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Yazar Notu
Elinizdeki bu eser, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde okutulmak
için hazırlanmış bir ders notu niteliğindedir.

ÖNSÖZ
Yönetim modern dünyanın her alanında karşımıza çıkan bir kavramdır. Modern
dünyada zaman, nitelikli iş gücü ve maddi imkânlar kıymetli ve bunların optimum şartlarda
değerlendirilmesi çok önemlidir.
Bu kavramların optimum kullanımı aslında iyi yönetim demektir. Gelişmiş ülkelere bu
yönüyle baktığımızda sağlam kurumları ve bunların sağlıklı yönetimlerini görürüz.
Gelişmenin bir şartı da iyi yönetmektir.
Yönetim en alt birimden (örneğin aile) en üst birime kadar tüm kurumlarımızda olmak
zorundadır. İyi yönetilmeyen yapı ve süreçler yozlaşmaya ve çökmeye mahkûm olurlar.
Bu noktada yönetimin bir bilim ve sanat olarak kavranılması önem kazanır. Yönetici
hem bilimsel yönetim metotlarını öğrenmeli hem de alanda öğrendiklerini yetkin bir şekilde
uygulayabilmelidir.
Sizler özellikle kamu kurumlarında istihdam edileceksiniz, bu nedenle sadece sağlık
hizmetlerinde yönetim değil kısa bir kamu yönetimi bilgisinin de edinilmesi mesleğinizi
uygularken yararlı olacaktır.
Bu ders notlarını hem genel alanda yönetim hem de özel alanda “sağlık hizmetlerinde
yönetim” anlayışıyla oluşturduk.
Yaşamak her zaman daha iyiyi aramaktır ve mükemmel iyinin düşmanıdır. Bu nedenle
bu eser de mükemmel değildir ve muhakkak ki eksiklikler içerecektir. Zaman içinde
okuyucudan da gelen geri bildirimlerle yapacağımız düzenlemelerle daha iyiyi bulacağız ve
mükemmel olma yolunda bir adım daha atmış olacağız. Okuyucunun bu eseri okurken göz
ardı etmemesi gereken bir husus da budur.
Bu eserin okuyucunun yönetim alanında ufkunu açması ve kazanılan bilgilerin meslek
hayatlarında yararlı olması en başta gelen arzumuzdur.
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1. YÖNETİM VE YÖNETİM İLE İLGİLİ KAVRAMLAR

1

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1. Yönetim Kavramı
1.2. Yönetim Biliminin Kısa Tarihçesi ve Yönetim Düşünceleri

2

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Yönetim Nedir?
Bilimsel Yönetim Dönemleri Nelerdir?
Organizasyon Özellikleri Nasıl Olmalıdır?
Yönetimin Özellikleri Nedir?

3

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Yönetim ve Yönetim İle
İlgili Kavramlar

Yönetim kavramını
anlamak. Yönetimle ilgili
başlıca eserler konusunda
bilgi sahibi olmak. Yönetim
Bilimi ile diğer bilim dalları
arasındaki bağlantıları
kavramak

Konuyla ilgili dersleri
izleyerek ve hazırlanan ders
notlarını okuyarak

4

Anahtar Kavramlar
Yönetim
Yönetimin Dönemleri
Neoklasik Yaklaşım

5

Giriş
Yönetim kavramı hayatımızın her alanında karşımıza çıkar. Bazen bir yakınımızın bizi
“zamanını iyi yönet” diye uyardığını duyarız. Evimizi bir şekilde ev halkıyla yardımlaşarak
“çekip çeviririz”. Çok katlı binalarda yaşıyorsak blok veya site yöneticilerimiz vardır. İş
yerimizde işler planlanmış ve bu planlanan işlerin çeşitli düzeylerde yöneticileri olduğunu
biliriz. Yaşadığımız şehrin hem yerel hem de merkezi yönetime bağlı yöneticileri vardır.
Giderek ülkemizin yönetimi de bizi ilgilendirir. Bir başkentimiz vardır ve burada
devletimizin temel kurumları yer alır. Modern devletler kurumlarını geliştirmiş ve onları
sağlıklı işleten devletlerdir. Yani modern toplumlarda karmaşıklaşan hayatımızı örgütleyen,
yönlendiren ve nihayet yöneten mekanizmalar olmazsa olmazdırlar. Bu dersimizde genel
anlamıyla yönetim, kamu yönetimi ve sağlık hizmetlerinde yönetim konularını irdeleyeceğiz.

6

1.1. Yönetim Kavramı
Yönetim kavramını daha iyi anlamak için sözcüğün köken bilimsel araştırmasını
yaparak işe başlamak yararlı olacaktır. Yönetim sözcüğünün kökeninde ön kökü
bulunmaktadır. Bu kökten yön ve nihayet yönetmek eylemi üretilmiş, yönetmek eyleminden
de yönetim sözcüğü dilimize yerleşmiştir. Yönetim kavramını karşılamak için yaygın olarak
kullanılan ikinci bir sözcük de Arapçadan dilimize girmiş olan idare sözcüğüdür. Bu
sözcüğün kökü ise döndürme ve çevirme anlamlarına gelen ‘dwr’dir. Yani bir işi idare etmek
aslında bir işi döndürmek, çevirmek manalarına gelmektedir. İdare sözcüğü dilimizde çok
uzun zamandır bulunduğundan ve ağırlıklı olarak devlet katında kullanıldığından yaygın
olarak kamu yönetimini doğrudan karşılayan bir sözcük olarak algılanmaktadır.
Kavramın Batı dillerinde yaygın olarak kullanılan iki karşılığı vardır. Bunlar
‘administration’ ve ‘management’ sözcükleridir. Administrasyon sözcüğü daha ziyade kamu
yönetiminde üst düzey kamu yönetimini ‘management’ sözcüğü ise iş çekip çevirmeyi ve
işletme yönetimini tanımlamak için kullanılmaktadır.
Sonuç olarak yönetim insan topluluklarının hem bireysel gündelik yaşamlarını
sürdürmek hem de toplumsal yapıların düzenli işlemesini sağlamak için gerekli bir kavramdır.
Kavramın çok çeşitli tanımları yapılmıştır. Bunlardan bazıları aşağıda verilmiştir.
Yönetim, başkaları vasıtasıyla iş görmektir.
Yönetim, önceden hedefler belirleyerek çalışanların çabalarını bu hedefler
doğrultusunda koordine etme sürecidir.
Yönetim, bireylerin topluluk hâlinde çalışarak belli hedeflere ulaşmaya çabaladıkları
bir çevre oluşturma ve bu çevreyi sürdürüp, muhafaza etme sürecidir.
Yönetim, iki veya daha çok insanı bir araya getirerek güçlerin birleştirildiği ve toplam
gücün topluluğun yararına kullanıldığı bir süreçtir.
Yönetim, insanların ortak amaçlar olarak belirlediği hedeflere en kısa zamanda ve en
iyi biçimde ulaşmaları için grup hâlinde eyleme geçmeleridir.
Yönetim, iki veya daha çok kişinin bir amacı gerçekleştirmek ve sürdürebilmek için
bir araya gelip, planlama, organizasyon, motivasyon, koordinasyon ve denetim işlevlerinin en
iyi sonucu almak üzere bir araya gelişleridir.
Yukarıdaki tanımlar dikkatli incelenirse ortak kavramların kullanıldığı görülecektir.
Öncelikle yönetimin bir süreç olduğu ve birden çok kişiyi ilgilendirdiği, yönetme işinin bir
hedefi olduğu ve sonuçta topluluğun yararının gözetildiği gibi. Sonuç olarak yönetim
planlama, motivasyon, koordinasyon, denetim süreçlerini bilimsel yöntemler ile optimum
noktaya taşınması sürecidir denebilir.
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Yönetim kavramını işletme düzeyinde ve kamu düzeyinde ele almak gerekir. İşletme
düzeyinde yönetim işletmenin verimliliğini ve kârlılığını arttırmak üzere hedeflenmekteyken
kamu yönetimi toplumsal faydayı maksimize eden bir yaklaşım içinde olmalıdır. Örneğin
toplu taşımacılığa işletme düzeyinde yaklaşırsak kârı maksimize etmek iyi bir yönetim
anlayışı olurken bu hizmeti kamu eliyle veriyorsak toplumu en ucuz şekilde ulaştırmak en
önemli hedef olacaktır.
Yönetim kavramının bilimsel incelenmesinde iki düzeyin belirlenmesinde yarar vardır.
Bunlar “işletme yönetimi” ve “kamu yönetimi”dir. Tek bir işletmenin verimliliğinin
arttırılması ve kârının maksimize edilmesi işletme yönetimi başlığı altında incelenirken bir
ülkenin yönetimi ve toplumsal faydanın maksimize edilmesi “kamu yönetimi”dir. Bundan
sonra alt dallara da bu ayrımın yansıtılması gerekir. Böylelikle sağlık hizmetlerinde bir
hastanenin yönetimi işletme yönetimi olarak görülürken ülkenin yurttaşlarının tümünün sağlık
düzeyini yükseltmek ancak kamusal anlamda mümkün olduğundan bir “kamu yönetimi”dir.

1.2. Yönetim Biliminin Kısa Tarihçesi ve Yönetim Düşünceleri
Yönetim bilimi incelenirken genellikle iki ana dönemden bahsedilir, bilimsel yönetim
öncesi çağ ve bilimsel yönetim çağı. Ancak bu iki çağı birbirlerinden kesin olarak ayırmak
mümkün görünmemektedir. Örneğin Selçuklu Devleti’nin 11. yüzyılda yaşamış büyük veziri
Nizamü’l-Mülk’ün devlet yönetimine dair yazdıkları olan Siyasetname kitabından devlet
adamları hâlen yararlanmaktadırlar.
Ancak şekli de olsa bir ayrım yapmak gerekirse özellikle Sanayi Devrimi’ne kadar
olan bölüme bilimsel öncesi dönem, daha sonrasına ise bilimsel dönem demek uygun
olacaktır.
İnsan toplulukları çok sayıda bireyden oluşmaya başladığında yönetim ihtiyacı ortaya
çıkmaya başlamıştır. Özellikle neolitik çağda tarım devriminden sonra insanoğlu sadece
bulduğu anda karnını doyuran ve varlığını avcı toplayıcılıkla geçiren düzeyden besin
maddelerini depolayabilen yani artık ürün üreten yeni bir düzeye geçmiştir. Bu yeni düzeyde
üretilen artık ürünün muhafazası, kayıt altına alınması ve ihtiyaç duyulduğunda yeniden
dağıtılmasının örgütlenmesi yönetim biliminin öncülleri olarak görülebilir. Bu zamanda ilk
devlet yapılarının ortaya çıkması ve üretimde doğrudan yer almadan sadece üretim sürecin
yöneterek var olan zümrelerin oluşması bir yönetici sınıfın öncülleridir.
Yönetim ve yönetim mekanizmalarını tarihi boyutta incelersek yönetim ve yönetim
bilimi şu şekilde şematize edilebilir.
Bilimsel Yönetim Öncesi Dönem
Bilimsel Yönetim Dönemi
1. Klasik (Geleneksel) Yönetim Düşüncesi
1.

Bilimsel Yönetim Yaklaşımı (Frederick W. Taylor)
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2.

Genel Yönetim Yaklaşımı (Yönetsel Kuram; Henry Fayol)

3.

Bürokratik Yönetim Yaklaşımı (MaxWeber)

2. Neoklasik Yönetim Düşüncesi / Davranışçı Yönetim Kuramı
3. Modern Yönetim Düşüncesi / Çağdaş Yönetim Kuramı
1.

Sistem Yaklaşımı

2.

Durumsallık Yaklaşımı

“Bilimsel yönetim öncesi dönem” üzerinde detaylı durmayacağız. “Bilimsel yönetim
dönemini” irdelediğimizde önemli hususlar şöyle sıralanabilir. Bu çağın en önemli özelliği
makinaların yoğun olarak üretimde kullanılmasıdır, böylelikle üretim imkânları olağanüstü
artmış, tüketim, ara ve yatırım mallarının üretilmesinde giderek hızlı bir artış oluşturmaya
başlamış, mal üretiminde temel birim olan ailenin yerini birçok insanın çalıştığı fabrikalar
almıştır. Çok sayıda çalışanın olduğu bu kurumlarda çalışanların eş güdüm içinde yönetilmesi
sorun olmuştur ve bu da yönetimle ilgili ilkelerin gerekliliğini getirmiştir.
Yönetimde ilk bilimsel çalışma, çalışanların üretimde uyguladıkları çalışma
biçimlerine ve yöntemlerine odaklanmıştır, bu yönetim anlayışını geliştiren tarihi kişilik
“Bilimsel Yönetimin İlkeleri” kitabıyla Frederick W. Taylor’dur.
Taylor’a göre yönetim felsefesinin ilkeleri şunlardır:

Bir iş en verimli şekilde yapılmak isteniyorsa, eski alışılmış usuller bir kenara
bırakılarak yeni yöntemler geliştirmeye çalışılmalıdır.

Bir işin ölçümü, değerlendirilmesi ve yapımı parmak hesabı yerine
standartlaştırılmış birimlerle gerçekleştirilmelidir.

Çalışanların bilimsel yöntemlerle seçilmesi en yüksek kapasitenin ortaya
çıkmasını sağlayabilir.

edilebilir.


Seçilen işçilerin bilimsel metotlarla eğitilmesi sonucu istenilen performans elde
Bilimsel yönetimin uygulanması için çalışanlarla işbirliğine gidilmelidir.


İşin planlanmasını ve organize edilmesini yöneticiler
sorumluluklar, yöneticiler ile işçiler arasında dengeli bir şekilde dağıtılmalıdır.

üstlenirken;


Dostça bir atmosferin yaratılması, diğer ilkelerin uygulanmasını sağlayacak
psikolojik bir ortamın yaratılmasını sağlar.
Taylor beş alanda önerilerde bulunmuştur.
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1.
Standartlaştırma: İşin yapıldığı sürece ilişkin belirli standartların belirlenmesi
gerekmektedir.
2.
Hareket ve zaman etüdü: İşin en kısa yoldan, en kolay şekilde ve en az fizik
güçle ve en verimli sürede nasıl yapılacağını değerlendirir.
3.
Sistematik seçim ve eğitim: En ucuza eleman çalıştırmak yerine işi en iyi
yapacak elemanı seçme ilkesini benimsenmesi gereklidir.
4.
Parça başı ücret sistemi: Zamanında işini yapan ve kaliteyi bozmayan işçi
yüksek ücret alır, düşük ücret alan işçi de standarda ulaşmak için çaba harcar.
5.
Fonksiyonel ustabaşılık: Taylor, ustabaşıların uzmanlaşmasının sağlanmasının
gerekliliği üzerinde durmuştur.
Henri Fayol, Frederick W. Taylor ve Max Weber ile birlikte klasik yönetim biliminin
üç kurucusundan biridir. Ortaya koyduğu yönetim fonksiyonları aradan geçen 100 yıla
rağmen hâlen değişmemiştir. Çağdaşı Taylor üretimin düzenlenmesinden yola çıkarak
yönetim anlayışı geliştirmiştir. Fayol ise tümden gelimci bir yöntemle tepeden aşağıya bütün
faaliyetleri kapsayacak şekilde bir “genel yönetim yaklaşımı” anlayışını ortaya koymuştur.
“Genel ve Endüstriyel Yönetim” kitabında Fayol “genel yönetim yaklaşımı”nın ilkelerini 14
başlıkta belirtmiştir.
1. İş bölümü: Fayol'a göre iş konusunda uzmanlık kazanmak ve daha başarılı
çalışanlar elde edebilmek için organizasyondaki insan kaynağının işlere uygun şekilde
dağıtılması gerekir.
2. Otorite: Yöneticiler emir verebilmelidir. Otorite onlara bu hakkı tanır.
Sorumluluğun otoritenin uygulanması ile doğacağı unutulmamalıdır.
3. Disiplin: Çalışanlar organizasyonda belirlenen kurallara uymalı ve saygı
göstermelidir. İyi bir disiplin, iyi bir liderliğin sonucudur.
4.Emirlerin tekliği: Her çalışanın emir aldığı bir amiri olmalıdır.
5. Hedef tekliği: organizasyondaki her grubun amacı ortak olmalıdır ve tek bir yönetici
tarafından ortak hedefe ulaşan bir plan çerçevesinde yönetilmelidir.
6. Kurum çıkarının bireysel çıkarlara üstünlüğü: Herhangi bir çalışanın kişisel çıkarı,
kurumun genel çıkarını geçmemeli, buna üstünlük sağlamamalıdır.
7. Ücret: Bütün çalışanlar hizmetlerine uygun ücretlendirilmelidir.
8. Merkezileştirme: Hangi çalışanın kararlara hangi oranda
belirlenmelidir.

dâhil olacağı
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9. Hiyerarşik zincir: En tepe yöneticiden en alttaki çalışana kadar uzanan zincir, bir
sabit zinciri ifade eder. Her türlü iletişim bu zinciri takip etmelidir. Bu zincir sabit olmalıdır.
10. Düzen: Bir organizasyondaki kişilerin, makinelerin, malzemelerin vb. belirli bir
düzende olması, yerlerinin ve çalışma şekillerinin belirli olması gereklidir.
11. Hakkaniyet: Yöneticiler, astlarına nazik ve anlayışlı davranmalıdır.
12. Personel istihdam istikrarı: Yüksek personel değişim hızı bir iş yeri için
verimsizdir. Yönetim, düzgün bir şekilde personel planlaması yapmalı ve ayrılan personelin
yerini uygun şekilde doldurmalıdır.
13. Girişim: Örgüt kademelerinin her basamağında, elemanların çalışma isteği ve gücü
girişimcilik ile artırılabilir. Elemanların ve yöneticilerin girişimci ruhu organizasyon gücünün
kaynağıdır.
14. Takım ruhu: Organizasyondaki takım ruhunun ödüllendirilmesi, yüksek uyum ve
birlik getirecektir.
Max Weber’in geliştirdiği “bürokratik yönetim yaklaşımı”na göre yönetimde
ulaşılacak olan amaçlar ve hedefler ile bunları gerçekleştirmeye yarayacak tüm faaliyetler
belirlenmiş ve bu faaliyetler çeşitli örgütsel birimlere, “biçimsel görevler” adı altında
dağıtılmıştır.
Örgütte görevli olanların faaliyetleri yerine getirmeleri için gerekli olan maddi ve
beşeri araç ve kaynakları serbestçe kullanabilme derecelerini öngören yetkiler açıkça
belirlenmiştir. Yetkilerin kullanılmasında başvurulacak zorlayıcı önlemler (cezalar) kademeli
olarak açıklanmış, görevlerin kapasitesi ve zorluk derecesi dikkate alınarak akılcı bir
ücretlendirme ve ödüllendirme sistemi geliştirilmiştir.
İşe göre çalışan seçme zorunluluğu vardır. Gerekirse kişilere özel eğitim verilir.
Her alt mevki, bağlı olduğu üst mevki tarafından denetlenir. Keyfi yönetime yer
yoktur. Astlar, üstlerinin emirlerine düzenin yasal yapısına uygun olduğu sürece uymak
zorundadırlar.
İlişkiler yazılı iletişime dayandırılır ve bu evraklar kanıt olarak dosyalarda saklanır.
Görevler, önceden saptanmış olan ve yazılı olarak örgütte dağıtılmış bulunan yönetmelik veya
tüzüklere göre yerine getirilir.
Kuralların dışına çıkılamaz. Çalışanlar, kendilerine verilmiş olan araçları ve personeli,
kişisel gereksinimleri için kullanamazlar.
Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra 1920’li yılların sonlarına gelindiğinde dünya büyük
bir ekonomik bunalım içine girmiştir. Ortaya çıkan ekonomik bunalım, endüstride gelişmiş
ülkeleri, yönetim alanında yeni arayışlara itmiştir. Bir işi yapmanın en kısa yolu üzerine
yapılan çalışmalara ilave, bir örgütü yönetenlerin yönetim sürecini ve biçimini de incelemek
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gerekmiştir. 1930’lara kadar, klasik yönetim ve örgüt kuramı, örgütsel yapıya ve onun
işleyişine yol gösteren tek kuram olarak süregelmiştir. Ancak bir yandan 1929 Dünya
Ekonomik Krizi’nin etkisiyle, diğer yandan da işletmelerle ilgili çeşitli örgütsel sorunların
artması sonucu, klasik kuramın eksiklikleri hissedilmeye başlanmıştır. Bu nedenle 1930’lu
yıllarda, yönetim düşünce sisteminde “insan ilişkileri yaklaşımı” adı altında yeni bir yaklaşım
oluşmaya başlamıştır. Neoklasik yaklaşım esas itibariyle klasik akımın kavram ve ilkelerine
dayanır. Ancak bu yaklaşım, klasik yaklaşımda eksik olan insan öğesini, inceleme ve
araştırmalarında ön plana çıkarmıştır. İnsan ilişkileri yaklaşımı, sonraları “örgütsel davranışa”
dönüşmüş, örgütsel davranış da modern yönetim düşüncesinin önemli bir bölümünü
oluşturmuştur.
Neoklasik yönetim yaklaşımı, klasik yönetim yaklaşımının yeterince önem vermediği
örgütün insan kaynakları üzerinde önemle durmaktadır. Neoklasik yaklaşımın ana fikri,
organizasyon yapıları içinde çalışan insanı tanımak ve anlamak, onun beceri ve
potansiyelinden maksimum düzeyde yararlanmak, çalışanların organizasyon amaçlarını
gerçekleştirmek için katkılarını sağlamak, onları motive etmek yollarını aramak olmuştur.
Neoklasik yaklaşımla; insan davranışı, insan ilişkileri, grupların oluşması, grup davranışları,
informal organizasyon, motivasyon ve liderlik gibi kavram ve teoriler geliştirilmiştir.
Neoklasik yaklaşımın temel ilkeleri şunlardır:

Örgütü sosyal bir yapı olarak ele alan ve bu sosyal yapının insan merkezli
olarak düzenlenmesi durumunda başarılı olunacağı temel varsayımına dayanan bir
yaklaşımdır.

Organizasyon ne kadar iyi düzenlenirse düzenlensin onu yürütecek ve
yaşatacak olan insanlardır.

Fiziksel mükemmellik, uygulamada ön plana çıkan insan unsurunun etkisiyle
kolayca bozulabilir. Bu yüzden insan ön planda tutulmalı, onun organizasyon içindeki
davranışları araştırılmalı ve yorumlanmalıdır.

İyi bir organizasyon yapısı oluşturmak için, bu yapıda yer alan her bireyin
görevini belirlenen biçimde yapmasını sağlamak yeterli değildir. Çalışanlara inisiyatif
vermek, onları uygun bir biçimde motive etmek, organizasyonun başarılı olması, amaçların
benimsenmesi, organizasyonla ilgili problemlerin minimize edilmesi, çalışanlar arasındaki
sürtüşmelerin azalmasını sağlayacaktır.
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Bölüm Soruları
1)

Kamu yönetimi ile işletme yönetiminin farkı nedir?

A) Kamu yönetimi daha hizmet odaklıyken işletme yönetimi daha fazla ürün odaklıdır.
B) Kamu yönetiminde hedefler uzun dönemlidir, işletme yönetiminde ise kısa
dönemlidir.
C)İşletme yönetimi, kamu yönetimine göre daha organizedir.
D) İşletme yönetimi, tek bir işletmenin verimliliğini ve kar maksimizasyonuyla
ilgilenirken kamu yönetimi, bir ülkenin yönetimi ve toplumun maksimizasyonuyla
ilgilenmektedir.
E)İşletme yönetimi, kamu yönetimine göre daha masraflıdır.
CEVAP: D) İşletme yönetimi, tek bir işletmenin verimliliğini ve kar
maksimizasyonuyla ilgilenirken kamu yönetimi, bir ülkenin yönetimi ve toplumun
maksimizasyonuyla ilgilenmektedir.
2)

I. Bilimsel Yönetim Yaklaşımı
II. Genel Yönetim Yaklaşımı
III. Bürokratik Yönetim Yaklaşımı
IV. Durumsallık Yaklaşım

Aşağıdakilerden hangisi Bilimsel Yönetim Dönemi yaklaşımlarından biri değildir?
A) I

B) II

C) III

D) IV

E) I, II ve III

CEVAP: D)
3)

Yönetim alanında ilk bilimsel çalışma aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bilimsel Yönetim İlkeri
C) Bürokrasi ve Otorite

B) Genel ve Endüstriyel Yönetim
D) Yönetim Sanatı

E) Yönetim Kavramı

Cevap: A) Bilimsel Yönetim İlkeri
4)
yapılmıştır?

