turulması, göze çarpan 
hastalık e�ilimleri buldu�unda uyaran ajan 
yazılımların hazırlanması gibi çalı�malardır [8]. 
 
Avrupa’da sa�lıklı �ehirler (healthy cities) adı altında 
bir çalı�ma yürütülmektedir ve bu çalı�ma kapsamında 
sa�lıklı siteler a�ı kurulmu�tur. Bu a� sa�lıklı siteler 
projesinin belkemi�idir. Her ülkenin kendine ait bir 
a�ı bulunmaktadır. Bu a�ların her biri o a�a üye olan 
�ehirlerin ihtiyaçlarına göre geli�ir. Ülkelere ait bu 
a�lar her ülkenin sa�lık durumunun saptanmasına ve 
ülkenin buna göre sa�lık stratejileri geli�tirmesine 
olanak sa�lar. Bu kapsamda 29 ülke ve 1300’den fazla 
�ehir bulunmaktadır [9]. 
 
Finlandiya 2004 yılında 13 belediyeyi kapsayan bir 
sa�lıklı �ehirler projesi ba�latmı� ve bu 
�ehirlerarasında bir a� kurmu�tur. Her yıl bu a�a yeni 
üyeler eklenmektedir. Bu kapsamdaki öncelikli alanlar 
�öyle belirlenmi�tir; sa�lık stratejilerinin ve 
yönetiminin geli�tirilmesi, sa�lık alanındaki çalı�ma 
metotlarının de�erlendirilmesi ve geli�tirilmesi, 
Avrupa Sa�lıklı �ehirler A�ıyla ortakla�a çalı�maların 
yürütülmesidir. Ayrıca bazı özellikli çalı�ma alanları 
da belirlenmi�tir. Bu alanlar; yerel düzeyde 2015 
sa�lık programının tamamlanması, insan sa�lı�ı 
tahminlerinin geli�tirilmesi, belediyelere ait sa�lık 
raporlarının hazırlanması, sa�lık geli�imi için kalite 
gerekliliklerinin saptanmasıdır [10].  
 
Halk sa�lı�ı bili�iminin önemli bir uygulama alanı da 
biyoterörizmdir. Bu alanda yapılan çalı�malar, sa�lıkla 
ilgili verilerde normalden sapmayı akıllı sistemlerle 
tespit ederek sistem yöneticilerine uyarı verilmesi 



esasına dayanır [11, 12]. Biyoterörizm durumlarında 
hastalı�ın yayılımını anlamaya yardımcı olacak 
benzetim çalı�maları da yapılmaktadır [13]. 
 
Di�er yandan, benzetim yolu ile bula�ıcı hastalıkların 
seyri, co�rafi yayılımı ve hastalanacak ki�i sayısını 
tahmin etmeye yardımcı sistemler de geli�tirilmi�tir, 
bu tip sistemler ile olayların önceden tahmini ve önlem 
alınması mümkün olabilir. Son dönemde gündeme 
gelen Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) ve 
ülkemizin de yakından tanıdı�ı ku� gribi gibi 
hastalıkların yayılımını benzetim modelleri ile 
anlamaya yardımcı çalı�malar yapılmaktadır [14]. 
SARS hastalı�ı ile sava�maya hazırlanan ekipler için 
de benzetim yolu ile e�itim yaptıran yazılımlar 
geli�tirilmi�tir [15]. 
 
Halk sa�lı�ı ve bili�imi alanında çalı�malar yürüten 
halk sa�lı�ı dernekleri de bulunmaktadır. Bu 
derneklerden bazıları �unlardır; 
 
WFPHA: World Federation Of Public Health 
Associations: Dünya Halk Sa�lı�ı Dernekleri 
Federasyonu 
 
Mayıs 1967’de Cenevre’de kurulmu�tur. 32 üye 
ülkeden olu�ur. Amacı tüm dünyadaki çalı�anları bir 
araya getirerek bilgi payla�ımı ve birlikte ilerleme 
sa�lamaktır. World Health Organizations ve Unicef ile 
ba�lantılıdır. Her üç yılda bir bilimsel bir konferans 
düzenler. Her Mayıs ayında Cenevre’de dünya sa�lık 
toplantısı yapar. Faaliyetleriyle ilgili gazete ve ba�ka 
ilgili yayınlar yapar. 
 