Yönetim alanında ilk bilimsel çalışma aşağıdakilerden hangisi tarafından

A) Henri Fayol
D)Sun Tzu

B) Frederick W. Taylor

C) Max Weber

E) Platon
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Cevap: B) Frederick W. Taylor
5)

Nizamü’l-Mülk’ün devlet yönetimine dair yazdığı eserin adı nedir?

A) Yönetim Sanatı

B) Prens

D) Siyasetname

E) Güneş Ülkesi

C) Devlet

Cevap: D) Siyasetname
6)
Aşağıdakilerden hangisi Fayol’un “genel yönetim yaklaşımı”nın ilkelerinden
biri değildir?
A) İş bölümü B) Otorite

C) Disiplin

D) Emirlerin Tekliği E)Bireysel Beceriler

Cevap: E) Bireysel Beceriler
7)

Weber'in bürokratik yaklaşımına göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)İşe göre çalışan seçilmeli, gerekirse özel eğitim verilmelidir
B)Kural dışına çıkılamaz.
C) İlişkiler sözlü iletişime dayalıdır.
D)Çalışanlar araç ve gereçleri kişisel gereksinim amacıyla kullanamaz.
E)Her alt mevki, bağlı olduğu üst mevki tarafından denetlenir.
CEVAP: C) İlişkiler sözlü iletişime dayalıdır.
8)
Aşağıdakilerden
teorilerden biri değildir?

hangisi

A)Motivasyon B) Liderlik

neoklasik

yaklaşımla

geliştirilen

C) Grup Davranışları D) İnsan İlişkileri

kavram

ve

E)Etkililik

CEVAP: E)Etkililik
9)

Neoklasik yaklaşımın, klasik yöntemden farkı nedir?

A) Daha ekonomik yaklaşımlar geliştirmesi
B) Yeterince önem verilmeyen insan kaynakları üzerinde önemle durulması
C) Bürokrasisin daha fazla önem kazanması
D) İnsanlara değil yapıya odaklanması
E) İş garantisinin azalması
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CEVAP: B) Yeterince önem verilmeyen insan kaynakları üzerinde önemle
durulması
10)

Aşağıdakilerden hangisi iyi bir organizasyon yapısı için gerekli değildir?

A) Çalışanlara insiyatif verilmelidir.
B) Çalışanlar uygun şekilde motive edilmelidir.
C) Organizasyonla ilgili sorunların minimize edilmesi gerekir.
D) Her bireyin görevini belirlenen biçimde sağlaması yeterlidir.
E) Amaçların belirlenmesi lazımdır.
CEVAP: D) Her bireyin görevini belirlenen biçimde sağlaması yeterlidir.
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2. DEVLET VE DEVLETİN YÖNETİM ORGANLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1. Devletin Temel Amaç ve Görevleri
2.2. Yasama
2.2.1. Türkiye Büyük Millet Meclisi Seçimi
2.2.2. Üyelikle İlgili Hükümler
2.2.3. TBMM’nin Görev ve Yetkileri
2.2.4. TBMM’nin Faaliyetleri ile İlgili Hükümler
2.3. Yürütme
2.3.1. Cumhurbaşkanı
2.3.1.1. Cumhurbaşkanının Yasama İle İlgili Görev ve Yetkileri
2.3.1.2. Cumhurbaşkanının Yürütme İle İlgili Görev ve Yetkileri
2.3.1.3. Cumhurbaşkanı’nın Yargı İle İlgili Görev ve Yetkileri
2.3.2. Bakanlar Kurulu
2.3.2.1. Başbakan
2.3.2.2. Bakanlar
2.4. Yargı
2.4.1. Anayasa Mahkemesi
2.4.2. Yargıtay
2.4.3. Danıştay
2.4.4. Sayıştay
2.4.5. Askerî Yargıtay
2.4.6. Askerî Yüksek İdare Mahkemesi
2.4.7. Uyuşmazlık Mahkemesi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Türkiye Cumhuriyetinin Özellikleri
Cumhurbaşkanının Görevleri Nelerdir?
Başbakanın Görevleri Nelerdir?
Bakanlar Kurulu ve TBMM’nin Görevleri Nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Devlet ve Devletin Yönetim
Organları

Devlet kavramını bilmek,
devletin yönetim organlarını
bilmek

Konuyla ilgili dersleri
izleyerek ve hazırlanan ders
notlarını okuyarak
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Anahtar Kavramlar
Devlet
Bakanlar Kurulu
TBMM
Cumhurbaşkanı
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Giriş
Devlet, belli bir ülkede, bir hükümete ve ortak kanunlara bağlı, bağımsız, ırk, dil, din,
vb. gibi ortak noktaları olan, bir araya gelen insanların huzur, güven, refahlarının sağlandığı,
kurum ve kuruluşları olan, sınırları belli bir coğrafi yapı içerisinde yaşayan, millet ya da
milletler topluluğunun oluşturduğu siyasi topluluktur.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin temel kuralları, Anayasa’da belirtilmiştir.
Anayasa’ya göre Türkiye Cumhuriyeti demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir.
Anayasa’nın demokratik ilkesi, tüm devlet işleri ve yönetimde halkı aydınlatmayı, halkın
isteklerini göz önünde bulundurmayı gerektirir.


Laik devlet ilkesi, din ve devlet işlerini birbirinden ayrı tutar.



Sosyal devlet anlayışı toplumsal adaleti ve güvenliği sağlar.



Hukuk devleti; toplumsal düzeni, hukuk sistemi içinde gerçekleştirir.


Kuvvetler ayrılığı ilkesine uygun olarak Anayasamız devlet organlarını
yasama, yürütme ve yargı olarak üç başlık altında düzenlemiştir.
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2.1. Devletin Temel Amaç ve Görevleri
Türk milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, Cumhuriyeti
ve demokrasiyi korumak,


Kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak,


Kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle
bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın
maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır.
(Anayasa’nın 5. maddesi )

2.2. Yasama
Yasama, kanun koymak, kanun değiştirmek ve kaldırmak anlamına gelir. Yasama
yetkisi Türk milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)’nindir. Bu yetki
devredilemez.

2.2.1. Türkiye Büyük Millet Meclisi Seçimi
Türkiye Büyük Millet Meclisi, genel oyla seçilen 550 milletvekilinden oluşur. (75.
madde) Anayasa’nın 76. maddesinde belirtilen yeterliliğe sahip herkes, milletvekilliğine aday
olabilir.


En az ilkokul mezunu olan,



Askerlik görevini yapmış olan,



Belirli suçları işlememiş olan,



Kısıtlı olmayan,



Kamu hizmetinden yasaklı olmayan,



Yirmi beş yaşını dolduran her Türk, milletvekili seçilebilir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin seçimleri dört yılda bir yapılır (Anayasa’nın 77.
maddesi). Seçimlerin ertelenmesine, öne alınmasına ya da ara seçimlere ilişkin şartlar
Anayasa’nın 78. maddesinde belirtilmiştir.

2.2.2. Üyelikle İlgili Hükümler
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, seçildikleri bölgeyi veya kendilerini seçenleri
değil, bütün milleti temsil ederler.

2.2.3. TBMM’nin Görev ve Yetkileri


Kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak.
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Bakanlar Kurulunu ve Bakanları denetlemek.


Bakanlar Kuruluna belli konularda KHK (kanun hükmünde kararname)
çıkarma yetkisi vermek.


Bütçe ve kesin hesap kanun tasarılarını görüşüp karara bağlamak.



Para basılmasına, savaş ilan edilmesine karar vermek.



Milletlerarası antlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak.



Genel ve özel af ilan edilmesine karar vermek .(Anayasa’nın 14. maddesi


vermek.

Mahkemelerce verilip kesinleşmiş ölüm cezalarının yerine getirilmesine karar

hariç)


Anayasa’nın diğer maddelerinde öngörülen yetkileri kullanmak ve görevleri
yerine getirmektir.

2.2.4. TBMM’nin Faaliyetleri ile İlgili Hükümler
TBMM’nin faaliyetleri ile ilgili hükümler, 1982 Anayasası’nda beş başlıkta toplanır.
1.
Toplanma ve tatil: TBMM, her yıl ekim ayının ilk günü kendiliğinden
toplanır. Meclis, bir yasama yılında en çok üç ay tatil yapabilir.
2.
Başkanlık divanı: TBMM Başkanlık Divanı, meclis üyeleri arasından seçilen
Meclis başkanı, başkanvekilleri, kâtip üyeleri ve idare amirlerinden oluşur.
3.
İçtüzük: Siyasi parti grupları ve kolluk işleri; TBMM çalışmalarını, kendi
yaptığı iç tüzük hükümlerine göre yürütür.
4.
Toplantı ve karar yeter sayısı: Anayasa’da, başka bir hüküm yoksa TBMM
üye tam sayısının en az üçte biri ile toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar
verir. Ancak, karar yeter sayısı hiçbir şekilde üye tamsayısının dörtte birinin bir fazlasından
az olamaz.
5.
Görüşlerin açıklığı ve yayımlanması: TBMM Genel Kurulundaki görüşmeler
açıktır ve tutanak dergisinde tam olarak yayımlanır
Anayasa’da sıralanan bu maddelere; Meclis’in bilgi edinme ve denetim için kullandığı
mekanizmalardan olan; “soru, gensoru, meclis araştırması, genel görüşme ve meclis
soruşturması” da eklenebilir.
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2.3. Yürütme
Yürütme yetkisi ve görevi, cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tarafından Anayasa’ya
uygun olarak kullanılır ve yerine getirilir.

2.3.1. Cumhurbaşkanı
Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nce kırk yaşını doldurmuş ve
yükseköğrenim yapmış kendi üyeleri veya bu niteliklere ve milletvekili seçilme yeterliğine
sahip Türk vatandaşları arasından halk oylamasıyla beş yıllık bir süre için seçilir.
Cumhurbaşkanlığına Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri dışından aday
gösterilebilmesi, Meclis üye tam sayısının en az beşte birinin yazılı önerisiyle mümkündür.
Cumhurbaşkanı seçilen kimsenin, varsa partisi ile ilişiği kesilir ve TBMM üyeliği sona
erer. (101./4) Görev süresi beş yıl olan cumhurbaşkanının bir beş yıl daha seçilme hakkı
vardır.
Cumhurbaşkanı devletin başıdır. Türkiye Cumhuriyeti’ni ve Türk milletinin birliğini
temsil eder. Anayasa’nın uygulanmasını, devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını
gözetir.
Cumhurbaşkanının yasama, yürütme ve yargıyla ilgili görev ve yetkileri aşağıda
belirtilmiştir:

2.3.1.1. Cumhurbaşkanının Yasama İle İlgili Görev ve Yetkileri

Gerekli gördüğü takdirde yasama yılının ilk günü, TBMM’de açılış
konuşmasını yapmak,


Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni gerektiğinde toplantıya çağırmak,


Kanunları yayımlamak, uygun görmediği kanunları tekrar görüşülmek üzere
TBMM’ye geri göndermek,

sunmak,

Anayasa değişikliğine ilişkin kanunları, gerekli gördüğü takdirde, halkoyuna


Kanunların, KHK’ların, TBMM İç Tüzüğü’nün tümünün ya da belirli
hükümlerinin, Anayasa’ya şekil ve esas bakımından aykırı oldukları gerekçesiyle Anayasa
Mahkemesi’ne iptal davası açmak.


TBMM seçimlerinin yenilenmesine karar vermektir.

Cumhurbaşkanının Meclis’i feshetme yetkisi, parlamenter sistemin
unsurlarından biri olup cumhurbaşkanının tek başına kullandığı yetkilerdendir.

temel
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2.3.1.2. Cumhurbaşkanının Yürütme İle İlgili Görev ve Yetkileri


Başbakanı atamak ve istifasını kabul etmek,



Başbakanın teklifi üzerine bakanları atamak ve görevlerine son vermek,


Gerekli gördüğü hâllerde Bakanlar Kuruluna başkanlık etmek veya Bakanlar
Kurulunu başkanlığı altında toplantıya çağırmak,


Yabancı devletlere temsilciler göndermek ve onlardan gelen temsilcileri kabul



Milletlerarası antlaşmaları onaylamak ve yayımlamak,



TBMM adına TSK’nin başkomutanlığını temsil etmek



TSK’nin kullanılmasına karar vermek



Genelkurmay Başkanını atamak

etmek,


Millî Güvenlik Kurulunu toplantıya çağırmak ve Millî Güvenlik Kuruluna
başkanlık etmek

Başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu kararı ile sıkıyönetim ve olağanüstü
hâl ilan etmek, kanun hükmünde kararname çıkarmak

Sürekli hastalık, sakatlık ve kocama nedeniyle belirli kişilerin cezalarını
hafifletmek ve kaldırmak,

Devlet Denetleme Kurulunun üyelerini ve başkanını atamak, bu kurula
inceleme, araştırma ve denetleme yaptırmak


Yüksek Öğretim Kurulu üyelerini seçmek



Üniversite rektörlerini seçmektir.

2.3.1.3. Cumhurbaşkanı’nın Yargı İle İlgili Görev ve Yetkileri


Anayasa Mahkemesi üyelerinin kendisine tanınan kontenjanı kadarını seçmek



Danıştay üyelerinin dörtte birini seçmek



Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay Başsavcısı Vekilini seçmek



Askerî Yargıtay üyelerini seçmek



Askerî Yüksek İdare Mahkemesi üyelerini seçmek,
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Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyelerinin kendisine tanınan kontenjanı
kadarını seçmek

Cumhurbaşkanı ayrıca, Anayasa’da ve kanunlarda verilen seçme ve atama
görevleri ile diğer görevleri yerine getirir ve yetkileri kullanır.
Cumhurbaşkanı’nın hastalık ve yurt dışına çıkma gibi sebeplerle geçici olarak
görevinden ayrılması hâllerinde, görevine dönmesine kadar, ölüm, çekilme veya başka bir
sebeple Cumhurbaşkanlığı makamının boşalması hâlinde de yenisi seçilinceye kadar, Türkiye
Büyük Millet Meclisi Başkanı Cumhurbaşkanlığına vekillik eder ve Cumhurbaşkanı’na ait
yetkileri kullanır.

2.3.2. Bakanlar Kurulu
Başbakan ve bakanlardan oluşur.
Başbakan, cumhurbaşkanınca, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri arasından atanır.
Bakanlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri veya milletvekili seçilme yeterliğine
sahip olanlar arasından başbakanca seçilir ve cumhurbaşkanınca atanır. Gerektiğinde
Başbakanın önerisi üzerine Cumhurbaşkanı tarafından görevlerine son verilir.

2.3.2.1. Başbakan
Başbakan, Anayasa’nın 109. maddesinde de belirtildiği gibi Meclis üyeleri arasından
seçilir ve cumhurbaşkanı tarafından atanır. Başbakanın görevleri, Anayasa’da aşağıdaki gibi
sıralanmıştır:


Bakanları seçmek ve görevlerinden alınmasını cumhurbaşkanına önermek,



Bakanlar Kuruluna başkanlık etmek,



Bakanlıklar arasında iş birliği sağlamak,



Bakanların görevlerini yerine getirmesini gözetmek,



Hükümetin genel siyasetinin yürütülmesini gözetmek,


MGK’ya katılmak ve cumhurbaşkanının katılmadığı zamanlarda Kurula
başkanlık etmek,


Yönetmelik çıkarmak.

2.3.2.2. Bakanlar
Bakan, Bakanlık kuruluşunun en üst amiridir.
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Bakanlık hizmetlerini mevzuata, hükümetin genel siyasetine, millî güvenlik
siyasetine, kalkınma planlarına ve yıllık programlara uygun olarak yürütmek,

Bakanlığın faaliyet alanına giren konularda diğer bakanlıklarla iş birliği ve
koordinasyonu sağlamak,

Emri altındakilerin faaliyet ve işlemlerini, bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile
bağlı kuruluşlarının faaliyetlerini ve hesaplarını denetlemekle görevli ve yetkilidir.


Bakanlar başbakana karşı sorumludur.

Bakanlar Kurulunun Görevleri
Devletin çeşitli fonksiyonlarının başındaki en büyük siyasi yöneticiler olan bakanlar,
Başbakan’ın başkanlığında, Bakanlar Kurulu vasıtasıyla sık sık bir araya gelirler.
Görevlerinin önemli bir kısmını bu kurul vasıtasıyla gerçekleştirirler. Bakanlar Kurulunun
görevleri şunlardır:


Ülkenin iç ve dış siyasetini belirlemek ve uygulamaya koymak,


Anayasa’nın 91 ve 121. maddeleri doğrultusunda Kanun Hükmünde
Kararname (KHK) çıkarmak,


Tüzük çıkarmak, (Md. 115)



Yönetmelik çıkarmak,



Kanun tasarısı hazırlamak, (Md. 88)



Bütçeyi ve Kesin Hesap Kanun Tasarısını hazırlamak, (Md. 162, 164)


Bakanlar Kurulu Kararnamesi çıkarmak ,(3’lü Kararname. Bu kararnamede
ilgili bakanın, başbakanın ve cumhurbaşkanının imzaları bulunur.)


Olağanüstü hâl ve sıkıyönetim ilan etmek, (Md. 119, 120, 122)



Silahlı Kuvvetleri yurt savunmasına hazırlamak, (Md. 117)



Genelkurmay başkanını atama için cumhurbaşkanına teklif etmek,



Antlaşmaları onaylamak.

Yukarıda sıralananlar dışında, Bakanlar Kurulunun, Anayasa (Md. 127, 131, 167) ve
kanunlarda belirtilen millî güvenliği sağlamak (Md. 117) gibi diğer görev ve yetkileri de
bulunmaktadır. Millî güvenliğin sağlanmasından TBMM’ye karşı Bakanlar Kurulu
sorumludur. Milli Güvenlik Kurulu (MGK) millî güvenliğin sağlanmasında, Bakanlar
Kuruluna yardımcı olmakla görevli Anayasal bir danışma organıdır ( Madde 118).
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Bakanlar Kurulunun Görevinin Sona Ermesi
Göreve başlarken güvenoyu alamaması, (Md.110/2)
Gensoru sonucunda güvensizlik oyu ile Bakanlar Kurulunun düşürülmesi (Md.99 ).
Görev sırasında güvenoyu talep edip, talebinin reddedilmesi, (111. maddeye göre
başbakan gerekli görürse Bakanlar Kurulunda görüştükten sonra, TBMM’den güven
isteyebilir. Güven istemi, TBMM’ye bildirilmesinden bir tam gün geçmedikçe görüşülmez ve
görüşmelerin bitiminden bir tam gün geçmedikçe oya sunulamaz. Güven istemi, ancak üye
tam sayısının salt çoğunluğuyla reddedilebilir.)
Başbakanın yüce divana sevk edilmesi, (113/3. maddeye göre Başbakanın yüce divana
sevki hâlinde hükümet istifa etmiş sayılır.)
Başbakanın istifası, ölümü, milletvekilliği sıfatının sona ermesi, cumhurbaşkanlığına
seçilmesi veya sağlık sebebiyle görevini devam ettiremeyeceğinin belgelenmesi,
Başbakanın istifası hâlinde, Bakanlar Kurulunun görevi sona erer.
Bakanlar Kurulunun Sorumluluğu
Parlamenter sistem gereğince Bakanlar Kurulu’nun siyasi sorumluluğu bulunmaktadır.
Siyasi sorumluluk “ kolektif sorumluluk” ve “ bireysel sorumluluk” olmak üzere iki türlüdür.

Kolektif sorumluluk: Hükümetin genel siyasetinin yürütülmesinden dolayı
Bakanlar Kurulunun bütün üyelerinin birlikte sorumlu olması gerekir, (Md.112) Bu
sorumluluk gereğince Bakanlar Kurulunun kararlarının oy birliği ile alınması zorunludur.
Alınacak bir karara muhalefet eden bakanın istifa etmesi gerekir.

Bireysel sorumluluk: Anayasa’nın 112/2. maddesine göre, her bakan kendi
yetkisi içindeki işlerden ve emri altındakilerin eylem ve işlemlerinden sorumludur.
Bu sorumluluk gensoru (Md. 99) usulüyle işletilir. Gensoru görüşmeleri sırasında
bakan hakkında güvensizlik önergeleri verilip üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kabul
edilirse (Md. 99/3-4) Bakan, bakanlıktan düşer. Böyle bir durum, diğer bakanlar üzerinde etki
yapmaz. Bakanlar Kurulu, görevine devam eder.

2.4. Yargı
Yargı yetkisi ve görevi, bağımsız mahkemeler tarafından yerine getirilir. Yasama ve
yürütme, yargının aldığı kararlara uymak zorundadır. Yargı erki, genel olarak hâkimler
tarafından işletilir. Hâkimler, görevlerinde bağımsızdır ve kanuna aykırı olmamak koşuluyla
vicdani kanaatlerine göre hüküm verirler. Mahkemelerin işleyişi ile ilgili her şey, kanunla
düzenlenir.
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Anayasamızda düzenlenen yüksek mahkemeler, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay,
Danıştay, Askerî Yargıtay, Askerî Yüksek İdare Mahkemesi ve Uyuşmazlık Mahkemesi ile
ilkece Meclis adına denetim görevi yapmakla birlikte, yargı yetkisini kullanan, Sayıştay’dır.

2.4.1. Anayasa Mahkemesi
Anayasa Mahkemesi on yedi üyeden kurulur.
Türkiye Büyük Millet Meclisi; iki üyeyi Sayıştay Genel Kurulunun kendi başkan ve
üyeleri arasından, her boş yer için gösterecekleri üçer aday içinden, bir üyeyi ise baro
başkanlarının serbest avukatlar arasından gösterecekleri üç aday içinden yapacağı gizli
oylamayla seçer. Türkiye Büyük Millet Meclisinde yapılacak bu seçimde, her boş üyelik için
ilk oylamada üye tam sayısının üçte iki ve ikinci oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu
aranır. İkinci oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için
üçüncü oylama yapılır; üçüncü oylamada en fazla oy alan aday üye seçilmiş olur.
Cumhurbaşkanı; üç üyeyi Yargıtay, iki üyeyi Danıştay, bir üyeyi Askerî Yargıtay, bir
üyeyi Askerî Yüksek İdare Mahkemesi genel kurullarınca kendi başkan ve üyeleri arasından
her boş yer için gösterecekleri üçer aday içinden; en az ikisi hukukçu olmak üzere üç üyeyi
Yükseköğretim Kurulunun kendi üyesi olmayan yükseköğretim kurumlarının hukuk, iktisat
ve siyasal bilimler dallarında görev yapan öğretim üyeleri arasından göstereceği üçer aday
içinden; dört üyeyi üst kademe yöneticileri, serbest avukatlar, birinci sınıf hâkim ve savcılar
ile en az beş yıl raportörlük yapmış Anayasa Mahkemesi raportörleri arasından seçer.
Yargıtay, Danıştay, Askerî Yargıtay, Askerî Yüksek İdare Mahkemesi ve Sayıştay
genel kurulları ile Yükseköğretim Kurulundan Anayasa Mahkemesi üyeliğine aday göstermek
için yapılacak seçimlerde, her boş üyelik için, en fazla oy alan üç kişi aday gösterilmiş sayılır.
Baro başkanlarının serbest avukatlar arasından gösterecekleri üç aday için yapılacak seçimde
en fazla oy alan üç kişi aday gösterilmiş sayılır.
Anayasa Mahkemesi’nin asıl görevi, Kanunların, Kanun Hükmünde Kararnamelerin
ve TBMM İç Tüzüğü’nün Anayasa’ya şekil ve esas bakımından uygunluğunu denetler.
Anayasa değişikliklerini ise sadece şekil bakımından inceler ve denetler. Ancak, olağanüstü
hâllerde, sıkıyönetim ve savaş hâllerinde çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnamelerin şekil
ve esas bakımından Anayasa’ya aykırılığı iddiasıyla, Anayasa Mahkemesinde dava açılamaz.
Bunun yanında Anayasa Mahkemesi’nin başka görevleri de vardır.
Anayasa Mahkemesi cumhurbaşkanını, Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanını,
Bakanlar Kurulu üyelerini, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay, Askeri
Yüksek İdare Mahkemesi başkan ve üyelerini, başsavcılarını, cumhuriyet başsavcı vekilini,
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ve Sayıştay başkan ve üyelerini görevleriyle ilgili
suçlardan dolayı Yüce Divan sıfatıyla yargılar. Genelkurmay başkanı, Kara, Deniz ve Hava
Kuvvetleri komutanları ile Jandarma Genel komutanı da görevleriyle ilgili suçlardan dolayı
Yüce Divanda yargılanırlar.
Anayasa Mahkemesi, Anayasa ile verilen diğer görevleri de yerine getirir.
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2.4.2. Yargıtay
Yargıtay, adliye mahkemelerince verilen ve kanunun başka bir adli yargı merciine
bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme mercii olup, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
ile bu Kanun ve diğer kanunların hükümlerine göre görev yapan bağımsız bir yüksek
mahkemedir.
Yargıtay üyeleri, birinci sınıfa ayrıldıktan sonra en az üç yıl süre ile başarılı görev
yapmış ve birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş adli yargı hâkim ve
Cumhuriyet savcıları ile bu meslekten sayılanlar arasından seçilir. Yargıtay üyesi
seçilebilmek için hâkimlik ve savcılık mesleğinde on yedi yıl çalışmış olmak şarttır.
Yargıtay’ın kuruluşu, işleyişi, başkan, başkan vekilleri, daire başkanları ve üyeleri ile
Cumhuriyet başsavcısı ve Cumhuriyet başsavcı vekilinin nitelikleri ve seçim usulleri,
mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı esaslarına göre kanunla düzenlenir.

2.4.3. Danıştay
Danıştay, idari mahkemelerce verilen ve kanunun başka bir idari yargı merciine
bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme merciidir. Kanunla gösterilen belli davalara da
ilk ve son derece mahkemesi olarak bakar.
Danıştay, davaları görmek, başbakan ve Bakanlar Kurulunca gönderilen kanun
tasarıları, kamu hizmetleri ile ilgili, imtiyaz, şartlaşma ve sözleşmeleri hakkında iki ay içinde
düşüncesini bildirmek, tüzük tasarılarını incelemek, idari uyuşmazlıkları çözmek ve kanunla
gösterilen diğer işleri yapmakla görevlidir.
Danıştay’ın kuruluşu, işleyişi, başkan, başsavcı, başkanvekilleri ve daire başkanları ile
üyelerinin nitelikleri ve seçim usulleri, idari yargının özelliği, mahkemelerin bağımsızlığı ve
hâkimlik teminatı esaslarına göre kanunla düzenlenir.

2.4.4. Sayıştay
Sayıştay, genel ve katma bütçeli dairelerin bütün gelir ve giderleri ile mallarını
TBMM adına denetlemek ve sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamak ve
kanunlarla verilen, inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlerini yapmakla görevlidir.
Vergi ve benzeri mali yükümlülükler ve ödevler hakkında Danıştay ile Sayıştay
kararları arasındaki uyuşmazlıklarda Danıştay kararları esas alınır.
Sayıştay’ın kuruluşu, işleyişi, denetim usulleri, mensupların nitelikleri, atanmaları,
ödev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri ve diğer özlük işleri, başkan ve üyelerinin
teminatı kanunla düzenlenir.
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2.4.5. Askerî Yargıtay
Askerî Yargıtay, askerî mahkemelerde verilen karar ve hükümlerin son inceleme
merciidir. Ayrıca, asker kişilerin kanunla gösterilen belli davalarına ilk ve son derece
mahkemesi olarak bakar.
Askerî Yargıtay’ın kuruluşu, işleyişi, mensuplarının disiplin ve özlük işleri,
mahkemelerin bağımsızlığı, hâkimlik teminatı ve askerlik hizmetlerinin gereklerine göre
kanunla düzenlenir.

2.4.6. Askerî Yüksek İdare Mahkemesi
Askerî Yüksek İdare Mahkemesi, askerî olmayan makamlarca tesis edilmiş olsa bile
asker kişileri ilgilendiren ve askerî hizmete ilişkin idare işlem ve eylemlerden doğan
uyuşmazlıkların yargı denetimini yapan ilk ve son derece mahkemesidir. Ancak askerlik
yükümlülüğünden doğan uyuşmazlıklarda ilgilinin asker kişi olma şartı aranmaz.
Askerî Yüksek İdare Mahkemesinin askerî hâkim sınıfından olmayan üyelerin görev
süresi en fazla dört yıldır. Mahkemenin başkanı, başsavcı ve daire başkanları, hâkim
sınıfından olanlar arasından, rütbe ve kıdem sırasına göre atanırlar.

2.4.7. Uyuşmazlık Mahkemesi
Uyuşmazlık Mahkemesi, adli, idari ve askerî yargı mercileri arasındaki görev ve
hüküm uyuşmazlıklarını kesin olarak çözümlemeye yetkilidir.
Uyuşmazlık Mahkemesinin kuruluşu, üyelerinin nitelikleri ve seçimleri ile işleyişi
kanunla düzenlenir. Bu mahkemenin Başkanlığını Anayasa Mahkemesince, kendi üyeleri
arasından görevlendirilen üye yapar.
Diğer mahkemelerle, Anayasa Mahkemesi arasındaki görev uyuşmazlıklarında,
Anayasa Mahkemesinin kararı esas alınır.
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Bölüm Soruları
1)
değildir?

Aşağıdakilerden hangisi Anayasa’ya göre Türkiye Cumhuriyete’nin bir özelliği

A)Demokratik devlet
B) Laik devlet
C) Sosyal devlet
D) Hukuk devleti
E) Kuvvetler Birliği
Cevap: E) Kuvvetler Birliği
2)

Yargı yetkisi ve görevi hangi kurumlar tarafından yerine getirilir?

A) Anayasa mahkemesi
B) Yargıtay
C) Danıştay
D) Sayıştay
E) Bağımsız Mahkemeler
Cevap: E) Bağımsız Mahkemeler
3)

Yasama yetkisi aşağıdaki kurumlardan hangisine aittir?

A) TBMM
B) Bakanlar Kurulu
C) Cumhurbaşkanı
D) Başbakan
E) Anayasa Mahkemesi
Cevap: A) TBMM
4)
Anayasanın 76. maddesine göre milletvekili adayı olabilmek aşağıdakilerden
hangisini sağlamak gerekli değildir?
A)Askerlik görevini yapmış olmak.
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B)Belirli suçları işlememiş olmak.
C)Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak.
D)Yirmi beş yaşını doldurmak.
E)En az lise mezunu olmak.
Cevap: E)En az lise mezunu olmak.
5)

Aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin görevlerinden biri değildir?

A)Ülkenin iç ve dış siyasetini belirlemek ve uygulamaya koymak.
B) Bütçe ve kesin hesap kanun tasarılarını görüşüp karara bağlamak.
C) Bakanlar Kuruluna belli konularda KHK (kanun hükmünde kararname) çıkarma
yetkisi vermek.
D) Bakanlar Kurulunu ve Bakanları denetlemek.
E) Kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak.
Cevap:A) Ülkenin iç ve dış siyasetini belirlemek ve uygulamaya koymak.
6)

Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının görevlerinden biri değildir?
A)Anayasa değişikliğine ilişkin kanunları, gerekli gördüğü takdirde, halkoyuna
sunmak.
B) Başbakanı atamak ve istifasını kabul etmek.
C) Başbakanın teklifi üzerine bakanları atamak ve görevlerine son vermek.
D) Bakanlıklar arasında iş birliği sağlamak.
E) TSK’nin kullanılmasına karar vermek.
Cevap: D) Bakanlıklar arasında iş birliği sağlamak.

7)

Aşağıdakilerden hangisi Bakanlar Kurulunun görevlerinden biri değildir?

A) Ülkenin iç ve dış siyasetini belirlemek ve uygulamaya koymak,
B) Tüzük çıkarmak,
C) Kanun tasarısı hazırlamak,
D) Bütçeyi ve Kesin Hesap Kanun Tasarısını hazırlamak,
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E) Kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak.
Cevap: E) Kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak.
8)
Aşağıdakilerden hangisi Bakanlar Kurulunun Görevinin sona ermesi haline
neden olmaz?
A)Göreve başlarken güven oyu alamamak
B) Gensoru sonucu güvensizlik oyu ile düşürülmek
C) Başbakanın yüce divana sevk edilmesi
D) Başbakanın istifası
E) Cumhurbaşkanının istifası
Cevap: E) Cumhurbaşkanının istifası
9)

Anayasa Mahkemesi kaç üyeden oluşur?

A) 5

B)7

C)9

D)11 E)17

CEVAP: E) 17
10)

Aşağıdakilerden hangisi Sayıştay’ın görevidir?

A) Yüce Divan sıfatıyla yargı yapmak
B)Sıkıyönetim ve savaş hallerinde Kanun Hükmünde Kararname çıkarmak.
C) Genel ve katma bütçeli dairelerin bütün gelir ve giderleri ile mallarını TBMM
adına denetlemek.
D) Adliye mahkemelerince verilen ve kanunun başka bir adli yargı merciine
bırakmadığı
karar
ve
hükümlerin
son
incelemesini
yapmak.
E) İdari mahkemelerce verilen ve kanunun başka bir idari yargı merciine bırakmadığı
karar ve hükümlerin son incelemesini yapmak.
CEVAP: C) Genel ve katma bütçeli dairelerin bütün gelir ve giderleri ile mallarını
TBMM adına denetlemek.
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3. YÖNETİM ÖZELLİKLERİ, FONKSİYONLARI VE YÖNETİM
KADEMELERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1. Yönetimin Genel Özellikleri
3.2. Yönetimin Fonksiyonları
3.2.1. Planlama
3.2.2. Örgütlenme (Teşkilatlanma)
3.2.3. Yönetme (Yöneltme)
3.2.4. Koordinasyon
3.2.5. Denetim (Kontrol)
3.3. Yönetim Kademeleri
3.4. Yönetici ve Özellikleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Yönetim sürecinin özelliklerini nelerdir?
Yönetim sürecinin fonksiyonları nelerdir?
Yönetim kademeleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Yönetim Özellikleri,
Fonksiyonları ve Yönetim
Kademeleri

Yönetim sürecinin
özelliklerini bilmek

Konuyla ilgili dersleri
izleyerek ve hazırlanan ders
notlarını okuyarak

Yönetim sürecinin
fonksiyonlarını bilmek
Yönetim kademelerini
bilmek
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Anahtar Kavramlar
Yönetimin özellikleri
Yönetimin fonksiyonları
Yönetimin kademeleri
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Giriş
Yönetim, birden çok kişinin bir amaç doğrultusunda bir araya gelmesiyle ortaya çıkan
bir kavramdır. Bir amaç için en az iki kişinin bir araya geldiği yerde, yönetimden söz edilir.
Kuruluşu, amacına ulaştırmak için elde bulunan tüm kaynakları (insan, para, malzeme,
makine) en ekonomik şekilde planlama, örgütleme, yöneltme (etkileme, emretme) kontrol
(denetim) ve koordine etme (düzenleme) faaliyetlerinin bütünüdür.
Sağlık yönetimi: sağlığı korumak, sağlık düzeyini yükseltmek hasta ve yaralıların
tedavilerini sağlamak ve gerektiğinde rehabilite edici hizmetleri sunmak amacıyla kaynakların
birleştirilerek harekete geçirilmesidir.
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3.1. Yönetimin Genel Özellikleri
1. Beşeri Özellik: İnsanın yalnızca insanlarla olan ilişkisinde yönetim faaliyetinden
söz edilebilir; çünkü insan yönetim faaliyetinin temel unsurudur. Yönetimde yöneten de
yönetilen de insandır ve bu nedenle, insanın eşya veya hayvanla olan ilişkilerinde yönetim
süreci yoktur. Yani yönetenin insan, yönetilenin ise insan olmaması durumunda yönetim
faaliyetinden söz edemeyiz; çünkü yönetilen araç ise sürme, hayvan ise gütme söz konusudur.
2. Amaç Özelliği: Yönetim faaliyetinden söz edebilmek için, mutlaka bir amacın
olması gerekir; çünkü yönetim bir veya birden fazla amacı gerçekleştirmeye yönelik bir
faaliyettir. Kâr veya sosyal fayda oluşturma, süreklilik ve topluma hizmet gibi temel amaçlar
bütün işletmelerde aynıdır. Özel amaçlar ise işletmeden işletmeye farklılık gösterir. İşletme
yöneticisinin yapması gereken ise, genel amaçlarla çelişmeyecek şekilde, özel amaçları
gerçekleştirme yolunda tüm çabaları bütünleştirmektir.
3. Grup Özelliği: Yönetimin olması için, bir yönetici ve en azından bir yönetilen
insana, yani bir gruba ihtiyaç vardır. Yönetim faaliyeti bir grubun faaliyeti ile gerçekleşir, tek
kişinin amaçlarına ulaşmak için giriştiği iş, ekonomik faaliyet olurken birden fazla insanın
birlikte bulunmaları ve sosyal ilişkileri yönetim sürecini başlatır.
4. İşbirliği Özelliği: Yönetim faaliyetinden arzulanan sonucun alınabilmesi için
işbirliği gereklidir. Bundan dolayı, insanların beraberce çalışmaları, karşılıklı yardımlaşmaları
ve amaca daha kolay bir şekilde ulaşmaları, işbirliği sayesinde mümkün olur. İşbirliği
olmazsa, yönetim faaliyeti çelişki ve çıkmazlara girip sürekli olarak engellenir. Bu engellerle
karşılaşmamak için, yönetimde bir grup insanın bir araya gelmesi, çabalarını birleştirmeleri ve
böylece işletmenin amacına ulaşmaları söz konusudur.
5. İşbölümü ve Uzmanlaşma Özelliği: İşletmelerde yapılacak işler belirli kriterlere
göre bölümlendirilir. Bölümlendirilen belirli işlerde belirli süre çalışan kişiler uzmanlaşırlar
ve işlerinde başarılı olurlar, işlerinde uzman olan kişilerin başarısı ise, bir bütün olarak
işletmenin başarısına yansır.
6. Koordinasyon Özelliği: İşletme içinde istenen sonuçlara ulaşmak için faaliyet
gösteren bölümlerin ve fertlerin aralarında çatışma ortamı oluşturmadan, uyum içinde
çalışmaları esastır. Uyum olmaması durumunda, yönetim, yetkisini kullanarak koordinasyon
sağlama yoluna gider.
7. Yetki Özelliği: İşletme organizasyonunda çalışan kişilere iş yaptırmak ve amaçlara
ulaşmak için, karar alma ve uygulama hakkına, yani yetkiye ihtiyaç vardır. Kişilerin kendi
istekleriyle koordineli bir şekilde hareket etmeleri çok az karşılaşılan bir durum olduğundan,
birçok durumda yönetimin, yöneticinin aldığı kararları astlarına uygulatabilecek kişisel bir
otorite kurmasını zorunlu kılar.
8. Evrensel Özellik: Yönetim faaliyeti yalnızca işletme organizasyonlarında değil;
devlet kuruluşları, üniversite, hastane, lokanta, sigorta şirketi, dernek, vakıf, cami ve kilise
gibi dinî kuruluşlar ve aile gibi, kâr amacı takip eden veya takip etmeyen bütün kurum ve
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kuruluşlarda vardır. Bu organizasyonların her biri sınırlı kaynaklarla en yüksek verimi elde
etmek ve amaçlarına ulaşmak için çaba harcar. Bu nedenle, yönetim bütün organizasyonlarda
yer alan evrensel bir süreçtir.
9. Basamak Özelliği: Yönetimde kargaşaya yol açmamak için, belirli bir amaç
doğrultusunda çalışan kişilerin, aynı zamanda bir düzen içinde çalışmaları gereklidir.
Yönetimde basamaklı düzen ve her bir basamaktaki yöneticilerin yetki ve sorumlulukları açık
olarak ortaya konulduğunda, hangi yöneticinin, kime bağlı olduğu ve kimlere emir vereceği
konusunda tereddüt oluşmaz.

3.2. Yönetimin Fonksiyonları

Planlama

Örgütleme
Yöneltme
Koordinasyon

Yönetim döngüsü

Yönetimin Fonksiyonları

Yönetimin başarı ile uygulanabilmesi için belirli faaliyetlerin yerine getirilmesi
gerekir. Birbirini takip eden bu faaliyetler, yönetimin fonksiyonları veya yönetim süreci
olarak adlandırılır.

Denetim

3.2.1. Planlama
Planlama bir ya da birden fazla amacın gerçekleştirilmesi için neyin, nerede, ne
zaman, niçin, nasıl, ne ile ve kim tarafından yapılacağının belirlenmesidir. Planlama yapılacak
iş ve eylemlerin önceden tasarlanmasıdır. Planlama ileriyi düşünme ileriye bakmadır.
“Planlama ileriyi önceden görmek, bir başka deyimle belirli bir hareketi, yürütme sırasında
değil, önceden kararlaştırmaktır”. Önceden ne yapacağını bilen yöneticiler veya örgüt
mensupları ona göre hareket ederler.
Plan yapılırken bazı sorulara cevap aranmalıdır. Bu sorular altı N bir K olarak da
bilinir:


Ne yapılacak?



Niçin yapılacak?



Nerede yapılacak?
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Ne zaman yapılacak?



Kim tarafından yapılacak?



Nasıl yapılacak?



Ne kadar yapılacak?

Planlama türleri
Planlar sürelerine, kapsamlarına, kullanım özelliklerine göre sınıflandırılabilir.
a)
Sürelerine göre planlar: Sürelerine göre planlar, kısa, orta ve uzun süreli
planlar olarak ele alınır.

Kısa süreli planlar: Bir yıldan daha az bir dönemi kapsayan planlardır. Günlük,
haftalık, aylık, yıllık olabilir. Kısa vadeli planlar olduğu için hata payı düşük, kestirim gücü
yüksektir.

Orta vadeli (dönemli) planlar: Birkaç yıllık süreyi kapsayan planlardır. Hata
payı yüksek, kestirim gücü zayıftır.

Uzun vadeli (dönemli) planlar: En az beş yıllık süreyi kapsayan planlardır.
Kestirimin en düşük, hata payının ise en yüksek olduğu olanlardır.
b)
Uygulama biçimine göre: Bu sınıfta zorlayıcı ve demokratik planlar yer
almaktadır. Buradaki ölçüt planın hazırlanmasında demokratik usullerin kullanılıp
kullanılmadığıdır.
c)
Biçim yönünden: Genellikle planlar yazılı olmasına rağmen yazılı olmayan
planlar da vardır. Sözlü bir şekilde işlerin nasıl yapılacağı planlanabilir.
d)
Kullanımlarına göre: Bazı planların kullanımı bir seferlik iken sürekli (daimi)
kullanılacak planlar da mevcuttur
İyi Bir Planın Özellikleri
İyi bir planda olması gereken bazı nitelik ve özellikler vardır. Bu özellikler plan
hazırlayıcılarının dikkat etmesi gereken özelliklerdir. Bu özellik ve ilkeleri şu şekilde
sıralamak mümkündür.
a)

İyi bir plan eldeki kaynakların optimum kullanımı gözetilerek hazırlanmalıdır.

b)
İyi bir plan bürokratik hayalciliğin ürünü olmamalı, örgütsel gerçeklikle
bağlarını devam ettirmelidir.
c)
İyi bir plan hem örgütün özellik ve ihtiyaçlarını karşılayabilecek hem de
bilimsel-teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli esnekliği sağlayacak nitelikte olmalıdır.
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Plan mevcut durumu korumak istese bile dış çevredeki gelişmelerden etkileneceğinden yeni
duruma da ayak uyduracak elastikiyette olmalıdır.
d)
Planda, zamanlama dikkatli yapılmalı, gerekmedikçe değişikliğe izin
verilmemelidir.
e)
Planda, örgüt amaçlarının yanı sıra, görevlilerin beklentilerine de yer
verilmelidir.
f)
Planlamada görev alacakların insani yönlerinin, çıkar ve davranışlarının da
dikkate alınması gerekir. Uygulamacıların çıkarlarına dokunuyorsa planlar savsaklanır.
Hizmetlerinde planlamanın yararlarının neler olduğuna sıralarsak, amaca varma
süresini kısaltır, çalışanlar arasında uyum ve standardizasyonu sağlar, zaman kayıpları
önlenir, işbölümü ve iş paylaşımı kesinlik kazanır, gereksiz iş yapılmaz, hizmetlerin daha adil
dağılır.

3.2.2. Örgütlenme (Teşkilatlanma)
“Belirli bir amacı gerçekleştirmeye çalışan ve ayrı ayrı parçalardan oluşan sistem”e
örgüt (teşkilat) denir. Örgüt (teşkilat) belirli amaçları gerçekleştirmek için sosyal şartlar
altında hiyerarşik olarak yapılanmış bir düzendir. Örgütlenme ise “bir kuruluşun amaçlarını
gerçekleştirebilmesi için gerekli olan yer, araç-gereç ve personelin sağlanması; bunların belli
bir sistem dâhilinde bir araya getirilmesi ve kişiler ile birimler arasında görev ve yetki
dağılımının yapılması” şeklinde tanımlanabilir
İyi bir örgütün (teşkilatın) özellikleri:


Örgütün amaçları ile iş görenin beklentilerinin farklı olmaması gerekir.


Yöneticilerin görev, yetki ve sorumlulukları arasında kesin bir ayırım
yapılmalıdır.


Ast ancak bir üstten emir alır.



İş, yetki, sorumluluk ve ücretler açık ve kesin olarak belirlenir.



Belirlenen görevlere göre yetki, verilen yetkiye göre de sorumluk belirlenir.

İyi bir örgütlenme şunları sağlar:
a) Görev, yetki ve sorumlulukların sağlıklı dağıtımını
b) Görev, yetki ve sorumlulukların sınırlarının çizilmesini
c) Kimin kimden emir alıp vereceğinin belirlenmesini (böylece yönetimin ve işlerin
kolaylaşmasını)
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d) Örgütlerin büyütülmesi ve küçültülmesinin kolaylaşmasını
e) Örgüt üyeleri arasında iyi ilişkiler kurularak etkili ve verimli bir çalışma imkânı ve
ortamı sağlanmasını
f) Tüm unsurların amaçlar doğrultusunda çalışmasını
g) Sosyo-ekonomik/teknolojik gelişmelere ayak uydurulmasını

3.2.3. Yönetme (Yöneltme)
Yönetme, emir-kumanda etme, karar verme, yönlendirme, sevk ve idare etme
anlamlarına gelmektedir. İnsanlar, usuller ve kaynakları ilgi alanına alır. Bazı Amerikalı
yazarlar yönetimi üretimin beş unsurundan biri olarak görürler.
Bunlar yönetimde 5M olarak bilinirler:
1.

Men-İnsanlar,

2.

Materials-Ham madde/donanım

3.

Machines-Makineler

4.

Money-Para

5.