Türkiye Halk Sa�lı�ı Kurumu Derne�i (T. Hasak): 
1993 yılında kurulmu�, 1995 yılında Dünya Halk 
Sa�lı�ı Dernekleri Federasyonuna üye olmu�tur.  
Dernek sitesinde faaliyetlerin yetersiz oldu�u fakat 
yeniden yapılanma sürecine girilip, ba�arılar 
kazanıldı�ı belirtilmektedir. 
 
4. TARTI�MA 
 
Halk sa�lı�ı bili�imi uygulamalarının sa�lanabilmesi 
için halk sa�lı�ı kurumları arasında bütünlük 
sa�lanmalıdır. Fakat her kurum kendi içinde kalmak ve 
gizlilik ilkesini korumak ister bu da bili�im 
uygulamaları açısından büyük bir sorundur. Bunun 
yanı sıra hastalık takip ve engelleme çalı�malarının 
yürütülmesi için iyi organize edilmi� veri tabanlarına 
ihtiyaç duyulmaktadır fakat halk sa�lı�ı 
profesyonellerinin bili�im konusundaki yetersizlikleri 
buna engel olmaktadır. 
 
Halk sa�lı�ı bili�imi alanında geli�im sa�lamayı 
engelleyen önemli bir di�er sorun her bireyin 
bilgisayara sahip olmaması ve internet 
kullanmamasıdır. Bu sorun tüm dünya halk sa�lı�ı 
organlarınca sıkça çözüm aranan bir sorundur ki 

Türkiye’de bu sorun birçok ülkeye göre daha 
yaygındır. Bu sorundan öte içinde bulundu�umuz 21. 
yüzyılda çok az halk sa�lı�ı uzmanının resmi bir 
bili�im e�itimi bulunmaktadır. Bu durum sadece 
Türkiye için de�il tüm dünya için geçerlidir [16]. 
 
Ba�ka bir tartı�ma konusu da Amerikan Halk Sa�lı�ı 
Bili�imi Enstitüsü tarafından belirtilmi�tir. Bu 
“ihtiyaçlar ve bilgiler aynı olmasına ra�men neden çok 
merkezli olarak kullanılabilen aynı yapıdaki sistemler 
geli�tirilmiyor?” sorusudur. Halk sa�lı�ı bili�imi 
enstitüsü amaçları arasında bu sorunun çözümü 
bulunmaktadır [16]. Fakat bu çözümün sa�lanması 
uzun bir süreç gerektirmektedir. 
 
Avrupa ve Amerika’da Halk sa�lı�ı bili�imin önemi 
anla�ılmı� ve bu konuda birçok çalı�ma yapılmaktadır. 
Fakat Türkiye Halk sa�lı�ı bili�imi alanında emekleme 
dönemindedir. Türkiye’de bu alanda e�itim 
verilmemektedir. Bunun aksine Finlandiya yerel sa�lık 
a�ını olu�turmu�, 2015 yılı programını hazırlamaya 
ba�lamı�tır. Türkiye’nin neden bu konuda bu denli geri 
kaldı�ı incelenmelidir. 
 
Halk sa�lı�ı bili�iminin önemi, geçti�imiz dönemde 
ortaya çıkan ku� gribi olguları ile iyice anla�ılmı�tır. 
Bu tip bir hastalı�ın takibi, yayılma 
karakteristiklerinden faydalanarak yayılma 
e�ilimlerinin belirlenmesi ve gerekli önlemlerin 
alınması hayati önem ta�ımaktadır. Ku� gribi yayılımı 
için benzetim çalı�maları yapılmak istendi�inde var 
olan sa�lık durumu, insanların ya�ama ko�ulları, nüfus 
da�ılımı, beslenme özellikleri, çevre faktörleri gibi pek 
çok ek bilgiye gereksinim vardır, ancak ne yazık ki 
ülkemizde bu tip bilgilere ula�mak oldukça zordur. Bu 
alanda yapılacak yatırımların kar�ılıksız kalmayaca�ı 
muhakkaktır, çünkü ku� gribi örne�inde ülkemiz 
milyonlarca YTL zarara u�ramı�tır. 
 