Management-Sevk ve idare

Yönetme, “eldeki kaynakları en ussal ve etkin biçimde kullanarak, belli bir yapıyı en
kısa ve kestirme yoldan belli amaçlara yöneltebilme güç ve çabası” şeklinde de tanımlanabilir.
Yönetme, OTORİTE denen, insanlara iş yaptırabilme gücü anlamına gelen meşru yetki ya da
güce dayanır.
Yöneltme, sistemin amacı paralelinde sistem elemanlarına planlanan işlerin yapılması
için gerekli emrin verilmesine denir. Etki, yöneticinin astlarına yazılı ya da sözlü emirleri ile
ne yapmaları gerektiğini bildirmektir. Emir, belirli bir davranışta bulunmaya zorlayıcı söz ya
da yazı olarak tanımlanır.
“Devlet memuru amirinden aldığı emri, Anayasa, kanun, tüzük ve yönetmelik
hükümlerine aykırı görürse, yerine getirmez ve bu aykırılığı o emri verene bildirir. Amir
emrinde ısrar eder ve bu emrini yazı ile yenilerse, memur bu emri yapmağa mecburdur.
Ancak emrin yerine getirilmesinden doğacak sorumluluk emri verene aittir. Konusu suç teşkil
eden emir, hiçbir suretle yerine getirilmez; yerine getiren kimse sorumluluktan kurtulamaz”
(657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Madde 11)

3.2.4. Koordinasyon
Eşgüdümleme (koordinasyon) yönetimin ya da örgütün amacını gerçekleştirebilmesi
için ilgili tüm birimler ve kişilerin uyum içinde hareket etmesidir. Diğer bir tanımla, yönetim
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birimlerinin “belirli bir amacı gerçekleştirmek için aynı konuda çalışan diğer kuruluşlarla ve
birimlerle işbirliği yapmaları” demektir.
Geçen zaman içinde üretim süreci karmaşıklaşmış, örgüt içi davranışlar çok yönlülük
kazanmış, örgütler büyümüş ve uyumlulaştırma gereği ortaya çıkmıştır. Örgütlerde iş ve
eylem birliği gereklidir. Koordinasyon sadece örgüt içi değil diğer kurum ve kuruluşlarla da
gereklidir.
Koordinasyon grup ve kişiler arasında en üst seviyede anlaşma sağlanmasını,
karışıklıkların ve tekrarların önlenmesini, mevcut plan ve prensiplerin her seviyede aynı
şekilde anlaşılmasını sağlar. Böylelikle işler planlı yapılır, bu da çalışanların iş verimini
yükseltir. Koordinasyon yapılanların daha iyi uygulanmasını ve denetlenmesini sağlar.

3.2.5. Denetim (Kontrol)
Denetleme, “yönetimin amaçları doğrultusunda planlanan ve yapılması istenen
faaliyetlerin yapılıp yapılmadığını, yapılmış ise ne kadar doğru, etkin ve verimli yapıldığını;
yapılmamış ise neden yapılmadığını belirlemek, kontrol etmek” şeklinde tanımlanabilir.
Denetlemenin bizatihi varlığı bile çalışanların kendilerini devamlı düzeltmelerine
neden olur. Amaca ulaşmak için planlanan faaliyetler, planlandığı şekilde düzenlemeli,
saptanan amaçlara ulaşılıp ulaşılmadığı belirlenmeli, sapmalar varsa gerekli düzeltmeler
yapılmalıdır.
Denetim yapılırken denetimin amacının belirgin olmasına, kanunlara uygun olmalıdır.
Denetimi yapılan kişi ve kurumların olanakları dikkate alınmalıdır. Denetim demokratik,
objektif ve yapıcı olmalıdır.
Yönetici denetim sonucunda işlerin istenilen nitelikte olup olmadığını, belirlenen
zamanda istenilen sonucun elde edilip edilmediğini saptar. Ayrıca denetim süreci sonunda
mevcut durumun ne olduğunu, belirlenen ölçütlere uyulup uyulmadığı, gerekli çalışmaların
yapılıp yapılmadığı öğrenerek bu sonuçlara göre gerekli tedbirleri almalıdır.
Denetimin evreleri standartların belirlenmesi, gerçekleşen durumun belirlenmesi,
standartlarla gerçekleşen durumun karşılaştırılması eğer hedeflere ulaşılmamışsa düzeltici
önlemlerin alınmasıdır.
Denetim amaçlara ve planlara dayanmalıdır, esnek olmalıdır, düzeltici önlemler
alınabilmelidir, kapsayıcı olmalıdır.
A-Yönetim İçi Yollarla Denetim (İdarî-Yönetsel Denetim)
İdari denetim de iç denetim ve dış denetim olmak üzere ikiye ayrılabilir. İç denetim,
kamu kuruluşunun kendi kendini denetlemesi iken dış denetim bir kamu kuruluşunun
başkasını denetlemesidir.
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a-İç Denetim
İç denetim de hiyerarşik denetim ve idari teftiş olmak üzere ikiye ayrılabilir.
Hiyerarşik denetim: Üst kadroların alttakileri denetlemesidir. “Örgüt içinde üst
kademelerde olan, emretme ve yürütme yetkisine sahip (amir) yöneticilerin astlarını ve
onların çalışmalarını denetlemesidir” Amir, yapılan eylemin uygunluğunu denetler. Bu
denetim için kanuni bir dayanağa gerek yoktur. Hiyerarşik denetim yönetme görevinin
içindedir. Genel yönetimde üst, bakandır. Başbakan üst değil, koordinatördür. Bakan
başbakana karşı sorumludur.
Üstün anlayışı astı bağlayıcıdır. Üstün, kamu görevlileri ve işlemler üzerinde yetkisi
vardır. Hiyerarşik amirler hem kanunlara uygunluk hem de elverişlilik (yerindelik) denetimi
yaparlar. Amirler, yapılan işlemleri ayrıca kamu politikalarına uygunluk yönünden denetler”
Denetim sonucu astın yaptığı işlemler üzerinde hiyerarşik amirin işlemi kabul etme,
yürürlüğünü geciktirme, iptal etme ve değiştirme gibi yetkisi vardır ancak üst astın yerine
geçip karar alamaz ona yön verebilir. Her amir kendine bağlı memurları denetleyebilir.
Denetleme resen veya başvuru üzerine yapılabilir
İdari teftiş: Teftiş kurulunca yapılan denetlemedir. Denetleyicilerin yürütme yetkisi
yoktur; doğrudan bakan ve genel müdüre bağlıdırlar ve denetlemeyi bakan veya genel müdür
adına yaparlar. Çünkü bakan veya genel müdür bütün bir teşkilatı fiilen ve bizzat
denetleyemezler. Mesela Mülkiye müfettişleri İçişleri Bakanı adına bakanlığın birimlerini
denetlerler. Doğrudan bakan veya genel müdüre bağlı olarak çalışmaları onların denetledikleri
idari makam karşısında bağımsızlıklarını sağlar. İdari teftiş yönetimin fonksiyonlarının
denetlenmesidir. Genellikle yerinde inceleme yapan müfettişler raporlarını kurumun en üst
amirine takdim ederler.
b-Dış Denetim:
Yönetim içi yollarla denetimin ikinci türü ise dış denetimdir. Dış denetim denince en
başta vesayet denetimi akla gelmektedir.
Vesayet denetimi: Merkezi yönetim organlarının yerel yönetim organları üzerinde
yaptığı denetimdir. İşlemlerin yerindeliği ve hukuka uygunluğu denetlenir. Bu denetim yerel
yönetim organının görevini gereği gibi yapması ve idarenin bütünlüğü için gereklidir.
Denetim; organlar, görevliler ve işlemler üzerinde olabilir. Vesayet makamı ve yetkileri
kanunda belirtilmelidir. Ya bir kuruluş (içişleri bakanlığı) ya da bir kişi (bakan) vesayet
makamı olarak belirtilir. Vesayet yetkisi devir olunamaz.
Hiyerarşi denetimi merkezden yönetimin (yetki merkezciliğinin) bir sonucu; vesayet
denetimi yerinden yönetimin bir gereğidir.
Dış denetimi devletin özel denetleme kuruluşları da yapabilir. Sayıştay, Devlet
Denetleme Kurulu, Yüksek Denetleme Kurulu.
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Devlet Denetleme Kurulu, Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak çalışır. Kurul dokuz
üyeden oluşmaktadır. Kurul üyeliğine seçilebilmek için yükseköğretim sahibi ve 12 yıl kamu
görevi yapmış olmak gerekmektedir. İki yılda bir üye sayısının üçte biri yenilenir. Üyelerin
yaş haddi 70’tir. Devlet Denetleme Kurulunun görevi cumhurbaşkanının isteği üzerine;
a) Tüm kamu kuruluş ve kurumlarında,
b) Tüm kamu kuruluş ve kurumları tarafından en az sermayelerinin yarısından çoğuna
katılmak suretiyle oluşturulan her türlü kuruluşta,
c) Kamu Kurumu niteliğinde olan meslek kuruluşlarında,
d) Her düzeydeki işçi ve işveren meslek teşekküllerinde,
e) Kamuya yararlı derneklerde,
f) Vakıflarda,
Her türlü inceleme, araştırma ve denetlemeler yapmaktır.
Silahlı Kuvvetler ve yargı organları Devlet Denetleme Kurulunun görev alanı
dışındadır.
Yüksek Denetleme Kurulu (YDK), Başbakanlığa bağlı, tüzel kişiliğe sahip yüksek bir
denetleme organıdır. Kurul üyesi olabilmek için a) idari, iktisadi, mali, hukuki ve teknik
alanlarda lisans öğrenimi yapmış olmak, b) Kamu görevlerinde en az 20 yıl başarı ile çalışmış
olmak, c) Yirmi yıllık hizmetin en az üç yılını baş denetçi veya üst düzey yöneticisi olarak
geçirmiş bulunmak gereklidir.
YDK, sermayesinin yarıdan fazlası doğrudan doğruya veya dolaylı olarak devlete ait
olan kamu kuruluş ve ortaklıklarını TBMM adına denetler. Kurul 17 üye ve bir başkandan
oluşmaktadır.
B- Yönetim Dışı Yollarla Denetim:
1-Siyasal Denetim: Yasama organının yaptığı denetimdir. Politik organ milli
egemenliğin sahibi olarak denetleme yetkisine sahiptir. Genel görüşme, meclis soruşturması,
meclis araştırması, gensoru yöntemlerini kullanır. İdare üzerinde seçilmişlerin yaptığı
denetimdir. Yasalar tartışılırken, ödenek ayrılırken yasama organı denetim yapabilir. Bütçeler
önemli bir denetleme aracıdır. Hükümet yönetimin denetlenmesinde bir nevi parlamentonun
aracı gibidir. Seçmenlerin şikâyetleriyle de milletvekilleri bürokrasi hakkında bilgi sahibi
olurlar. Siyasi organ sadece TBMM değildir. Yerel siyasal organlar da denetler. İl Genel
Meclisi, belediye meclisi ve encümeni vs. idari çalışmaların çok kez gizli olması dolayısıyla
bu denetim güçtür. Yasalar memurların basın ve diğer kişilere bilgi ve demeç vermesini
yasaklar.
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2-Yargı Denetimi: Yönetimin eylem ve işlemlerinin hukuka uygunluğunun
denetlenmesidir. Yargı organları yapar. İdarenin her türlü eylem ve işlemine karşı yargı
yolunun açık olması hukuk devleti olmanın gereğidir. Yanlış uygulamaların müeyyideleri
vardır. Yargı denetiminde yargı tarafsızlığı önemlidir. İdareyi tutarsa hukuk devleti ilkesi
zedelenir; vatandaşı tutarsa idare iş yapamaz hâle gelir.
Yargı denetimde iki sistem vardır: İdari yargı ve adli yargı. Yargı denetimi çalışanların
her türlü baskıdan uzak iş yapmalarını da sağlar.
3-Ombudsman (Kamu Denetçisi) Denetimi: Kavram ilk uygulandığı yer olan İsveç’ten
alınmıştır. Kamu denetçisi, kamu hakemi anlamlarına gelmektedir. Daha ziyade İskandinav
ülkelerinde yaygındır. Parlamento adına çalışır. Bütün bilgi ve belgelere ulaşır. Parlamentoya
karşı sorumludur.
Türkiye’de kamu denetçiliği kurumu Anayasa’daki 12 Eylül 2010 değişikliği ile
hayata geçmiştir. Anayasanın “Dilekçe, bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkı”
başlığını taşıyan 74. maddesinde “Herkes, bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma
hakkına sahiptir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bağlı olarak kurulan Kamu
Denetçiliği Kurumu idarenin işleyişiyle ilgili şikâyetleri inceler. Kamu başdenetçisi Türkiye
Büyük Millet Meclisi tarafından gizli oyla dört yıl için seçilir. İlk iki oylamada üye
tamsayısının üçte iki ve üçüncü oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu aranır. Üçüncü
oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü
oylama yapılır; dördüncü oylamada en fazla oy alan aday seçilmiş olur. Bu maddede sayılan
hakların kullanılma biçimi, Kamu Denetçiliği Kurumunun kuruluşu, görevi, çalışması,
inceleme sonucunda yapacağı işlemler ile kamu baş denetçisi ve kamu denetçilerinin
nitelikleri, seçimi ve özlük haklarına ilişkin usul ve esaslar kanunla düzenlenir.”
denilmektedir.
4-Kamuoyu ve Baskı Gruplarıyla Yapılan Denetim: Demokrasinin bir gereği olarak
medya ve baskı gruplarıyla yapılan denetimdir. Sivil toplum kuruluşları ve sendikalar da bu
arada sayılabilir. Bu yolla yapılan denetim hem demokrasinin bir gereği hem şikâyetlerin
yönetim tarafından dikkate alınması ve vatandaşların taleplerini rahatça ifade edebilmeleri
açısından önemlidir. Halkı etkileme ve ondan etkilenme bakımından halkla ilişkiler önemlidir.
Bu denetim kamuoyunun uyanık, duyarlı olması açısından da önemlidir. Kamuoyu ve baskı
gruplarıyla yapılan denetimin etkili olabilmesi için duyarlı vatandaşlara gerek vardır.
5- Uluslararası Denetim: Günümüzde Dünya globalleşmekte ve standartlar tüm
ülkelerde eşitlenmektedir. Bu nedenle uluslararası denetim her geçen gün önem
kazanmaktadır. Bu tarz denetim mekanizmaları içinde bizi en çok ilgilendirenler şunlardır.
Uluslararası Çalışma Örgütü, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Birleşmiş Milletler, Avrupa
Parlamentosu tarafından yapılan denetimlerdir. Bunların bazıları iç hukukta ve dolayısıyla
yönetimde bağlayıcı iken bazılarının böyle bir niteliği yoktur.
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3.3. Yönetim Kademeleri
En yaygın kullanımı ile sağlık kuruluşlarında yönetim kademeleri üst, orta ve alt
kademe yönetim olarak tanzim edilirler. Bu kademelerin özellikleri şunlardır:
Üst Kademe Yönetim: Üst kademe sağlık yöneticileri hiyerarşinin en üst kademesidir
ve kurumun tamamından sorumludur. Kurumun amaçlarını, stratejilerini belirleme, dış
çevreyi izleme ve yorumlama, kurumun tamamını ilgilendiren konularda kararlar verme,
kurumun vizyonunu çalışanlara aktarma, kültürünü şekillendirme, kaynak temini ve tahsisini
sağlamakla görevlidir.
Bu nedenle üst kademe yönetim düzeyine aynı zamanda stratejik düzey de
denilmektedir. Sağlıkla ilgili kuruluşlarda üst kademe yöneticinin unvanı organizasyon
biçimine göre farklı isimler almaktadır.
Ülke düzeyinde kamusal sağlık yönetiminden birinci derecede sorumlu kişi sağlık
bakanı iken, il düzeyinde il sağlık müdürü tüm sağlık hizmetlerinin birinci dereceden sorumlu
yöneticisidir. İl düzeyinde genelinde birinci basamak sağlık hizmetlerinden halk sağlığı
müdürü sorumluyken ilçe düzeyinde toplum sağlığı merkezi başkanı sorumludur. Hastanecilik
hizmetlerinde il düzeyinde genel sekreterler sorumlu iken hastane düzeyinde hastane
yöneticileri ve bir hastanenin içinde tıbbi hizmetlerden başhekim sorumludur.
Orta Kademe Yönetim: Orta kademe yönetim, üst kademe yönetim tarafından
belirlenen stratejilerin ve politikaların uygulanmasından sorumludur. Alt kademe ve üst
kademe arasında köprü görevini üstlenir ve eşgüdümü sağlar. Bu nedenle orta kademe
yönetim düzeyine aynı zamanda taktik düzey de denilmektedir. Bu anlamda orta kademe
yöneticiler üst kademe yöneticiye bağlı fonksiyonel yöneticilerdir. Bu yöneticilerin unvanları
sağlık kurumunun biçimine göre farklılık göstermektedir.
Örneğin ülkemiz hastanelerinde üst düzey yönetici konumundaki hastane
yöneticilerine bağlı olarak çalışan, tıbbi hizmetlerden sorumlu başhekim, mali hizmetlerden
sorumlu, yardımcı tıp hizmetleri, hemşirelik hizmetleri, destek hizmetleri ve mali işler
yöneticileri orta kademe yönetim düzeyini ve yöneticilerini oluşturmaktadır.
Alt Kademe Yönetim: Alt kademe yönetim doğrudan hizmet üretiminden
sorumludur. Çalışanların faaliyetlerini denetleme ve koordine etme, verimli üretim için
gerekli kural ve prosedürleri uygulama, teknik yardım sağlama, çalışanları motive etme gibi
görevleri üstlenir. Orta ve üst kademe yöneticileriyle karşılaştırıldıklarında alt kademe
yöneticileri zamanlarının büyük bir bölümünü çalışanların işlerini denetlemekle geçirdikleri
bilinmektedir. Bu nedenle alt kademe yönetim düzeyine aynı zamanda işlevsel düzey de
denilir. Hastanelerdeki klinik sorumlu hemşireleri, hastane satın alma sorumluları, şefleri ya
da müdürleri, bilgi işlem sorumluları, temizlik hizmeti sorumluları, güvenlik hizmeti
sorumluları alt kademe yöneticilere örnek olarak verilebilir. Farklı kademelerde görev yapan
yöneticilerin, farklı yönetim becerilerine sahip olması ve bu becerileri kullanması
beklenmektedir.
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3.4. Yönetici ve Özellikleri
Yönetici, örgüt amaçlarını gerçekleştirmek için elde bulunan tüm kaynakları en doğru
ve ekonomik biçimde organize eden kişidir.
Başarılı yöneticiler yeni bilgiler kazanır, olumlu davranış özelliklerine sahip olur,
yönetim fonksiyonlarını, yönetim tekniklerini uygulayarak icra eder. Sosyal bilimlerde
meydana gelen ilerlemelerle, matematik ve teknolojiyi bir araya getirerek modern bir
idareciden beklenen bilgi ve hünerlere, ihtisaslaşmış bilgi ile genel sevk ve idare bilgisine
sahiptir. Hem içinde çalıştığı örgütü hem de çevreye ait alt kültürü ve çevreyi tanır.
Başarılı bir yönetici kendisini yeniliğe adar. Astlarına ilham verir. Grubun amaçlarını
en az emek ve kaynak sarfıyla gerçekleştirir. İnsanların artan istek ve ihtiyaçlarını karşılar. İşe
ilişkin çetin ve yeni sorunları çözümlemeye çalışır ve büyük sorumluluklar taşır.
Başarılı bir yöneticide bulunan özellikler doğuştan gelen ve kazanılan özellikler olarak
sınıflandırılabilir. Kazanılan özellikler ise bilgi ve tecrübeye ilişkin özellikler ve yürütmeye
ilişkin özelliklerdir.
Bir yöneticinin sahip olması gereken en önemli özellikler şunlardır.
1.
Açık hedefler tanımlamak: İnsanlar açık hedefler konusunda genelde
ölçülebilirlik gibi konuları düşünür. Yöneticilerin gelecekte olunmak istenen noktayı açık bir
şekilde hayal edebilmeleri ve bu hedefe yönelik olarak ekiplerine gerekli odaklanmayı
sağlayabilmeleri.
2.
Liderlik ve ikna yeteneklerini kullanabilmek: Hedeflere ve yönelime
insanların adanmışlığını sağlamak için bunlar gerekli yeteneklerdir.
3.
Empati göstermek ve güven yaratmak– Önemli olan güveni sağlamak ama
empati kurmayan bir yöneticinin güven sağlaması zordur. Karşısındaki kişinin güvensizliğini
ya da ne kadar bir güven duygusuna sahip olduğunu anlamak için bile empati gereklidir.
4.
İşi delege etmek: Hedefleri ve yönelimi verdikten sonra insanlara işlerini
yapabilmeleri için fırsat tanımak önemlidir. Sürekli mikro yönetim yaptığınız, işini yapma
şekline sürekli burnunuzu soktuğunuz bir insanda ne güven duygusu gelişir ne de işi
yapmayla ilgili yetenekler.
5.
Veri analiz yetenekleri: Performansı ölçmek için kullanılan verileri ve
ölçütleri anlayıp elde ettiği çıkarımları karar verme süreçlerine verimli bir şekilde entegre
edebilmek yöneticiler için önemli yeteneklerdir. Bunu yapamayan yöneticiler, veriye dayalı
olmadan etkileme gücü daha yüksek olan astları tarafından istemedikleri noktalara
çekiştirilebilirler. Ya da daha kötüsü astları bile değil, kendi kafalarındaki önyargıların
oyuncağı konumuna düşebilirler. Özellikle geçmişte kendileri sahadayken geçerli olan
kalıpların değiştiğini fark etmemek, yöneticiler için veriyle davranmamanın oluşturacağı en
önemli tuzaktır.
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6.
Karar verme yetenekleri: Kararları ertelemek ya da organizasyon içinde
başka yerlere atarak başından savmak iyi bir yönetici davranışı değildir. Ama karar verme
inisiyatifini gerekli olduğunca kullanmaktan çekinmeyen yöneticinin, bir yandan da
kararlarını iyileştirmeye yönelik olarak girdilerini sürekli olarak incelemek, iyileştirmek
yönünde kafa yorması gerekir.
7.
Performans yönetimi ve koçluk yetenekleri: İyi yöneticiler başkalarının
performanslarını iyileştirir ve onları geliştirirler. Onlar ancak etraflarındaki takım coşup
geliştiğinde kendilerinin de daha üstün konumlara ve başarılara ulaşabileceklerinin
farkındadırlar.
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Bölüm Soruları
Aşağıdakilerden hangisi Yönetimin genel özelliklerinden değildir?

1)
A.
B.
C.
D.
E.

Beşeri Özellik
Uzmanlaşma Özelliği
Koordinasyon Özelliği
Grup Özelliği
Yetkisizlik Özelliği

2)
‘İşletmelerde yapılacak işler belirli kriterlere göre bölümlendirilir.’ Açıklaması
Yönetimin hangi özelliğini açıklamaktadır?
A.
B.
C.
D.
E.

Aşağıdakilerden hangisi Yönetim döngüsü bileşenlerinden değildir?

3)
A.
B.
C.
D.
E.
4)
A.
B.
C.
D.
E.

İşbirliği Özelliği
İşbölümü ve Uzmanlaşma Özelliği
Yetki Özelliği
Koordinasyon Özelliği
Basamak Özelliği

Planlama
Örgütleme
Yöneltme
Uzmanlaşma
Koordinasyon
Aşağıdakilerden hangisi yönetmenin 5 unsuru arasında yer almaz?

İnsanlar,
Ham madde/donanım
Makineler
Para
Yöneticiler
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İyi bir planın sahip olması gereken özelliklerden değildir?

5)

A. İyi bir plan eldeki kaynakların optimum kullanımı gözetilerek hazırlanmalıdır
B. Planda, sadece örgüt amaçlarına yer verilmelidir.
C. Planda, zamanlama dikkatli yapılmalı, gerekmedikçe değişikliğe izin verilmemelidir.
D. Planlamada görev alacakların insani yönlerinin, çıkar ve davranışlarının da dikkate
alınması gerekir. Uygulamacıların çıkarlarına dokunuyorsa planlar savsaklanır.
E. İyi bir plan bürokratik hayalciliğin ürünü olmamalı, örgütsel gerçeklikle bağlarını
devam ettirmelidir.

Aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?

6)

A. Hiyerarşik denetim: Üst kadroların alttakileri denetlemesidir
B. Hiyerarşik denetim yönetme görevinin içindedir. Genel yönetimde üst,
bakandır. Başbakan üst değil, koordinatördür.
C. Hiyerarşik amirler hem kanunlara uygunluk hem de elverişlilik (yerindelik)
denetimi yaparlar.
D. Denetim sonucu astın yaptığı işlemler üzerinde hiyerarşik amirin işlemi kabul
etme, yürürlüğünü geciktirme, iptal etme ve değiştirme gibi yetkisi vardır
ancak üst astın yerine geçip karar alamaz ona yön verebilir.
E. İdari teftiş: Teftiş kurulunca yapılan denetlemedir. Denetleyicilerin yürütme
yetkisi vardır.
Bir yöneticinin sahip olması gereken özelliklerden değildir?

7)
A.
B.
C.
D.
E.

Veri analiz yetenekleri:
İşi delege etmek:
Empati göstermek ve güven yaratmak
İkna yeteneklerini kullanabilmek
Kapalı hedefler tanımlamak
‘İyi yöneticiler başkalarının performanslarını iyileştirir ve onları geliştirirler.’

8)

cümlesi yöneticinin hangi özelliğini açıklar?
A.
B.
C.
D.
E.

İşi delege etmek
Veri analiz yetenekleri
Karar verme yetenekleri
Performans yönetimi
Açık hedefler tanımlamak
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Devlet Denetleme Kurulu hangi makama bağlı olarak çalışır?

9)
A.
B.
C.
D.
E.

Sayıştay
Yargıtay
Cumhurbaşkanlığı
Başbakanlık
İç İşleri Bakanlığı

10. Aşağıdakilerden hangisi İyi bir örgütün (teşkilatın) özelliklerinden değildir?
A. Örgütün amaçları ile iş görenin beklentilerinin farklı olması gerekir.
B. Yöneticilerin görev, yetki ve sorumlulukları arasında kesin bir ayırım
yapılmalıdır.
C. Ast ancak bir üstten emir alır.
D. İş, yetki, sorumluluk ve ücretler açık ve kesin olarak belirlenir.
E. Belirlenen görevlere göre yetki, verilen yetkiye göre de sorumluk
belirlenir.
1E 2B 3 D 4E 5B 6E 7E 8D 9C 10A
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4. SAĞLIK BAKANLIĞININ TARİHÇESİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1. 1920-1923 Yılları Arası Sağlık Politikaları
4.2. 1923-1946 Yılları Arası Sağlık Politikaları
4.3. 1946-1960 Yılları Arası Sağlık Politikaları
4.4. 1960-1980 Yılları Arası Sağlık Politikaları
4.5. 1980-2002 Yılları Arası Sağlık Politikaları
4.6. 2003 Yılı Sonrası Sağlık Politikaları: Türkiye Sağlıkta Dönüşüm Programı

57

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Sağlık Bakanlığımızın tarihçesini hakkında kısaca bilgi veriniz?
Ülkemizde uygulanan sağlık politikaları hakkında kısaca bahsediniz?
Yeni sağlık hizmetleri yapılanmasının özellikleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Sağlık Bakanlığımızın
Tarihçesi

Sağlık Bakanlığımızın
tarihçesini bilmek

Konuyla ilgili dersleri
izleyerek ve hazırlanan ders
notlarını okuyarak

Ülkemizde uygulanan sağlık
politikalarını bilmek
Yeni sağlık hizmetleri
yapılanmasının özelliklerini
bilmek
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Anahtar Kavramlar
Sağlık politikaları
Sağlık hizmetleri

60

Giriş
Selçuklu-Osmanlı tıp geleneğinde süreklilik yanında, sağlık hizmetlerinin
organizasyonunda da bir kültür birliğinin varlığı söz konusudur. Cumhuriyetimizin kuruluşu
ile birlikte bu yapı geliştirilirken, bütün kurumları ile devlet örgütlenmesi ve hizmet
politikalarının oluşturulmasında daha çok Batı’ya dönük bir yol izlenmiştir. Sağlık politikaları
bu süreçte, dünyadaki eğilimlerden bağımsız kalamayarak, temel tercih değişiklikleri
göstermiştir.
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4.1. 1920-1923 Yılları Arası Sağlık Politikaları
Sağlık Bakanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışını takiben 3 Mayıs 1920
tarihinde 3 sayılı kanun ile kurulmuştur. Bakanlığın ilk ismi Sıhhi ve İçtimai Muavenet
Vekâleti (Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı) olarak belirlenmiş ve ilk sağlık bakanı olarak
Dr. Adnan Adıvar görevlendirilmiştir. Bu dönem sağlıkla ilgili düzenli bir kayıt fırsatı
olmamış, daha çok savaş yaralarının sarılmasına ve mevzuat geliştirmeye odaklanılmıştır.

4.2. 1923-1946 Yılları Arası Sağlık Politikaları
Cumhuriyetin ilanı sonrası sağlık bakanı olan Dr. Refik Saydam 1937 yılına kadar
süren bakanlığı süresince, ülkemizin sağlık hizmetlerinin kuruluşunda ve gelişmesinde büyük
katkılar sağlamıştır. 1923 yılında, ülkemizde sağlık hizmetleri hükümet, belediye ve karantina
tabiplikleri, küçük sıhhiye memurlukları, 86 adet yataklı tedavi kurumu, 6.437 hasta yatağı,
554 hekim, 69 eczacı, 4 hemşire, 560 sağlık memuru ve 136 ebe ile veriliyordu.
Bu dönemde,
- 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun (1928),
- 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu (1930) gibi hâlen yürürlükte olan kanunlar
dâhil çeşitli kanunlar çıkarılmıştır.
Refik Saydam döneminde yürütülen sağlık politikalarında şu dört ilke söz konusudur:
1- Sağlık hizmetlerinin planlanması ve programlanması ile yönetiminin tek elden
yürütülmesi,
2- Koruyucu hekimliğin merkezi yönetime, tedavi edici hekimliğin ise yerel
yönetimlere bırakılması,
3- Sağlık insan gücü ihtiyacını karşılamak üzere tıp fakültelerinin cazibesinin
artırılması, tıp fakültesi mezunlarına mecburi hizmet uygulanması,
4- Sıtma, frengi, trahom, verem, cüzzam gibi bulaşıcı hastalıklarla mücadele
programlarının başlatılması.
Bu ilkeler ışığında;
- Sağlık hizmetleri, “geniş bölgede tek amaçlı hizmet”/ “dikey örgütlenme” modeli ile
yürütülmüştür.
- Yasal düzenlemelerle, koruyucu hekimlik kavramı geliştirilmiş, yerel yönetimlerin
hastane açmaları teşvik edilmiş, her ilçede hükümet tabibi olması hedeflenmiştir.
- Nüfusun çok olduğu yerlerden başlayarak 1924’te 150 ve 1936’da 20 ilçe
merkezinde muayene ve tedavi evleri açılmış, koruyucu sağlık hizmetlerinde çalışan
hekimlerin maaşları artırılmış ancak serbest çalışmaları yasaklanmıştır.
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- İllere rehber olmak üzere ilk olarak 1924’te Ankara, Diyarbakır, Erzurum, Sivas
Numune Hastaneleri ve 1936’da Haydarpaşa Numune Hastanesi açılmıştır. Daha sonraki
yıllarda tamamlanan Trabzon ve Adana Numune Hastaneleri ile Numune Hastanesi sayısı 7’
ye çıkmıştır.

4.3. 1946-1960 Yılları Arası Sağlık Politikaları
Cumhuriyet dönemi ilk yazılı sağlık planı olarak da adlandıracağımız “Birinci On
Yıllık Milli Sağlık Planı” 1946 tarihindeki Yüksek Sağlık Şurası’nca onaylanmıştır. Bu plan
sağlık bakanı Dr. Behçet Uz tarafından 12 Aralık 1946’da açıklanmıştır. Ancak yoğun bir
çalışmayla hazırlanan bu plan kanunlaşamadan, Dr. Behçet Uz, Sağlık Bakanlığından
ayrılmak durumunda kalmıştır.
Yaklaşık bir buçuk yılda kanun tasarısı hâline gelen Milli Sağlık Planı, Dr. Behçet Uz,
Hasan Saka hükümetinde de (10.8.1947/10.6.1948) sağlık bakanı olunca Bakanlar Kurulunda
ve TBMM’nin dört komisyonunda görüşülüp kabul edildiği hâlde, hükümet değişikliği
nedeniyle kanunlaşamamıştır.
Milli Sağlık Planı ve Milli Sağlık Programı yasal metin hâline getirilerek tümüyle
uygulanamamış olsa da, içerdiği düşüncelerden büyük kısmı ülkemizin sağlık yapılanmasını
derinden etkilemiştir.
Temel yapı olarak, o güne kadar yerel yönetimlerin denetiminde olan yataklı tedavi
kurumları merkezden yönetilmeye başlanmıştır.
Milli Sağlık Planı’nda köy ve köylülerimizi sağlık teşkilatına kavuşturmak ilkesi
çerçevesinde, her 40 köy için 10 yataklı bir sağlık merkezi kurularak tedavi edici hekimlikle
koruyucu sağlık hizmetlerinin birlikte verilmesi sağlanmaya çalışılmıştır. Bu merkezlere iki
hekim, bir sağlık memuru, bir ebe ve bir ziyaretçi hemşire ile onar köylük gruplarda çalışacak
köy ebesi ve köy sağlık memurları atanmaya çalışılmıştır. 1945 yılında 8 adet olan sağlık
merkezi sayısı 1950 yılında 22’ye, 1955’de 181’e, 1960 yılında 283’e ulaşmıştır.
Sağlık Bakanlığı bünyesinde 1952 yılında Ana Çocuk Sağlığı Şube Müdürlüğü
kurulmuştur. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Dünya Sağlık
Teşkilatı (WHO) gibi milletlerarası teşekküllerden yardım temin edilerek, Ankara’ da
1953’de bir Ana ve Çocuk Sağlığı Tekâmül Merkezi tesis olunmuştur.
Bu dönemde çocuk ölümleri ve enfeksiyonlara bağlı ölümlerin çok yoğun olması
sebebiyle, nüfus artırıcı politikalar uygulanmıştır. Bu çerçevede sağlık merkezleri,
doğumevleri ve enfeksiyon hastalıklarına yönelik sağlık tesisleri artırılmış ve sağlık insan
kaynakları gelişimi konusunda önemli mesafeler alınmıştır.
Doğumda beklenen yaşam süresi ortalama olarak, 1950–1955 yıllarında 43.6 yıl,
1960–1965 yıllarında 52.1 yıl, 1970–1975 yıllarında 57.9 yıl olarak gerçekleşmiştir.
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Birinci On Yıllık Milli Sağlık Planı’nın devamı niteliğinde olan ve 8 Aralık 1954
tarihinde sağlık bakanı Dr. Behçet Uz tarafından açıklanan “Milli Sağlık Programı ve Sağlık
Bankası Hakkında Etütler” ülkemizin sağlık planlamasının ve organizasyonun temel yapı
taşlarından olmuştur.
Milli Sağlık Planı’nda ülkemiz yedi sağlık bölgesine ayrılıyor, her bölgeye bir tıp
fakültesi kurularak hekim ve diğer sağlık personeli sayısının artırılması düşünülüyordu
(Ankara, Balıkesir, Erzurum, Diyarbakır, İzmir, Samsun, Seyhan). Milli Sağlık Programında
ise 16 sağlık bölgesi (Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Eskişehir,
İstanbul, İzmir, Konya, Sakarya, Samsun, Seyhan, Sivas, Trabzon, Van) yapılanması
öngörülmüştür.
İnsan kaynakları altyapısı oluşturulması maksadıyla İstanbul ve Ankara Üniversitesi
Tıp Fakültesi’nden sonra Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 1955 yılında öğrenci alımına
başlamıştır. 1950 yılıyla 1960 yılı karşılaştırıldığında hekim sayısı 3.020’den 8.214’e, hemşire
sayısı 721’den 1658’e, ebe sayısı da 1.285’ten 3.219’a yükseltilmiştir.
Her 3 meslek grubunda da 10 yıl içinde % 100’den fazla artış sağlanmıştır.
Hastane ve sağlık merkezlerinin sayısı artırılmış ve yatak sayılarında önemli artışlar
sağlanmıştır. Özellikli hizmet alanlarından çocuk hastaneleri, doğumevleri ve verem
hastaneleri sayısında artış olmuştur.
1950 yılında Sağlık Bakanlığı’na bağlı 118 kurumda 14.581 yatak sayısı var iken,
1960 yılına gelindiğinde 442 kurumda 32.398 yatak sayısına ulaşmıştır. 1950 yılında yüz bin
kişiye 9 yatak düşerken, 1960 yılına gelindiğinde bu oran 16,6’ya çıkmıştır.
Sağlık kurumları ve yatak sayılarımızda bu olumlu gelişmeler olurken, sağlık
göstergelerimizde de yüz güldürücü iyileşmeler meydana gelmiştir.
Verem hastalığından ölümler bu dönemde ciddi ölçüde azaltılmıştır. Türkiye’de il ve
ilçe merkezlerinde tüberküloza bağlı ölüm hızı 1946 yılında yüz binde 150 iken, 1960 yılında
yüz binde 52’ye inmiştir.
Bebek ölüm hızında da önemli düşüşler olmuştur. Bebek ölüm hızı 1950 yılında binde
233 iken, 1960 yılında binde 176’ya düşürülmüştür.
Hem Milli Sağlık Planı ve hem de Milli Sağlık Programı’nda, halkı bir ücret
karşılığında sigortalamak, sigortası olmayan ve tedavi giderlerini ödeyemeyenlerin
masraflarını özel idare bütçesinden sağlamak, bir sağlık bankası kurarak sağlık harcamalarının
finansmanını buradan sağlamak, ilaç, serum ve aşı gibi tıbbi malzemelerin üretimini denetim
altına almak, süt ve mama gibi çocuk besinlerini sağlayacak sanayi kuruluşlarını oluşturmak
gibi hedefler bulunmaktaydı.
Bu çerçevede 1947 yılında Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı bünyesinde
Biyolojik Kontrol Laboratuvarı kurulmuş ve bir aşı istasyonu hizmete açılmıştır. Bu yıldan
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itibaren deri içi yolu ile uygulanan BCG aşısı üretimine geçilmiştir. Boğmaca aşısı ise,
ülkemizde ilk olarak 1948 yılında üretilmeye başlanmıştır.
Yine bu çerçevede İşçi Sigortaları İdaresi (Sosyal Sigortalar Kurumu) 1946 yılında
kurulmuştur. 1952 yılından itibaren sigortalı işçiler için sağlık kuruluşları ve hastaneler
açılmaya başlanmıştır.
Bu dönemde sivil toplum örgütlerinin ve bazı tıp mesleklerinin hukuki altyapılarını
bugünümüze taşıyan mevzuat da oluşturulmuştur:
Türk Tabipleri Birliği Kanunu (1953/6023)
Eczacılar ve Eczaneler Kanunu (1953/6197)
Hemşirelik Kanunu (1954/6283)
Türk Eczacıları Birliği Kanunu (1956/6643)

4.4. 1960-1980 Yılları Arası Sağlık Politikaları
1961 yılında 224 sayılı Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkındaki Kanun
çıkarılmıştır. Sağlıkta sosyalizasyon fiilen 1963 yılında başlamış, 1983’te ülkenin tümüne
yayılmıştır. Yaygın, sürekli, entegre, kademeli, il içinde bütünleşmiş bir yapı anlayışıyla
sağlık evleri, sağlık ocakları, ilçe ve il hastaneleri şeklinde bir yapılanmaya gidilmiştir.
1965’te 554 sayılı Nüfus Planlaması Hakkında Kanun çıkarılmış ve “pro-natalist”
(nüfusu artırıcı) politikadan “anti-natalist” (nüfus artış hızını sınırlayıcı) politikaya
geçilmiştir.
“Geniş bölgede tek yönlü hizmet” ilkesinin alternatifi olan “dar bölgede çok yönlü
hizmet” anlayışına geçilmiştir.
1967 yılında Genel Sağlık Sigortası için bir kanun taslağı hazırlanmışsa da, Bakanlar
Kuruluna sevk edilememiştir.
1969 yılında 2. Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda Genel Sağlık Sigortasının kurulması
tekrar öngörülmüştür.
1971’de Genel Sağlık Sigortası Kanun Taslağı, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne
gönderilmiş fakat kanunlaşamamıştır.
1974 yılında tekrar Meclis’e sunulan taslak görüşülememiştir.
1978’de Sağlık Personelinin Tam Süre Çalışma Esaslarına Dair Kanun çıkarılmış ve
kamu personeli olan doktorların muayenehane açması yasaklanmıştır. 1980 yılında Sağlık
Personelinin Tazminat ve Çalışma Esaslarına Dair Kanun ile bu kanun yürürlükten kaldırılmış
ve tekrar muayenehane serbestliği getirilmiştir.
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4.5. 1980-2002 Yılları Arası Sağlık Politikaları
1982 Anayasası vatandaşların sosyal güvenlik hakkına sahip olmalarının yanı sıra, bu
hakkın gerçekleşmesinin devletin sorumluluğunda olduğuna yönelik hükümler içermektedir.
Anayasanın 60. maddesine göre herkes sosyal güvenlik hakkına sahiptir ve devlet bu
güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alır, teşkilatı kurar demektedir. Ayrıca Anayasanın 56.
maddesinde “Devlet, herkesin hayatını, beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlamak;
insan ve madde gücünde tasarruf ve verimi artırarak, işbirliğini gerçekleştirmek amacıyla
sağlık kuruluşlarını tek elden planlayıp hizmet vermelerini düzenler. Devlet, bu görevini
kamu ve özel kesimdeki sağlık ve sosyal kurumlardan yararlanarak, onları denetleyerek
yerine getirir” ifadeleri yer almaktadır.
Aynı maddede “Genel Sağlık Sigortası kurulabileceğine” dair bir hüküm yer almıştır.
Anayasamızda, Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler bölüm başlıklı üçüncü
bölümde, Ailenin Korunması başlığı altında, 41. madde olarak; “Aile, Türk toplumunun
temelidir. Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile
planlaması öğretimi ile uygulamasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilatı kurar”
hükmü yer almaktadır.
1983 yılında çıkartılarak uygulamaya konulan 2827 sayılı aile planlaması hizmetlerine
ilişkin ikinci kanun Anayasamızın söz konusu maddesine de uygun olarak, aile planlaması
hizmetlerinin kapsam ve sınırlarını genişletmiştir.
2827 sayılı kanunda aile planlaması (kanunun adı gereği nüfus planlaması adı altında),
“fertlerin istedikleri sayıda ve istedikleri zaman çocuk sahibi olmaları” olarak tanımlanmıştır.
Kanunun üçüncü maddesinde özetle, “…Bu maksatla Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanlığı, özel teşkilat kurmaya, gebeliği önleyici ilaç ve araçları temin veya imal etmeye
veya ettirmeye, muhtaç olanlara bu ilaç ve araçları parasız veya maliyetinden ucuz fiyatla
vermeye veya verdirmeye veya sattırmak için tedbir almaya yetkilidir” denilmektedir. Ayrıca
kanunun 4. ve 5. maddelerinde kadında ve erkekte gönüllü cerrahi sterilizasyon ve isteğe
bağlı 10 haftaya kadar gebeliklerin sonlandırılması uygulamalarına da izin verilmiştir.
1987 yılında “Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu” çıkarılmıştır. Ancak bu kanunun
uygulanmasına yönelik düzenlemeler yapılamadığı ve bazı maddeleri Anayasa Mahkemesi
tarafından iptal edildiği için, bütünüyle uygulama imkânı bulunamamıştır.
1990 yılında Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) tarafından, sağlık sektörü ile ilgili bir
temel plan hazırlatılmış, Sağlık Bakanlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı tarafından yürütülen
bu “Sağlık Sektörü Master Plan Etüt Çalışması” bir anlamda sağlık reformlarının ele alındığı
bir sürecin başlangıcını oluşturmuştur.
1992 ve 1993’de Birinci ve İkinci Ulusal Sağlık Kongreleri yapılarak, sağlık
reformunun teorik çalışmalarına hız verilmiştir. 1992 yılında 3816 sayılı kanunla sosyal
güvenlik kapsamında olmayan düşük gelirli vatandaşlar için yeşil kart uygulaması
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başlatılmıştır. Böylece sağlık hizmetlerine erişim konusunda ekonomik gücü zayıf insanların,
sınırlı da olsa, sağlık sigortacılığı içine alınması sağlanmıştır.
1993 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan “Ulusal Sağlık Politikası”; destek,
çevre sağlığı, yaşam biçimi, sağlık hizmetlerinin sunumu, sağlıklı Türkiye hedefleri olmak
üzere başlıca beş ana bölümü içermekteydi.
1998 yılında Genel Sağlık Sigortası, “Kişisel Sağlık Sigortası Sistemi ve Sağlık
Sigortası İdaresi Başkanlığı Kuruluş ve İşleyiş Kanunu Tasarısı” adı altında, Bakanlar
Kurulunca TBMM’ye sunulmuş, ancak kanunlaşamamıştır.
2000 yılında, Genel Sağlık Sigortası ile ilgili olarak, “Sağlık Sandığı” adı altında
tanımlanan bir kanun tasarı taslağı bakanlıkların görüşüne gönderilmiş ancak bu da
sonuçlanmamıştır.
1990’lı yıllarda yürütülen sağlık reformu çalışmalarının ana bileşenleri şunlardı:
1- Sosyal güvenlik kurumlarının tek çatı altında toplanarak Genel Sağlık Sigortasının
kurulması,
2- Birinci basamak sağlık hizmetlerinin aile hekimliği çerçevesinde geliştirilmesi,
3- Hastanelerin özerk sağlık işletmelerine dönüştürülmesi,
4- Sağlık Bakanlığının koruyucu sağlık hizmetlerine öncelik veren sağlık hizmetlerini
planlayıp denetleyen bir yapıya kavuşturulması.
Görüldüğü gibi bu dönem, önemli teorik çalışmaların yapıldığı ancak bunların
yeterince uygulama alanının bulunamadığı bir dönem olmuştur.

4.6. 2003 Yılı Sonrası Sağlık Politikaları: Türkiye Sağlıkta Dönüşüm
Programı
3 Kasım 2002 seçimlerinin hemen ardından 16 Kasım 2002 tarihinde açıklanan 58.
Hükümetin Acil Eylem Planında “Herkese Sağlık” başlığı altında sağlık alanında yürütülmesi
öngörülen temel hedefler belirtilmiştir.
Bunların başlıcaları:
1- Sağlık Bakanlığının idari ve fonksiyonel açıdan yeniden yapılandırılması,
2- Tüm vatandaşların genel sağlık sigortası kapsamı altına alınması,
3- Sağlık kuruluşlarının tek çatı altında toplanması,
4- Hastanelerin idari ve mali açıdan özerk bir yapıya kavuşturulması,
5- Aile hekimliği uygulamasına geçilmesi,
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6- Anne ve çocuk sağlığına özel önem verilmesi,
7- Koruyucu hekimliğin yaygınlaştırılması,
8- Özel sektörün sağlık alanına yatırım yapmasının özendirilmesi,
9- Tüm kamu kuruluşlarında alt kademelere yetki devri,
10- Kalkınmada öncelikli bölgelerde yaşanan sağlık personeli eksikliğinin giderilmesi,
11- Sağlık alanında e-dönüşüm projesinin hayata geçirilmesi.
Acil Eylem Planı’nın belirlenmesinden hemen sonra, 2003 yılı başında Sağlıkta
Dönüşüm Programı hazırlanarak Sağlık Bakanlığı tarafından kamuoyuna duyurulmuştur.
Sağlıkta Dönüşüm Programı 8 tema etrafında dönüşmeyi hedeflemiştir:
1- Planlayıcı ve denetleyici Sağlık Bakanlığı,
2- Herkesi tek çatı altında toplayan genel sağlık sigortası,
3- Yaygın, erişimi kolay ve güler yüzlü sağlık hizmet sistemi,
a) Güçlendirilmiş temel sağlık hizmetleri ve aile hekimliği,
b) Etkili, kademeli sevk zinciri,
c) İdari ve mali özerkliğe sahip sağlık işletmeleri,
4- Bilgi ve beceri ile donanmış, yüksek motivasyonla çalışan sağlık insan gücü,
5- Sistemi destekleyecek eğitim ve bilim kurumları,
6- Nitelikli ve etkili sağlık hizmetleri için kalite ve akreditasyon,
7- Akılcı ilaç ve malzeme yönetiminde kurumsal yapılanma,
8- Karar sürecinde etkili bilgiye erişim: Sağlık bilgi sistemi.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdaki Refik Saydam döneminde yürütülen sağlık politikalarında hangisi doğru
değildir?
A. Sağlık hizmetlerinin planlanması ve programlanması ile yönetiminin
tek elden yürütülmesi,
B. Koruyucu hekimliğin merkezi yönetime, tedavi edici hekimliğin ise
yerel yönetimlere bırakılması,
C. Sağlık insan gücü ihtiyacını karşılamak üzere tıp fakültelerinin
cazibesinin artırılması,
D. Tıp fakültesi mezunlarına mecburi hizmet uygulanmasının kaldırılması,
E. Sıtma, frengi, trahom, verem, cüzzam gibi bulaşıcı hastalıklarla
mücadele programlarının başlatılması.