Bunlara ek olarak, Wu ve arkada�ları çalı�malarında 
halk sa�lı�ı alanındaki verilerin toplanması ve toplama 
ile saklama yöntemleri arasındaki farklılı�ın yarattı�ı 
zorluklara de�inmi�lerdir. Bu soruna çözüm olarak 
HIPAA (Health Insurance Portability and 
Accountability Act) tabanlı halk sa�lı�ı bilgi sistemi 
yapısını önermi�tir [17]. Ortak bir halk sa�lı�ı bilgi 
sistemi yapısının olmaması bili�im uygulamaları 
açısından büyük bir sorundur. 
 
5. SONUÇLAR 
 
Halk sa�lı�ı çok eski zamanlara dayanan bir disiplin 
olmasına ra�men, halk sa�lı�ı bili�imi yeni geli�en bir 
disiplindir. Bu nedenle halk sa�lı�ı bili�imi 
uygulamalarına a�ırlık vermeden önce bu alanda 
yeti�mi�, bilgi teknolojileri, sa�lık politikaları, etik, 
bilgi yönetimi, risk yönetimi gibi konularda e�itim 
almı� bireylere olan ihtiyaç kar�ılanmalıdır. Halk 
sa�lı�ı profesyonelleri bu alanda e�itilmelidir. 



 
Düzgün i�leyen bir halk sa�lı�ı sisteminin kurulması 
ve etkin bili�im araçlarının kullanılması için öncelikle 
tüm sa�lık kurumları sa�lık problemlerinin çözümü 
konusunda ortak görü� olu�turmalı, halk sa�lı�ı 
ihtiyaçları ve amaçlarını belirlemeli ve hangi bilgi 
sistemlerinin sa�lık sonuçlarını geli�tirece�ini 
anlamalıdır. Tüm sa�lık kurumları birlikte çalı�arak, 
halk sa�lı�ı alanında gereken de�i�imi sa�lamalıdır. 
Tüm sa�lık kurumları birebir ili�kilerini güçlendirmeli 
ve birbirlerine güveni sa�lamalıdır. Kurumlar 
tarafından birbirleriyle olan farklılıkları ara�tırılmalı 
ve bunlar göz önünde bulundurularak ortak i� süreçleri 
tanımlanmalıdır [18]. Ancak bu i� süreçleri tanımlanıp 
ortak bir alanda bulu�ulursa halk sa�lı�ı sisteminin 
bütünlü�ü sa�lanır ve bu noktada bili�im uygulamaları 
geli�imi sa�lar.  
 
Ayrıca veri toplama ve depolama a�amalarında ortak 
bir yapı kurmak için uyumlu sa�lık bilgi veri tabanları 
kullanılmalı ve gerekti�inde tüm yerel halk sa�lı�ı 
kurumlarına ait veri tabanları bütünle�mi� bir �ekilde 
kullanılabilmelidir. Bu yapı özellikle büyük kitleleri 
tehdit eden ölümcül sa�lık sorunlarının saptanması ve 
engellenmesinde önemli fayda sa�layacaktır. 
 
Ülkemizde halk sa�lı�ı bili�imi alanında bilgi birikimi 
olu�ması için sivil toplum örgütlerine de görev 
dü�mektedir. Konu ile ilgili adreslerden birisi de Tıp 
Bili�imi Derne�i’dir, bu dernek bünyesinde bir “Halk 
Sa�lı�ı Bili�imi Çalı�ma Grubu” kurulması 
dü�ünülebilir. 
 
Halk sa�lı�ı bili�imi sadece halk sa�lı�ı alanında 
bilgisayar kullanmak de�ildir. Bili�im teknolojileri 
kullanılarak halk sa�lı�ı için kendini sürekli yenileyen, 
sa�lık verilerini i�leyerek e�ilimleri ve yapıyı gözler 
önüne seren akıllı sistemlerin kurulması asıl amaçtır. 
E�er tüm gereklilikler yerine getirilip, ortak paydada 
bulu�ulursa kurulacak akıllı sistemlerle birçok salgı 
hastalık biyolojik terörizm gibi insan hayatını tehdit 
eden felaketten korunma sa�lanır. Ya�am �artlarının 
giderek zorla�tı�ı zaman dilimimizde halk sa�lı�ı 
bili�imine gereken önem verilmeli ve etkin bir sistem 
kurulmalıdır. 
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