2. Aşağıdaki 1923-1946 Yılları Arası Sağlık Politikalarından hangisi doğru değildir?
A. Sağlık hizmetleri, “geniş bölgede tek amaçlı hizmet”/ “dikey örgütlenme”
modeli ile yürütülmüştür.
B. Yasal düzenlemelerle, koruyucu hekimlik kavramı geliştirilmiş,
C. Yerel yönetimlerin hastane açmaları teşvik edilmiş,
D. Her ilçede hükümet tabibi olması hedeflenmiştir.
E. Sağlık hizmetlerinde çalışan hekimlerin maaşları azaltılmış ve serbest
çalışmaları hafta da 30 saati geçmeyecek şekilde yeniden düzenlenmiştir?

3. Hangi dönemde sivil toplum örgütlerinin ve bazı tıp mesleklerinin hukuki altyapılarını
bugünümüze taşıyan mevzuat da oluşturulmuştur?
A. 1920-1923 Yılları Arası Sağlık Politikaları
B. 1923-1946 Yılları Arası Sağlık Politikaları
C. 1946-1960 Yılları Arası Sağlık Politikaları
D. 1960-1980 Yılları Arası Sağlık Politikaları
E. 1980-2002 Yılları Arası Sağlık Politikaları
4. Hastanelerin idari ve mali açıdan özerk bir yapıya kavuşturulması, hangi dönemde

olmuştur?
A. 1923-1946 Yılları Arası Sağlık Politikaları
B. 1946-1960 Yılları Arası Sağlık Politikaları
C. 1960-1980 Yılları Arası Sağlık Politikaları
D. 1980-2002 Yılları Arası Sağlık Politikaları
E. 2003 Yılı Sonrası Sağlık Politikaları
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5. Özel sektörün sağlık alanına yatırım yapmasının özendirilmesi hangi dönemde

olmuştur?
A. 1923-1946 Yılları Arası Sağlık Politikaları
B. 1946-1960 Yılları Arası Sağlık Politikaları
C. 1960-1980 Yılları Arası Sağlık Politikaları
D. 1980-2002 Yılları Arası Sağlık Politikaları
E. 2003 Yılı Sonrası Sağlık Politikaları
6. Birinci basamak sağlık hizmetlerinin aile hekimliği çerçevesinde geliştirilmesi hangi

dönemde olmuştur?
A.
B.
C.
D.
E.

2003 Yılı Sonrası Sağlık Politikaları
1980-2002 Yılları Arası Sağlık Politikaları
1960-1980 Yılları Arası Sağlık Politikaları
1946-1960 Yılları Arası Sağlık Politikaları
1923-1946 Yılları Arası Sağlık Politikaları
7. Aile hekimliği uygulamasına geçilmesi hangi dönemde olmuştur?

A.
B.
C.
D.
E.

2003 Yılı Sonrası Sağlık Politikaları
1980-2002 Yılları Arası Sağlık Politikaları
1960-1980 Yılları Arası Sağlık Politikaları
1946-1960 Yılları Arası Sağlık Politikaları
1923-1946 Yılları Arası Sağlık Politikaları
8. Bebek ölüm hızı 1950 yılında binde kaçtır?

A.
B.
C.
D.
E.

10
113
233
176
25
9. Bebek ölüm hızı 1960 yılında binde kaçtır?

A.
B.
C.
D.
E.

10
113
233
176
25

70

10. Bebek ölüm hızında da önemli düşüşler olmuştur. Bebek ölüm hızı 1950 yılından

1960 yılına nasıl değişmiştir?
A.
B.
C.
D.
E.

123/1000 den100/1000’e düşmüştür.
233/1000 den 176/1000 ‘ya düşmüştür.
133/1000 den 27/1000 ‘ye düşmüştür.
233/1000 den 21/1000 ‘e düşmüştür.
87/1000 den 53/1000 ‘e düşmüştür.

1D 2E 3C 4E 5E 6B 7A 8C 9D 10B
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5. SAĞLIK BAKANLIĞI MERKEZ TEŞKİLATI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1. Sağlık Bakanlığının Görevleri
5.2. Bakanlık Teşkilatı
5.2.1. Bakan
5.2.2. Müsteşar ve Müsteşar Yardımcıları
5.2.3. Sağlık Politikaları Kurulu
5.3. Sağlık Bakanlığının Hizmet Birimleri ve Görevleri
5.3.1. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Görevleri
5.3.2. Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Görevleri
5.3.3. Sağlığı Geliştirilmesi Genel Müdürlüğünün Görevleri
5.3.4. Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünün Görevleri
5.3.5. Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün Görevleri
5.3.6. Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğünün Görevleri
5.3.7. Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün Görevleri
5.3.8. Hukuk Müşavirliğinin Görevleri
5.3.9. Denetim Hizmetleri Başkanlığının Görevleri
5.3.10. Strateji Geliştirme Başkanlığının Görevleri
5.3.11. Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Görevleri
5.4. Sağlık Bakanlığı Bağlı Kuruluşlar
5.4.1. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ve Görevleri
5.4.2. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ve Görevleri
5.4.3. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu ve Görevleri
5.4.4. Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü ve Görevleri
5.5. Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Taşra Teşkilatları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Sağlık Bakanlığı halkın sağlığının korunması ve geliştirilmesi için hangi
tedbirleri alır ve hangi stratejileri belirler?
2. Sağlık Bakanlığı’nın teşkilat yapısını hangi kanun/kanunlar düzenler?
3. Sağlık Bakanlığı’na bağlı hizmet birimleri ve bakanlığa bağlı kuruluşlar
nelerdir, görev ve sorumlulukları nedir?

74

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Sağlık Bakanlığı merkez
teşkilatı

Sağlık Bakanlığının
görevlerini bilmek

Konuyla ilgili dersleri
izleyerek ve hazırlanan ders
notlarını okuyarak

Sağlık Bakanlığı
teşkilatlanmasını bilmek
Sağlık Bakanlığı hizmet
birimlerini bilmek
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Anahtar Kavramlar
Sağlık Bakanlığı’nın Görevleri
Sağlık Bakanlığı’nın Hizmet Birimleri
Sağlık Bakanlığı’nın Merkez ve Taşra Teşkilatı
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Giriş
Sağlık Bakanlığının görevleri ve teşkilatlanması 663 sayılı Kanun Hükmünde
Kararname ile belirlenmiştir.
Bakanlığın temel görevi; herkesin bedenî, zihnî ve sosyal bakımdan tam bir iyilik hâli
içinde hayatını sürdürmesini sağlamaktır.
Bakanlık teşkilatının en üst amiri olan bakan, Bakanlık icraatından ve emri
altındakilerin faaliyet ve işlemlerinden Başbakana karşı sorumludur.
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5.1. Sağlık Bakanlığının Görevleri
Sağlık Bakanlığının görevleri ve teşkilatlanması 663 sayılı Kanun Hükmünde
Kararname ile belirlenmiştir.
Bakanlığın temel görevi; herkesin bedenî, zihnî ve sosyal bakımdan tam bir iyilik hâli
içinde hayatını sürdürmesini sağlamaktır.
Bu kapsamda Bakanlık;
a) Halk sağlığının korunması ve geliştirilmesi, hastalık risklerinin azaltılması ve
önlenmesi,
b) Teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinin yürütülmesi,
c) Uluslararası önemi haiz halk sağlığı risklerinin ülkeye girmesinin önlenmesi,
ç) Sağlık eğitimi ve araştırma faaliyetlerinin geliştirilmesi,
d) Sağlık hizmetlerinde kullanılan ilaçlar, özel ürünler, ulusal ve uluslararası kontrole
tâbi maddeler, ilaç üretiminde kullanılan etken ve yardımcı maddeler, kozmetikler ve tıbbî
cihazların güvenli ve kaliteli bir şekilde piyasada bulunması, halka ulaştırılması ve fiyatlarının
belirlenmesi,
e) İnsan gücünde ve maddî kaynaklarda tasarruf sağlamak ve verimi artırmak, sağlık
insan gücünün ülke sathında dengeli dağılımını sağlamak ve bütün paydaşlar arasında
işbirliğini gerçekleştirmek suretiyle yurt sathında eşit, kaliteli ve verimli hizmet sunumunun
sağlanması,
f) Kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişiler tarafından açılacak sağlık
kuruluşlarının ülke sathında planlanması ve yaygınlaştırılması ile ilgili olarak sağlık sistemini
yönetir ve politikaları belirler.
(3) Bakanlık bu amaçla;
a) Strateji ve hedefleri belirler, planlama, düzenleme ve koordinasyon yapar.
b) Uluslararası ve sektörler arası işbirliği yapar.
c) Rehberlik, izleme, değerlendirme, teşvik, yönlendirme ve denetleme yapar,
müeyyide uygular.
ç) Acil durum ve afet hâllerinde sağlık hizmetlerini planlar ve yürütür.
d) Bölgesel farklılıkları gidermeye ve herkesin sağlık hizmetine erişimini sağlamaya
yönelik tedbirler alır.
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e) İlgili kurum ve kuruluşların insan sağlığını doğrudan ve dolaylı olarak etkileyen
faktörler ve sosyal belirleyicilerle ilgili uygulamalarına ve düzenlemelerine yön verir, bunu
teminen gerekli bildirimleri yapar, görüş bildirir ve müeyyide uygular.
f) Görevin ve hizmetin gerektirdiği her türlü tedbiri alır.

5.2. Bakanlık Teşkilatı
Sağlık Bakanlığı bugünkü teşkilat yapısına “Umumi Hıfzıssıhha Kanunu” (1593) ve
“Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti Teşkilat ve Memurin Kanunu” (3017) ile kavuşmuştur.

5.2.1. Bakan
Bakanlık teşkilatının en üst amiri olan bakan, Bakanlık icraatından ve emri
altındakilerin faaliyet ve işlemlerinden Başbakana karşı sorumlu olup aşağıdaki görev, yetki
ve sorumluluklara sahiptir:
a) Bakanlığı, Anayasaya, kanunlara, hükümet programına ve Bakanlar Kurulunca
belirlenen politika ve stratejilere uygun olarak yönetmek.
b) Bakanlığın görev alanına giren konularda politika ve stratejiler geliştirmek, bunlara
uygun olarak yıllık amaç ve hedefler oluşturmak, performans ölçütleri belirlemek, Bakanlık
bütçesini hazırlamak, gerekli kanunî ve idarî düzenleme çalışmalarını yapmak, belirlenen
stratejiler, amaçlar ve performans ölçütleri doğrultusunda uygulamayı koordine etmek,
izlemek ve değerlendirmek.
c) Bakanlık faaliyetlerini ve işlemlerini denetlemek, yönetim sistemlerini gözden
geçirmek, teşkilat yapısı ve yönetim süreçlerinin etkililiğini gözetmek ve yönetimin
geliştirilmesini sağlamak.
ç) Faaliyet alanına giren konularda diğer bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşları
arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.

5.2.2. Müsteşar ve Müsteşar Yardımcıları
Müsteşar, bakandan sonra gelen en üst düzey kamu görevlisi olup Bakanlık
hizmetlerini, bakan adına ve onun emir ve yönlendirmesi doğrultusunda, mevzuat
hükümlerine, Bakanlığın amaç ve politikaları ile stratejik planına uygun olarak düzenler ve
yürütür. Bu amaçla, Bakanlık birimlerine gereken emirleri verir, bunların uygulanmasını
gözetir ve sağlar. Müsteşar, bu hizmetlerin yürütülmesinden bakana karşı sorumludur.
Müsteşara yardımcı olmak üzere beş müsteşar yardımcısı görevlendirilebilir.

5.2.3. Sağlık Politikaları Kurulu
Sağlık Politikaları Kurulu, Bakanlığın sağlık sistemi yönetimi ve politika belirleme ile
ilgili temel görevlerini yerine getirmek üzere görevlendirilen on bir üye ile müsteşar ve
müsteşar yardımcılarından meydana gelir.
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Kurul üyeleri en az dört yıllık yüksekokul mezunu ve sekiz yıl iş tecrübesi bulunanlar
arasından bakan tarafından görevlendirilir. Görev süresi iki yıldır ve süresi sona eren üyeler
yeniden görevlendirilebilir. Kurula müsteşar veya görevlendireceği yardımcılarından biri
başkanlık eder.
Kurul toplantılarına, görüşlerini almak üzere üniversiteler, meslek kuruluşları,
sendikalar, sivil toplum kuruluşları ile bağlı kuruluşlardan ve Bakanlık birimlerinden yönetici
veya uzman kişiler davet edilebilir.
Kurul bünyesinde, Bakanlığın görev alanı ile ilgili olarak bilimsel ve uzmanlık
gerektiren konularda çalışma yapmak ve görüş bildirmek üzere danışma kurulları ve
komisyonlar oluşturulabilir.

5.3. Sağlık Bakanlığının Hizmet Birimleri ve Görevleri
5.3.1. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Görevleri
1.
Her türlü koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini
planlamak, teknik düzenleme yapmak, standartları belirlemek ve bu hizmetler ile sunucularını
sınıflandırmak, bununla ilgili iş ve işlemleri yaptırmak.
2.
Organ ve doku nakli, kan ve kan ürünleri, diyaliz, üremeye yardımcı tedavi,
evde sağlık, yanık, yoğun bakım gibi özellikli planlama gerektiren sağlık hizmetlerini
planlamak ve bu hizmetleri sunan kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak.
3.
Kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilere ait sağlık kurum ve
kuruluşlarına izin vermek ve ruhsatlandırmak, bu izin ve ruhsatları gerektiğinde süreli veya
süresiz iptal etmek.
4.

Sağlık hizmetlerinin ücret tarifelerini belirlemek veya tasdik etmek.

5.

Hasta hakları ile hasta ve çalışan güvenliğine yönelik düzenleme yapmak.

6.
Sağlık kurum ve kuruluşlarının mevzuata, Bakanlık
düzenlemelerine uyumunu denetlemek, gerekli yaptırımları uygulamak.
7.

politika

ve

Planlama ve standartlar oluşturulması için gerekli komisyonları kurmak.

8.
Sağlık kurum ve kuruluşları ile hizmetten faydalananlar arasında doğabilecek
ihtilafların çözümüne yönelik usulleri belirlemek.
9.
Geleneksel, tamamlayıcı ve alternatif tıp uygulamaları ile ilgili düzenleme
yapmak ve sağlık beyanı ile yapılacak her türlü uygulamalara izin vermek ve denetlemek,
düzenleme ve izinlere aykırı faaliyetleri ve tanıtımları durdurmak.
10.
Sağlık hizmetlerinde kalite ve akreditasyon kuralları belirlemek ve
uygulamasını sağlamak.
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11.
Sağlık turizmi uygulamalarının geliştirilmesine yönelik düzenlemeler yapmak,
ilgili kurumlarla koordinasyon sağlamak.
12.
İlgili mevzuat çerçevesinde kişisel verilerin
mahremiyetinin sağlanmasına yönelik düzenleme yapmak.
13.

korunmasına

ve

veri

Tıpta uzmanlık eğitimi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

14.
Sağlık insan gücü planlaması yapmak, sayı ve nitelik olarak ihtiyaca uygun
insan gücü yetiştirilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.
15.
Mevcut sağlık insan gücünü, kamu ve özel kurum ve kuruluşlar düzeyinde
planlamak ve istihdamın bu plan çerçevesinde yürütülmesini denetlemek.
16.
Sağlık meslek mensuplarının uyum, hizmet içi eğitim, sertifikalı eğitim,
görevde yükselme ve unvan değişikliği eğitimleri ve benzeri eğitimleri ile ilgili düzenlemeleri
yapmak, koordine etmek, kredilendirme, izleme ve denetimini sağlamak.
17.
İlgili kuruluşlarla işbirliği yaparak sağlık mesleklerinin standartlarını
belirlemek, eğitim müfredatlarının kanıta dayalı olarak güncellenmesini ve geliştirilmesini
sağlamak, sağlık meslek mensuplarının sertifikasyonu ile ilgili işleri yapmak veya yaptırmak.
18.
Sağlık meslek mensuplarının tescil işlemlerini yapmak, kayıtlarını tutmak,
personel hareketlerini takip etmek.
19.
Bağlı kuruluşların sağlık hizmetleri sınıfına ait personelinin ihtiyaç
planlamasını yapmak.
20.
Kura ile ataması yapılan sağlık personelinin planlama ve yerleştirme
işlemlerini yapmak.

5.3.2. Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Görevleri
1.
Sağlık Bakanlığı üst yönetimi tarafından ve ilgili mevzuat gereğince
belirlenmiş amaç, hedef, strateji ve ilkeler doğrultusunda, yönetimi altındaki faaliyetlerin
yürütülmesi ile ilgili plan ve programları tespit ederek üst yönetimin onayına sunmak,
uygulamaları izlemek ve oluşabilecek sapmalar konusunda gerekli önlemleri almak.
2.
yürütmek.

Afetlerde ve acil durumlarda ülke genelinde sağlık hizmetlerini planlamak ve

3.
Hastane öncesi acil sağlık hizmetlerine ait birimleri kurmak ve işletmek,
gerektiğinde hastane acil servisleri ile entegre etmek, ilgili birimlerin faaliyetlerini izlemek,
değerlendirmek, hasta nakil ve sevk koordinasyonunu sağlamak.
4.

Kara, hava ve deniz ambulanslarının temin, tahsis, sevk ve idaresini sağlamak.
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5.
Yurtiçinde meydana gelen afet ve acil durumlardaki sağlık hizmetlerini
Müsteşar adına yürütmek. İlgili tüm taraflarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.
6.
Yurtdışında meydana gelen afet ve acil durumlarda ulusal ve uluslararası
kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği içinde sağlık ve insanî yardım faaliyetlerine
katılmak.
7.
Tehlikeli kimyasal ve biyolojik maddelere bağlı sağlık tehditlerine yönelik
hazırlık ve cevap geliştirilmesi amacıyla gerekli organizasyonu sağlamak.
8.
Toplumun ilkyardım bilgi ve becerisinin geliştirilmesi amacıyla gerekli eğitim
faaliyetlerini planlamak ve yürütmek.
9.
Genel Müdürlük ve il müdürlüklerince düzenlenecek veya onaylanacak her
türlü ruhsatlandırma, ürün üretim ve satış izin belgesi ve mesul müdürlük belgesi, uygunluk
belgesi ve sertifikalar ile ilgili ücret tarifelerini belirlemek.
10.
Görev ve sorumluluk alanı ile ilgili personelin yetiştirilmesi için ilgili kurum
ve kuruluşlarla işbirliği içinde eğitim programı hazırlamak ve uygulamak, tatbikat
organizasyonları yapmak, ulusal ve uluslararası tatbikatlara katılmak.
11.
Afet ve acil durumlara yönelik sağlık hizmetlerinin sunumunda ihtiyaç
duyulacak haberleşme, ilaç, tıbbî ve teknik malzemelere yönelik planlama, tedarik, dağıtım ve
depolama faaliyetlerini yürütmek.

5.3.3. Sağlığı Geliştirilmesi Genel Müdürlüğünün Görevleri
1.
T.C. Sağlık Bakanlığı ve stratejik plan gereğince belirlenmiş amaç, hedef,
strateji ve ilkeler doğrultusunda, yetki alanındaki faaliyetlerin yürütülmesi ile ilgili plan ve
programların hazırlanmasını sağlayıp üst yönetimin onayına sunulması, uygulamaların
izlenmesi ve oluşabilecek sapmalar konusunda gerekli önlemlerin alınması.
2.
Sağlığının korunması ve geliştirilmesine yönelik uygulamaların yürütülmesi.
Toplum ve bireyin sağlığını geliştirmek için gerekli eğitim ve araştırma faaliyetlerini
yürütmek.
3.
Sağlık iletişimi uygulamaları ile sağlığın korunması ve geliştirilmesine yönelik
uygulamalardan doğan ulusal ve uluslar arası programların koordinasyonunun sağlanması.
4.

Sağlık Bakanlığı kurumsal iletişimi sürecinin yürütülmesi.

5.
Genel Müdürlüğün kurumsal faaliyetlerini yürütmesi için gerekli olan idari,
mali ve hukuki süreçlerin yürütülmesi.
6.
Hazırlanan uzun ve orta vadeli planların, Genel Müdürlüğün yıllık faaliyet
programı ve bütçesine dönüştürülmesi ve uygulanması.
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7.
Genel Müdürlüğün faaliyetlerini etkileyecek ya da ilgilendirecek nitelikte olan
gelişmeleri, yasal düzenleme ve değişiklikleri düzenli olarak izlemek ve zamanında gerekli
girişimlerde bulunmak.
8.
Öncelikle Genel Müdürlük içinde olmak üzere, üst yönetim ve diğer birimlerle
ortak yürütülecek uygulamalar, etkin haberleşme, raporlama ve bilgi alışverişi faaliyetlerini
planlamak ve yürütmek.
9.
Sorumluluk alanındaki faaliyetlerle ilgili bilgi akışı, kayıt, rapor ve
yazışmaların kural ve talimatlara uygun olarak düzenlenmesi, ilgili tüm belgelerin dosyalanıp
saklanması ve gizliliğinin korunmasını sağlamaya yönelik kuralların yazılı olarak tüm
birimlere iletilmesi.
10.
Faaliyetlerin daha verimli bir şekilde yürütülmesi, faaliyet sonuçlarının
ölçülmesi ve değerlendirilmesine yönelik sistemin kurulması.
11.
Sağlık Politikası Kuruluna, politika belirleme ile ilgili temel görevlerini yerine
getirme sürecinde Genel Müdürlükten talep edilen bilgi, belgeleri sunmak. Politika oluşturma
sürecinde sağlığın geliştirilmesine ilişkin öneri ve teklifler sunmak.

5.3.4. Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünün Görevleri
1.
Sağlık Bakanlığı politikaları ve stratejik plan ile belirlenmiş sağlık bilişim
sistemleri ve iletişim teknolojileri ile ilgili amaç, hedef ve strateji doğrultusunda plan ve
programlar hazırlamak, uygulamalara ilişkin standartlar belirlemek.
2.
Sağlık bilgi sistemlerinin ülke genelinde kullanımını yaygınlaştırmak, bu
alanda kullanılacak ürünlerin belirlenen standartlara uygunluğunu sağlamak, standartlara
uygunluğu belgelendirme süreçlerini yürütmek.
3.
Sağlık hizmetine erişim ve kullanım hususunda hakkaniyet ve memnuniyetin
artırılması amacıyla bilgi ve iletişim teknolojilerinin tüm imkânlarından faydalanmaya
yönelik projeler geliştirmek, uygulamak ve/veya uygulatılmasına liderlik etmek.
4.
Sağlık alanında geliştirilen bilişim projelerini e-devlet uygulamaları ile
bütünleştirmek.
5.
sağlamak.

Bakanlık, bağlı kurumlar ve kuruluşların yürütecekleri projelerde koordinasyon

6.
Bilişim teknolojilerinin dünyadaki gelişimini izlemek, sağlık bilişimi alanında
ulusal ve uluslararası ilişkileri yürütmek ve geliştirmek, politika ve stratejileri belirlemek,
sistemler arası çevrim içi ve çevrim dışı veri akışını koordine etmek.
7.
Sağlık Bakanlığının bilişim sistemlerini kurmak, işletmek, bakım, teknik
destek, güncelleme ve eğitim işlerini yürütmek.
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8.
Sağlık Bakanlığı bağlı kurumlar ve taşra teşkilâtının iş ve işlemleri ile ilgili
bilgi sistemlerinin kurulmasına rehberlik etmek.
9.

Sağlık bilişim sektörünün gelişmesine öncülük etmek.

10.

Üniversiteler, enstitüler ve araştırma merkezleri ile işbirliği yapmak.

11.
Bilgi güvenliği ve kişisel mahremiyet konularında geliştirilen politikaları
uygulamak üzere altyapı oluşturmak.
12.
Genel Müdürlüğün faaliyetlerini etkileyecek ya da ilgilendirecek nitelikteki
gelişmeleri, yasal düzenleme ve değişiklikleri izlemek.

5.3.5. Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün Görevleri
1.
Sağlık Bakanlığı ve stratejik plan gereğince belirlenmiş amaç, hedef, strateji ve
ilkeler doğrultusunda, sağlık araştırmaları alanındaki faaliyetlerin yürütülmesi ile ilgili plan
ve programların hazırlanması.
2.
Sağlık ekonomisi ve finansmanı, sağlık politikaları, hasta memnuniyeti,
sağlıkta insan kaynakları, saha araştırmaları, birinci ve ikinci basamak sağlık hizmetlerine
yönelik araştırmalar, klinik kalite ile ilgili araştırmaların yürütülmesi.
3.
Ülke sağlık istatistiklerinin kalite ve güvenilirlik standartları dâhilinde
üretilmesi ve hem ulusal hem de uluslararası kurum ve kuruluşlarla paylaşılması.
4.

Uzaktan ve yüz yüze eğitim programlarının planlanması, koordinasyonu.

5.
Sağlık hizmetlerinde çalışan personelin meslekî eğitimi ve gelişimi için eğitim
materyallerini hazırlamak, eğitim vermek, seminer, sempozyum, konferans, araştırma ve
benzeri etkinlikler düzenlemek.
6.
Uluslararası kurum ve kuruluşların sağlık alanındaki gelişmelerle ilgili
yayınlarını takip etmek, gerekli görülenleri tercüme ettirerek yayımlamak.
7.
Koruyucu, rehabilite edici hizmetler, teşhis ve tedavi metotlarının etkililiği,
verimliliği, klinik, etik, sosyal, hukukî, organizasyonel ve ekonomik etkileri konularında
değerlendirmeler yapmak veya yaptırmak, kanıta dayalı tıp uygulamaları ve klinik rehberler
geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması faaliyetlerini yürütmek.
8.
Sağlık teknolojilerinin değerlendirilmesi ve bununla ilgili tüm faaliyetlerin
yürütülmesi.

5.3.6. Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğünün Görevleri
1.
Bakanlığın ve bağlı kuruluşların hizmetlerinde kullanılacak binalar için
belirlenen ihtiyaç programlarına uygun olarak mühendislik hizmetlerini yürütmek, projelerini
hazırlamak veya hazırlatmak.
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2.
Gerektiğinde ön veya tam proje ile inşaat ihalelerini yapmak ve bu hizmetler
için müşavirlik hizmeti satın almak.
3.
Gerektiğinde Bakanlık ve bağlı kuruluşların inşaatlarının kontrollüğünü
yapmak veya yaptırmak.
4.
Sağlık yapılarının standartlarını belirlemek ve mimarisini geliştirmeye yönelik
çalışmalar yapmak.
5.

Bakanlığın ihtiyaç duyduğu taşınmazların kamulaştırma işlemlerini yürütmek.

6.
Bakanlığın ve bağlı kuruluşların ihtiyacı olan tesislerin yapımını ve mevcut
tesislerin yenilenmesini kamu özel ortaklığı modeli veya diğer usuller ile gerçekleştirmek.
7.
Sağlık hizmeti sunumunda ihtiyaç duyulan ve ileri teknoloji gerektiren tıbbî
cihaz, ürün ve hizmetlerin üretimine, teknolojilerinin geliştirilmesine ve yurtdışından
transferine yönelik yerli ve yabancı yatırım ve teknoloji imkânlarını araştırmak, teşvik etmek
ve bu ürünlerin off–set ticaretini düzenlemek.

5.3.7. Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün Görevleri
1.
Sağlık alanında yabancı ülkelerle ve uluslararası kuruluşlarla ilişkileri
yürütmek, geliştirmek ve bunlarla ilgili hukukî ve idarî düzenlemelere ilişkin çalışmaları
yürütmek.
2.

İkili ve çok taraflı anlaşma ve sözleşmelere ilişkin işlemleri yürütmek.

3.
Avrupa Birliği ile ilişkileri, Bakanlığın ilgili birimleri arasında ve Bakanlık ile
diğer kurumlar arasında koordinasyonu gerçekleştirmek suretiyle yürütmek.
4.

Uluslar arası nitelikteki kongre, konferans ve toplantılar düzenlemek.

5.

Bakanlığın yurtdışına yönelik iş ve işlemlerini yürütmek.

6.
Sağlık Bakanlığı Üst Yönetimi tarafından ve ilgili mevzuat gereğince
belirlenmiş amaç, hedef, strateji ve ilkeler doğrultusunda, yönetimi altındaki faaliyetlerin
yürütülmesi ile ilgili plan ve programları tespit ederek Üst Yönetimin onayına sunmak,
uygulamaları izlemek ve oluşabilecek sapmalar konusunda gerekli önlemleri almak.
7.
Sağlık alanında işbirliği anlaşmaları/protokolleri, acil yardımlar, yurt dışı
eğitimleri ve ülke ziyaretleri ile ilgili faaliyetleri planlamak; yurt dışında yapılacak kongre,
konferans, sempozyum, toplantıların yapılmasını sağlamak; sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi
için Birleşmiş Milletler ve bağlı uzmanlık kuruluşları, diğer uluslar arası kuruluşlarla ilişkileri
planlamak, koordine etmek ve denetlemek.
8.
Yurt dışı acil sağlık yardımı faaliyetleri kapsamında Acil Sağlık Hizmetleri
Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalara destek olmak.
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9.
Avrupa Birliği müktesebatına uyum ve üyelik müzakereleri kapsamında,
Bakanlığın görev ve faaliyet alanına giren konularda Bakanlık ve diğer AB kurumları
arasındaki koordinasyonu ve Bakanlık birimleri arasındaki koordinasyonu sağlamak, iş ve
işlemleri yürütmek.
10.

Bakanlığı ilgili iç ve dış platformlarda temsil etmek.

11.
İnsan kaynakları planlaması, iç kontrol sisteminin sürdürülmesi, denetlenmesi
ve izlenmesi, satın alma işlemlerinin gerçekleştirilmesi ile ilgili faaliyetleri planlamak,
koordine etmek.
12.
Birden fazla birimi ilgilendiren ortak faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde
yardımlaşma, işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, sonuçları izlemek ve değerlendirmek.

5.3.8. Hukuk Müşavirliğinin Görevleri
1.
Bakanlığın taraf olduğu adlî ve idarî davalarda, iç ve dış tahkim
yargılamasında, icra işlemlerinde ve yargıya intikal eden diğer her türlü hukukî
uyuşmazlıklarda idareyi temsil eder, dava ve icra işlemlerini vekil sıfatı ile takip eder.
2.
Bakanlıkça hizmet satın alma yoluyla temsil ettirilecek dava ve icra takipleri ve
tahkim ile ilgili işlemleri koordine eder, izler ve denetler.
3.
Bakanlık hizmetleriyle ilgili olarak diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından
hazırlanan mevzuat taslaklarını, idare birimleri tarafından hazırlanan mevzuat taslakları ile
düzenlenecek her türlü sözleşme ve şartname taslaklarını, idare ile üçüncü kişiler arasında
çıkan uyuşmazlıklara ilişkin işleri ve idare birimlerince sorulacak diğer işleri inceleyip hukukî
mütalaasını bildirir.
4.
Anlaşmazlıkları önleyici hukukî tedbirleri zamanında alır, uyuşmazlıkların sulh
yoluyla çözümü konusunda mütalaa verir.
5.
Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa
uygun çalışmalarını temin etmek amacıyla gerekli hukukî teklifleri hazırlar.

5.3.9. Denetim Hizmetleri Başkanlığının Görevleri
Denetime tabi olan gerçek ve tüzel kişiler, denetim için gerekli olan bilgi, belge, defter
ve kayıtları vermek, ayniyatı göstermek ve incelenmesine yardımcı olmak zorundadır. Sağlık
Denetçileri, görevleri sırasında kamu kurum ve kuruluşları ve kamuya yararlı dernekler ile
gerçek ve tüzel kişilerden gerekli yardım, bilgi, evrak, kayıt ve belgeleri istemeye yetkili olup
kanunî engel bulunmadıkça bu talebin yerine getirilmesi zorunludur.
1.
Denetime ilişkin yöntem ve teknikleri geliştirmek, denetim alanındaki standart
ve ilkelerin oluşturulmasını sağlamak, denetim rehberleri hazırlamak, denetimlerin etkinliğini
ve verimliliğini artırıcı tedbirler almak.
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2.
yapmak.

Bakanlık teşkilatı ile gerektiğinde bağlı kuruluşlarının performans denetimini

3.
Bakanlık teşkilatı ile gerektiğinde bağlı kuruluşların ve bunların denetimi
altındaki kurum ve kuruluşların iş ve işlemleri hakkında denetim, inceleme ve soruşturma
yapmak.
4.

Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

5.3.10. Strateji Geliştirme Başkanlığının Görevleri
1.
Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı
çerçevesinde Bakanlığın orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını
oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak.
2.
Bakanlığın görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri
geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek.
3.
Bakanlığın yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve
verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak
4.
Bakanlığın görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri
incelemek, kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini
analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak
5.

Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri yerine getirmek

6.
Bakanlığın stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine
etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek
7.
İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve
yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara
uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek
8.
Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı
harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili
birimlere gönderilmesini sağlamak
9.
Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak,
değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak
10.
İlgili mevzuatı çerçevesinde Bakanlığın gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve
alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek
11.
Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas
alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak
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12.
Bakanlığın mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara
ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek
13.
Bakanlığın yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama
sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak
14.
Bakanlığın, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemlerini
yürütmek ve sonuçlandırmak
15.
Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye
ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak
16.

Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek

17.
İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi
konularında çalışmalar yapmak; üst yönetimin iç denetime yönelik işlevinin etkililiğini ve
verimliliğini artırmak için gerekli hazırlıkları yapmak
18.
Bakanlık Merkez Döner Sermaye İşletmesince elde edilen gelirler ile Döner
Sermaye Muhasebe Birimi hesabına aktarılan tutarların tahsisini yapmak.
19.
Bakanlığın ve bağlı kuruluşların malî kaynaklarının geliştirilmesi, etkili ve
verimli bir şekilde kullanılması yönünde araştırmalar yapmak veya yaptırmak ve gerekli
tedbirleri almak.

5.3.11. Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Görevleri
1.
Sağlık Bakanlığı üst yönetimi tarafından ve ilgili mevzuat gereğince
belirlenmiş amaç, hedef, strateji ve ilkeler doğrultusunda, yönetimi altındaki faaliyetlerin
yürütülmesi ile ilgili plan ve programları tespit ederek üst yönetimin onayına sunulması,
uygulamaların izlenmesi ve oluşabilecek sapmalar konusunda gerekli önlemlerin alınması.
2.
Sağlık Bakanlığının insan gücü planlaması ve politikasıyla ilgili çalışmaların
yapılması, insan kaynakları sisteminin geliştirilmesiyle ilgili tekliflerde bulunulması.
3.
Sağlık Bakanlığı personelinin atama, nakil, terfi, emeklilik ve benzeri özlük
işleriyle ilgili faaliyetlerin yürütülmesi.
4.
Bakanlığın performans ölçütlerinin oluşturulması konusunda çalışmalar
yapılması ve tekliflerde bulunulması.
5.
5018 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde, kiralama ve satın alma işlemlerini
yürütmek, temizlik, güvenlik, aydınlatma, ısınma, onarım, taşıma ve benzeri hizmetleri
yapmak veya yaptırmak.
6.
Sağlık Bakanlığının taşınır ve taşınmazlarına ilişkin işlemleri ilgili mevzuat
çerçevesinde yürütülmesi.
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7.
Sağlık Bakanlığının genel evrak ve arşiv faaliyetlerinin düzenlenmesi ve
yürütülmesi.
8.
Sağlık Bakanlığının sivil savunma ve seferberlik hizmetlerinin planlanması ve
yürütülmesi.

5.4. Sağlık Bakanlığı Bağlı Kuruluşlar
663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname olarak ülkemiz sağlık örgütlenmesinde bazı
yeni yapılanmalar gerçekleştirilmiştir. Bunlar Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Türkiye İlaç ve
Tıbbi Cihaz Kurumu, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu ve Türkiye Hudut ve Sahiller
Sağlık Genel Müdürlüğüdür. Bu kuruluşların üstlendikleri görevler ise mevzuatta aşağıdaki
gibi belirlenmiştir.

5.4.1. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ve Görevleri
1.
T. C. Sağlık Bakanlığı üst yönetimi tarafından belirlenen politika ve hedeflere
uygun olarak temel sağlık hizmetlerini yürütmek
2.
Amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak Halk Sağlığı Kurumu hizmetleri
konularında ülkedeki durum ve sorunlar göz önüne alınıp, belirlenen hedefler doğrultusunda
plan ve programların hazırlanması, uygulamaya konulması, değerlendirilmesi
3.
Ülke çapında verilecek her türlü halk sağlığının korunması ve geliştirilmesi
hizmetlerinde koordinasyon sağlanması ile ilgili faaliyetleri planlamak, koordine etmek ve
denetlemek
4.
önlenmesi
5.

Halk sağlığının korunması ve geliştirilmesi, hastalık risklerinin azaltılması ve
Uluslararası önemi haiz halk sağlığı risklerinin ülkeye girmesinin önlenmesi

6.
Halk sağlığını koruyucu hedefleri belirler, planlama, düzenleme ve
koordinasyon yapar.
7.
Bölgesel farklılıkları gidermeye ve herkesin sağlık hizmetine erişimini
sağlamaya yönelik tedbirler alır.
8.
Sağlık tehditlerine yönelik erken uyarı ve cevap geliştirilmesi amacıyla gerekli
organizasyonu sağlamak, halk sağlığını tehdit eden konularda gereken tüm tedbirleri almak ve
gerektiğinde müeyyide uygulamak
9.
Birey, toplum ve çevre sağlığını etkileyen ve genel sağlığı ilgilendiren her tür
etkeni incelemek, teşhis etmek, değerlendirmek ve kontrol etmek üzere gerekli laboratuvar
hizmetlerinin organizasyonunu sağlamak
10.

Ulusal referans laboratuvarı kurmak ve işletmek
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11.
İçme suları, biyosidal ürünler gibi görev alanına giren konularda tüketici
güvenliği ile ilgili tedbirleri almak ve buna yönelik her türlü iş ve işlemi tesis etmek.

5.4.2. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ve Görevleri
1.
Görev alanına giren ürünlerin ruhsatlandırılması, üretimi, depolanması, satışı,
ithalatı, ihracatı, piyasaya arzı, dağıtımı, hizmete sunulması, toplatılması ve kullanımları ile
ilgili kural ve standartları belirlemek, bu faaliyetleri yürütecek kamu ve özel hukuk tüzel
kişileri ile gerçek kişilere izin vermek, ruhsatlandırmak, denetlemek ve gerektiğinde yaptırım
uygulamak, laboratuvar analizlerini yapmak veya yaptırmak.
2.
Sağlık beyanı ile satışa sunulacak ürünlerin sağlık beyanlarını inceleyerek bu
beyanlara izin vermek, izinsiz veya gerçeğe aykırı sağlık beyanı ile yapılan satışları
denetlemek, gerektiğinde durdurma, toplama, toplatma ve imha iş ve işlemlerini yapmak veya
yaptırmak, izin ve sağlık beyanları yönünden bunların her türlü reklam ve tanıtımlarını
denetlemek ve aykırı olanları durdurmak, piyasaya arz edilen ilaç, tıbbî cihaz ve ürünlerin
reklam ve tanıtımının usûl ve esaslarını belirlemek ve uygulamasını denetlemek.
3.
Görev alanına giren ilaç, tıbbî cihaz ve ürünlere ilişkin klinik araştırmalarla
ilgili düzenlemeleri yapmak, izin vermek ve denetlemek.
4.

Türk farmakopesini hazırlamak.

5.
Hayati önemi haiz ilaç, tıbbî cihaz ve ürünlerin piyasada sürekli bulunabilmesi
için gerekli tedbirleri almak.
6.
Tıbbî cihazlar için onaylanmış kuruluşları belirlemek, lisans, ruhsat veya izin
vermek, denetim yapmak ve gerektiğinde yaptırım uygulamak.
7.
Görev alanına giren ilaç, tıbbî cihaz ve ürünlerle ilgili uyarı sistemlerini
kurmak veya kurdurmak, işletmek veya işlettirmek.
8.
sağlamak.

Kurum personelinin uluslararası karşılıklı tanınma ve akreditasyonunu

9.
Görev alanına giren ilaç, tıbbî cihaz ve ürünlerin piyasa gözetimi ve denetimini
yapmak, gerektiğinde toplatmak, imha etmek veya ettirmek
10.
Piyasadaki ürünler için güvenlilik bildirim yöntemlerini belirlemek, gerekli
bildirimleri yapmak, laboratuvar analizlerini yapmak veya yaptırmak.
11.
İlaç fiyatlarının belirlenmesi için farmako-ekonomik değerlendirme ve
çalışmalar yapmak.
12.
Görev alanına giren ilaç, tıbbî cihaz ve ürünleri üretenler, satanlar ve
faydalananlar arasında doğabilecek ihtilafların çözümüne yönelik usulleri belirlemek.
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13.
Görev alanı ile ilgili faaliyetleri izlemek, değerlendirmek, iyi uygulama
örneklerini yaygınlaştırmak, politika üretilmesi ve gerekli düzenlemelerin yapılması için
Bakanlığa teklifte bulunmak.
14.
Görev alanı ile ilgili konularda ulusal veya uluslararası, kamu kurumları ve
üniversiteler ile özel kuruluşlarla bilimsel ve teknik işbirliği yapmak, müşterek çalışmalar
yürütmek.

5.4.3. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu ve Görevleri
1. Kuruma bağlı hastaneleri, ağız ve diş sağlığı merkezlerini ve benzeri sağlık
kuruluşlarını kurmak ve işletmek, gerektiğinde bunları birleştirmek, ayırmak, nakletmek veya
kapatmak.
2. Kuruma bağlı sağlık kuruluşlarında her türlü koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite
edici sağlık hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak, faaliyetlerini izlemek ve değerlendirmek,
iyi uygulama örneklerini yaygınlaştırmak, düzenleme yapılması ve politika oluşturulması
maksadıyla Bakanlığa teklifte bulunmak.
3. Performans değerlendirmesi yapmak, rapor hazırlamak, değerlendirme sistematiği
için her türlü alt yapıyı kurmak.
4. Kendisine bağlı sağlık kuruluşlarında hasta haklarına, hasta ve çalışanların sağlığına
ve güvenliğine yönelik iyileştirme çalışmaları yapmak.
5. Görev alanı ile ilgili konularda ulusal veya uluslararası kamu veya özel kurum ve
kuruluşlarla bilimsel ve teknik işbirliği yapmak, müşterek çalışma yürütmek.
6. Hastane hizmetleriyle ilgili yapılacak çalışmalarda gerekli komisyonları kurmak.
7. Kurum personelinin atama, nakil, özlük, ücret, emeklilik ve benzeri işlemlerini
yürütmek.
8. Kurum hizmetlerinin gerektirdiği her türlü satın alma, kiralama, bakım ve onarım,
arşiv, idarî ve malî hizmetleri yürütmek.

5.4.4. Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü ve
Görevleri
1.
Uluslararası önemi haiz halk sağlığı risklerinin ülkemize girmesini önlemek
amacıyla, uluslararası giriş noktaları ve bunların gümrüklü alanlarında gerekli her türlü sağlık
tedbirini almak veya aldırmak, halk sağlığını etkileyecek etkenlere karşı alınacak kontrol
önlemlerinin standardını belirlemek, belgelendirmek, denetlemek.
2.
Uluslararası giriş noktalarında hac, göç veya seyahat gibi toplu nüfus
hareketlerinde gerekli sağlık tedbirlerini almak veya aldırmak, riskli cenazelerin yurda
girişine izin vermek.
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3.
Malî yılbaşında, sağlık resmi tarifesini belirlemek, bu gelirler ve diğer sağlık
gelirleri ile para cezalarının tarh, tahakkuk ve tahsil işlemlerinin gerçekleştirilmesini
sağlamak, gelirlerinden ülke sağlık hizmetlerine katkı sağlamak.
4.
Uluslararası nakil vasıtalarının ve bu vasıtalarda görevli personelin sağlık
şartlarını belirleyerek sağlık raporlarıyla ilgili iş ve işlemleri düzenlemek.
5.
Görev alanı ile ilgili olarak Dünya Sağlık Örgütü, Uluslararası Denizcilik
Örgütü, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü ve diğer ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile
işbirliği yapmak.
6.
Uluslararası önemi haiz halk sağlığı riski olan ülkelere giden insanlara seyahat
sağlığı hizmeti vermek.
7.
Ulusal ve uluslararası sularda seyir eden gemilere uzaktan sağlık yardımı ve
desteği vermek.
8.
Uluslararası giriş noktalarında yapılması gereken tüm sağlık hizmetleri, sağlık
denetimleri ve çevre sağlığı işlemlerini yürütmek, usul ve esaslarını belirlemek.
9.
yürütmek.

Kurum personelinin atama, nakil, özlük, ücret, emeklilik ve benzeri işlemlerini

10.
Kurum hizmetlerinin gerektirdiği her türlü satın alma, kiralama, bakım ve
onarım, arşiv, idarî ve malî hizmetleri yürütmek.

5.5. Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Taşra Teşkilatları
Bakanlıkların il ve ilçe düzeyindeki yönetim kademelerine “taşra teşkilatı” denir.
Sağlık Bakanlığı da hizmet bakanlığı olması nedeniyle geniş bir taşra teşkilatına sahiptir.
Bakanlığı il düzeyinde temsil eden teşkilat “il sağlık müdürlüğü” ilçe düzeyinde temsil eden
ise “ilçe sağlık müdürlük”leridir.
İl sağlık müdürlüğü, bağlı kuruluşların il teşkilatının koordinasyonunu yapar ve
uyumlu çalışmasını gözetir. Sağlık hizmetleri yönünden ilin durumunu Bakanlıkça belirlenen
aralıklarla Bakanlığa rapor eder. Acil sağlık hizmetleri il ve ilçe sağlık müdürlükleri
tarafından yürütülür. Bu müdürlükler söz konusu hizmetlerin yürütülmesi için kamu ve özel
hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilere ait tüm sağlık kurum ve kuruluşlarının sevk ve
idaresinden sorumlu ve bu konuda yetkilidir. İl ve ilçe sağlık müdürlüğü yetki devri
çerçevesinde Bakanlıkça yürütülen görevleri il ve ilçe düzeyinde yerine getirir, yapılan
düzenlemelere uyumu denetler ve gerekli müeyyideleri uygular.
Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun taşradaki yönetim görevi il düzeyinde “halk sağlığı
müdürlükleri”nce, ilçe düzeyinde “toplum sağlığı merkezleri”nce yerine getirilir. Türkiye
Kamu Hastaneleri Kurumunun taşradaki yönetim görevi ise kamu hastane birliklerince
Kurumlarına bağlı olarak yerine getirilir. Her ilde en az bir adet “Kamu Hastaneleri Birliği
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Sekreterliği” ihdas edilir ve bu sekreterliğe kamunun eğitim araştırma ve hizmet hastaneleri
bağlıdır.
Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, taşradaki görevlerini, doğrudan
merkeze bağlı merkezler marifetiyle yerine getirir. Genel Müdürlük taşra hizmet
birimlerindeki hizmetlerin koordinasyonunu, bölge veya fonksiyon esaslı olarak merkez
sorumlu tabipleri arasından görevlendirdiği bölge baştabipleri üzerinden yürütür.
Genel Müdürlüğün taşra hizmet birimleri şunlardır, bölge baştabiplikleri, Sağlık
denetleme merkezleri, gemi adamları sağlık merkezleri, seyahat sağlığı merkezleri, tele sağlık
merkezi baştabipliği, Urla Karantina Adası Müdürlüğü, Ankara Koordinasyon Müdürlüğü.
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun taşra teşkilatı bulunmamaktadır.
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Bölüm Soruları
1)

Aşağıdakilerden hangisi Sağlık Bakanlığının görevlerinden değildir?

a- Halk sağlığının korunması ve geliştirilmesi, hastalık risklerinin azaltılması
ve önlenmesi
b- Sağlık eğitimi ve araştırma faaliyetlerinin geliştirilmesi
c- Teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinin yürütülmesi
d- Sağlık eğitimi ve araştırma faaliyetlerinin geliştirilmesi
e- Çevre kirliliğini önleme ve çevre kalitesini iyileştirmeye yönelik her türlü
faaliyet ve tesisi izlemek, gerekli tedbirleri almak ve aldırmak, denetlemek
2)
değildir?
abcde-

Aşağıdakilerden hangisi Sağlık Bakanlığı hizmet birimlerinden
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Strateji Geliştirme Başkanlığı
Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Tıpta Uzmanlık Kurulu
Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü

3)
Aşağıdakilerden hangisi Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün
görevlerindendir?
a- Sağlık iletişimi uygulamaları ile sağlığın korunması ve geliştirilmesine
yönelik uygulamalardan doğan ulusal ve uluslar arası programların
koordinasyonunun sağlanması
b- Sağlık alanında işbirliği anlaşmaları/protokolleri, acil yardımlar, yurt dışı
eğitimleri ve ülke ziyaretleri ile ilgili faaliyetleri planlamak
c- Sağlık teknolojilerinin değerlendirilmesi ve bununla ilgili tüm faaliyetlerin
yürütülmesi
d- Hastane öncesi acil sağlık hizmetlerine ait birimleri kurmak ve işletmek,
gerektiğinde hastane acil servisleri ile entegre etmek
e- Sağlık Bakanlığının insan gücü planlaması ve politikasıyla ilgili
çalışmaların yapılması, insan kaynakları sisteminin geliştirilmesiyle ilgili
tekliflerde bulunulması
4)
Bakanlığın ve bağlı kuruluşların hizmetlerinde kullanılacak binalar için
belirlenen ihtiyaç programlarına uygun olarak mühendislik hizmetlerini yürütmek,
projelerini hazırlamak veya hazırlatmak hangi hizmet biriminin görevidir?
abcde-

Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü
Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü
Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün
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5)

Aşağıdakilerden hangisi Hukuk Müşavirliğinin görevlerinden değildir?

a- Anlaşmazlıkları önleyici hukukî tedbirleri zamanında alır, uyuşmazlıkların
sulh yoluyla çözümü konusunda mütalaa verir.
b- Bakanlıkça hizmet satın alma yoluyla temsil ettirilecek dava ve icra
takipleri ve tahkim ile ilgili işlemleri koordine eder, izler ve denetler.
c- Bakanlık teşkilatı ile gerektiğinde bağlı kuruluşların ve bunların denetimi
altındaki kurum ve kuruluşların iş ve işlemleri hakkında denetim, inceleme
ve soruşturma yapmak.
d- Bakanlığın taraf olduğu adlî ve idarî davalarda, iç ve dış tahkim
yargılamasında, icra işlemlerinde ve yargıya intikal eden diğer her türlü
hukukî uyuşmazlıklarda idareyi temsil eder, dava ve icra işlemlerini vekil
sıfatı ile takip eder.
e- Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve
programa uygun çalışmalarını temin etmek amacıyla gerekli hukukî
teklifleri hazırlar.
6)
Aşağıdakilerden hangisi 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile
ülkemiz sağlık örgütlenmesinde eklenen yeni yapılanmalardan değildir?
abcde-

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu
Sağlık Politikaları Kurulu

7)
Aşağıdakilerden
görevlerinden değildir?

hangisi

Türkiye

Halk

Sağlığı

Kurumunun

a- Halk sağlığının korunması ve geliştirilmesi, hastalık risklerinin azaltılması
ve önlenmesi
b- Sağlık iletişimi uygulamaları ile sağlığın korunması ve geliştirilmesine
yönelik uygulamalardan doğan ulusal ve uluslar arası programların
koordinasyonunun sağlanması
c- Ulusal referans laboratuvarı kurmak ve işletmek
d- Uluslararası önemi haiz halk sağlığı risklerinin ülkeye girmesinin
önlenmesi
e- İçme suları, biyosidal ürünler gibi görev alanına giren konularda tüketici
güvenliği ile ilgili tedbirleri almak ve buna yönelik her türlü iş ve işlemi
tesis etmek
8)
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Kamu Hastaneler Kurumunun
görevlerindendir?
a- Hayati önemi haiz ilaç, tıbbî cihaz ve ürünlerin piyasada sürekli
bulunabilmesi için gerekli tedbirleri almak
b- Tıbbî cihazlar için onaylanmış kuruluşları belirlemek, lisans, ruhsat veya
izin vermek, denetim yapmak ve gerektiğinde yaptırım uygulamak

95

c- Kuruma bağlı hastaneleri, ağız ve diş sağlığı merkezlerini ve benzeri sağlık
kuruluşlarını kurmak ve işletmek, gerektiğinde bunları birleştirmek,
ayırmak, nakletmek veya kapatmak
d- Uluslararası nakil vasıtalarının ve bu vasıtalarda görevli personelin sağlık
şartlarını belirleyerek sağlık raporlarıyla ilgili iş ve işlemleri düzenlemek
e- Sağlık tehditlerine yönelik erken uyarı ve cevap geliştirilmesi amacıyla
gerekli organizasyonu sağlamak, halk sağlığını tehdit eden konularda
gereken tüm tedbirleri almak ve gerektiğinde müeyyide uygulamak
9)
değildir?
abcde-

Aşağıdakilerden hangisi Sağlık Bakanlığı’nın taşra teşkilat birimi
Strateji Geliştirme Başkanlığı
İl Sağlık Müdürlüğü
İlçe Sağlık Müdürlüğü
Toplum Sağlığı Merkezleri
Kamu Hastaneleri Birliği Sekreterliği

10)
Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun taşradaki yönetim görevi ilçe
düzeyinde hangi kurum tarafından gerçekleştirilir?
abcde-

İlçe Sağlık Müdürlüğü
Toplum Sağlığı Merkezleri
Kamu Hastaneleri Birliği Sekreterliği
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Sağlık Denetleme Merkezleri

CEVAPLAR:1-E 2-D 3-D 4-B 5-C 6-E 7-B 8-C 9-A 10-B
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6. İL SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİNİN TEŞKİLATLANMASI VE
GÖREVLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1. İl ve İlçe Sağlık Müdürlüklerindeki Şubelerin Görevleri
6.2. İlçe Düzeyinde Müdürlük Örgütlenmesinin Temel İlkeleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. İl düzeyinde Sağlık Müdürlüğü’nün örgütlenmesi hangi prensibe göre
planlanır?
2. İl Sağlık Müdürlüğü’nün yapılanmasında il grubuna göre kaç il sağlık müdür
yardımcısı ve hangi şube müdürlükleri bulunur?
3. İlçe düzeyinde Sağlık Müdürlüğü’nün örgütlenmesi hangi prensibe göre
planlanır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

İl Sağlık Müdürlüklerinin
İl sağlık müdürlüklerini
Teşkilatlanması ve Görevleri teşkilanlanması ve
görevlerini bilmek

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Konuyla ilgili dersleri
izleyerek ve hazırlanan ders
notlarını okuyarak

İlçe sağlık müdürlüklerinin
teşkilatlanması ve görevleri
bilmek
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Anahtar Kavramlar
İl Sağlık Müdürlüğü
İlçe Sağlık Müdürlüğü
İl düzeyinde müdürlük örgütlenmesi
İlçe düzeyinde müdürlük örgütlenmesi
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Giriş
İl sağlık müdürleri ilde bakanın temsilcisi ve valinin sağlık danışmanıdır. Bağlı
kuruluşların taşra teşkilatlarınca sunulan hizmetlerin Bakanlık politikalarına uygun bir şekilde
yürütülüp yürütülmediğini gözetir ve denetler. Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının taşra teşkilatı
arasında hizmetin bütünlüğünü sağlamak amacıyla koordinasyonu sağlar.
Özel sağlık kuruluşlarının Bakanlık politikalarına ve düzenlemelerine uyumunu
denetler. Tüm kamu ve özel sağlık kuruluşlarına, gerektiğinde yaptırım uygular. Afet ve acil
durumlarda, hastane öncesi acil sağlık hizmetlerini doğrudan yürütür. İldeki bütün sağlık
teşkilatının vali adına yönetimini üstlenir.
Sağlık istatistiklerini toplar.
Sağlığın geliştirilmesi ile ilgili program (hasta hakları birimlerinin yönetimi, hasta
memnuniyet anketleri, hakemlik, evde sağlık hizmetleri vb.) ve faaliyetleri yürütür.
Aile hekimliği de olmak üzere tüm sağlık hizmetlerinin gözetim ve denetimini yapar.
Bu hâliyle il sağlık müdürleri, Bakanlık merkezine paralel bir şekilde sistemin gözetim
ve denetiminde yetkilidir. Sağlık hizmetlerinin daha verimli, etkili, etkin ve hakkaniyetli
yürütülmesi açısından önemli bir role sahiptir.
İl sağlık müdürlüklerinin başı il sağlık müdürüdür. Müdürlüklerde ilin büyüklüğüne
göre sayısı belirlenen il sağlık müdür yardımcıları bulunur. Bu müdür yardımcılarına bağlı
şubeler üzerinden hizmet yürütülür. Şube müdürlüklerinin sayısı da gene ilin nüfus
büyüklüğüne göre belirlenir. İller nüfuslarına göre 9 bölgeye ayrılmıştır. Her il grubunda
hangi şube müdürlüklerinin bulunacağı il taşra teşkilatı cetvelinde belirtilir.
İ8 ve İ9 grubu illerde dört şube, İ7 grubu illerde beş şube, İ6 grubu illerde altı şube, İ5
grubu illerde sekiz, İ4 ve İ3 grubu illerde on bir şube, İ2 grubu illerde on üç şube İ1 grubu
illerde 19 şube bulunur.
Hangi il grubunda hangi şube müdürlüklerinin bulunacağı aşağıda tabloda verilmiştir.
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Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı İl Sağlık Müdürlüğü Şube Müdürlükleri
İ8/İ9
Grubu
İller

İ5 Grubu
İller

İ3 ve İ4
Grubu
İller

İ2 Grubu
İller

İ1 Grubu İller

Kamu
Kamu
Sağlık
Sağlık
Hizmetleri
Hizmetleri
Şube Müd.
Şube Müd.

Kamu
Sağlık
Hizmetleri
Şube Müd.

Yataklı
Sağlık
Hizmetleri
Şube Müd.

Kamu
Yataklı
Sağlık
Hizmetleri
Şube Müd.

1-Kamu
Yataklı Sağlık
Hizmetleri
Şube Müd.

Özel
Sağlık
Hizmetleri
, Eczacılık
ve Tıbbi
Cihaz
Şube Müd.

Özel
Sağlık
Hizmetleri
, Şube
Müd.

Özel
Yataklı
Sağlık
Hizmetleri
Şube Müd.

2-Özel
Yataklı Sağlık
Hizmetleri
Şube Müd.

Tıp
Meslekleri
ve Özel
Tanı
Tedavi
Merkezleri
Şube Müd.

3-Tıp
Meslekleri
Şube Müd.

İ7 Grubu
İller

İ6 Grubu
İller

Tıp
Meslekleri
ve Özel
Tanı
Tedavi
Merkezleri
Şube Müd.

Sağlık
Hizmetleri Özel
Şube Müd. Sağlık
Hizmetleri
, Eczacılık
ve Tıbbi
Cihaz
Şube Müd.

Acil ve
Afetlerde
Sağlık
Hizmetleri
Şube Müd.

Acil ve
Afetlerde
Sağlık
Hizmetleri
Şube Müd.

4-Özel Tanı
Tedavi
Merkezleri
Şube Müd.
5Ağız ve Diş
Sağlığı Şube
Müd.

Acil ve
Afetlerde
Sağlık
Hizmetleri
Şube Müd.

Eczacılık
ve Tıbbi
Cihaz
Şube Müd.

Eczacılık
ve Tıbbi
Cihaz
Şube Müd.

Eczacılık
Eczacılık
ve Tıbbi
Şube Müd.
Cihaz
Şube Müd. Tıbbi Cihaz
ve
BiyomedikalŞ
ube Müd.

Acil
Sağlık
Hizmetleri
Şube Müd.

Acil
Sağlık
Hizmetleri
Şube Müd.

Acil
Sağlık
Hizmetleri
Şube Müd.

Acil Sağlık
Hizmetleri
Şube Müd.
(Anadolu)
Acil Sağlık
Hizmetleri

103

Şube
Müd.(Avrupa)

Araştırma,
Bilgi
Sistemleri,
Sağlığın
Geliştirilm
esi ve
Halk
Sağlığı
Şube Müd.

Afetlerde
Sağlık
Hizmetleri
Şube Müd.

Afetlerde
Sağlık
Hizmetleri
Şube Müd.

Afetlerde
Sağlık
Hizmetleri
Şube Müd.

Sağlık
Bilgi
Sistemleri,
Şube Müd.

Sağlık
Bilgi
Sistemleri,
Şube Müd.

Sağlık
Sağlık Bilgi
Bilgi
Sistemleri,
Sistemleri, Şube Müd.
Şube Müd.

Araştırma
ve
Sağlığın
Geliştirilm
esi Şube
Müd.

Araştırma
ve
Sağlığın
Geliştirilm
esi Şube
Müd.

Araştırma
ve
Sağlığın
Geliştirilm
esi Şube
Müd.

Halk
Sağlığı
Sağlığı
Hizmetleri Hizmetleri
Şube Müd. Şube Müd.

Halk
Sağlığı
Hizmetleri
Şube Müd.

Halk
Halk Sağlığı
Sağlığı
Hizmetleri
Hizmetleri Şube Müd.
Şube Müd.

İnsan
Kaynaklar
ı Şube
Müd.

İnsan
Kaynaklar
ı Şube
Müd.

Araştırma
Bilgi
Sistemleri
Araştırma, ve
Sağlığın
Bilgi
Sistemleri, Geliştirilm
esi Şube
Sağlığın
Geliştirilm Müd.
esi ve
Halk
Sağlığı
Hizmetleri
Şube Müd. Halk

Afetlerde
Sağlık
Hizmetleri
Şube Müd.

Sağlık
Araştırmaları
Şube Müd.
Sağlığın
Geliştirilmesi
Şube Müd.

İnsan
Kaynakları
Şube Müd.

Disiplin ve Disiplin ve
Hukuk
Hukuk İşleri
İşleri Şube Şube Müd.
Müd.

Yönetim
Yönetim
Yönetim
Yönetim
Hizmetleri Hizmetleri Hizmetleri Hizmetleri
Şube Müd. Şube Müd. Şube Müd. Şube Müd. Yatırımlar Yatırımlar Yatırımlar
Şube Müd. Şube Müd. Şube Müd.
İdari İşler İdari İşler İdari İşler
Şube Müd. Şube Müd. Şube Müd.
Tahakkuk
Mali İşler
Şube Müd.
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6.1. İl ve İlçe Sağlık Müdürlüklerindeki Şubelerin Görevleri
1.

Kamu Yataklı Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü

1.1. Kamuya ait yataklı olarak hizmet veren her türlü teşhis, tedavi ve rehabilite
edici sağlık hizmetlerini il düzeyinde Bakanlık politika ve standartlarına uygun olarak
denetlemek ve takip etmek.
1.2. Organ ve doku nakli, kan ve kan ürünleri, diyaliz, üremeye yardımcı tedavi,
evde sağlık hizmetleri, yanık, yoğun bakım gibi özellikli planlama gerektiren sağlık
hizmetlerini il düzeyinde denetlemek ve bu hizmetleri sunan kurum ve kuruluşlar arasında
koordinasyonu sağlamak.
1.3. Kamuya ait sağlık kurum ve kuruluşlarına izin vermek ve ruhsatlandırmak, bu
izin ve ruhsatları gerektiğinde süreli veya süresiz iptal etmek,
1.4. Hasta hakları ile hasta ve çalışan güvenliğine yönelik planlama yapmak ve
gereken tedbirleri almak.
1.5. Sağlık kurum ve kuruluşlarının mevzuata, Bakanlık
düzenlemelerine uyumunu denetlemek, gerekli yaptırımları uygulamak.

politika

ve

1.6. Sağlık hizmetlerinde kalite ve akreditasyon takibini yapmak ve kurallara uygun
yürütülmesini sağlamak.
1.7. Sağlık turizmi uygulamalarının geliştirilmesine yönelik düzenlemeleri takip
etmek ve ilgili kurumlarla koordinasyonu sağlamak.
1.8. Kişisel verilerin korunmasına ve veri mahremiyetinin sağlanmasına yönelik
tedbirleri almak.
1.9. Sağlık meslek mensuplarının uyum, hizmet içi eğitim, sertifikalı eğitim ve
benzeri eğitimleri ile ilgili planlamaları il düzeyinde yaparak Bakanlığa bildirmek.
1.10. Görev alanına giren konularda gereken denetlemeleri yapmak.
1.11. İl müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
2.

Özel Yataklı Kurumlar Şube Müdürlüğü

2.1. Özel teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini il düzeyinde Bakanlık
politika ve standartlarına uygun olarak yerine getirmek ve takip etmek.
2.2. Özel organ ve doku nakli, kan ve kan ürünleri, diyaliz, üremeye yardımcı
tedavi, evde sağlık, yanık, yoğun bakım gibi özellikli planlama gerektiren sağlık hizmetlerinin
il düzeyinde yürütülmesi ile bu hizmetleri sunan kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu
sağlamak.
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2.3. İlgili Mevzuat çerçevesinde özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilere ait
sağlık kurum ve kuruluşlarına izin vermek ve ruhsatlandırmak, bu izin ve ruhsatları
gerektiğinde süreli veya süresiz iptal etmek.
2.4. Hasta hakları ile hasta ve çalışan güvenliğine yönelik planlama yapmak ve
tedbirleri almak.
2.5. Sağlık kurum ve kuruluşlarının mevzuata, Bakanlık
düzenlemelerine uyumunu denetlemek, gerekli yaptırımları uygulamak.

politika

ve

2.6. Geleneksel, tamamlayıcı, alternatif tıp ve sağlık beyanı ile ilgili her türlü
uygulamaları denetlemek, düzenlemek ve izinlere aykırı faaliyet ve tanıtımları tespit edip
Bakanlığa bildirmek.
2.7.
sağlamak.

Sağlık hizmetlerinde kalite ve belirlenen akreditasyon kurallarının takibini

2.8. Sağlık turizmi uygulamalarının geliştirilmesine yönelik düzenlemeleri takip
etmek ve ilgili kurumlarla koordinasyonu sağlamak.
2.9. İlgili mevzuat çerçevesinde kişisel
mahremiyetinin sağlanmasına yönelik tedbirleri almak.

verilerin

korunmasına

ve

veri

2.10. Sağlık meslek mensuplarının uyum, hizmet içi eğitim, sertifikalı eğitim ve
benzeri eğitimleri ile ilgili planlamaları yaparak Bakanlığa bildirmek.
2.11. Görev alanına giren konularda gereken denetlemeleri yapmak.
2.12. İl müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
3.

Tıp Meslekleri Şube Müdürlüğü

3.1. İlgili mevzuat gereğince ayakta teşhis ve tedavi yapılan özel sağlık
kuruluşlarında çalışan hekim ve sağlık personeline verilen meslekten men cezalarının
uygulanmasını ilgili meslek odaları ile işbirliği içerisinde sağlamak.
3.2. Serbest çalışan hekim muayene ve tedavi ücretlerine ilişkin şikâyetlerin ilgili
oda başkanlıkları ile işbirliği içerisinde giderilmesini sağlamak.
3.3. Özel sağlık kuruluşları ile ilgili yapılan şikâyetleri değerlendirmek ve gerekli
işlemleri yapmak.
3.4. Optisyenlikle ilgili kayıtların tutulmasını sağlamak, açılış, işleyiş ve denetim
hizmetlerini yürütmek ve bunlarla ilgili şikâyetleri değerlendirmek.
3.5.

Psiko-teknik merkezlerinin açılış kapanış ve denetim işlerini yürütmek.
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3.6. Ortez-Protezleri ısmarlama olarak üreten ve/veya uygulayan merkezler ile
işitme cihazı satış ve uygulaması yapan merkezlerin açılış kapanış ve denetim işlerini
yürütmek.
3.7.

Meslek odaları ve kuruluşları ile ilgili çalışmaları yürütmek.

3.8. İşyerlerinin sağlık birimlerinin durumlarını saptamak, değerlendirmek ve
kayıtlarını tutmak.
3.9.

Görev alanına giren konularda gereken denetlemeleri yapmak.

3.10. İl Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
4.

Özel Tanı Tedavi Merkezleri Şube Müdürlüğü

4.1. Ayakta teşhis ve tedavi amacıyla açılacak olan özel sağlık kuruluşlarının
mevzuat çerçevesinde başvurularını değerlendirmek, uygun olanların ruhsat işlemlerini
yürütmek, denetlemek, izlemek, mevzuat gereği gerekli işlemleri yerine getirmek.
4.2. Tıp merkezleri bünyelerinde açılmak istenen cerrahi müdahale birimlerinin
kayıtlarını tutmak, işleyiş ve denetim hizmetlerini yürütmek.
4.3. Sağlık Bakanlığı'nca ruhsatlandırılmış özel laboratuvarların açılış, işleyiş ve
denetim hizmetlerini yürütme.
4.4. Muayenehane ve sağlık kabinlerinin, mevzuat gereği açılış, işleyiş, denetim ve
gerekli tüm bilgilerinin kayıtlarının tutulmasını sağlamak.
4.5. Özel sağlık kuruluşları ile ilgili yapılan şikâyetleri değerlendirmek ve gerekli
işlemleri yapmak.
4.6. Evde sağlık hizmeti veren sağlık kuruluşlarının açılış, işleyiş ve denetim
hizmetlerini yürütmek.
4.7. İşyerlerinin sağlık birimlerinin durumlarını saptamak, değerlendirmek ve
kayıtlarını tutmak.
4.8.

Görev alanına giren konularda gereken denetlemeleri yapmak.

4.9.

İl müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

5.

Ağız ve Diş Sağlığı Şube Müdürlüğü

5.1. Toplum sağlığını etkileyen diş ve diş etlerine ait hastalıklarla ilgili
epidemiyolojik araştırma çalışmaları yapmak, ilgili kurumlarla işbirliği yaparak
uygulanmasını sağlamak, değerlendirmek.

107

5.2. Tedavi edici diş hekimliği hizmetlerinin iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılması
amacıyla mevcut hizmet birimlerini yönlendirmek. Hizmetleri izlemek, değerlendirmek,
personel ve tıbbi cihazların kaydını tutmak, açılması planlanan hastane, merkez, ünite
birimlerinin mahalli etütlerini yaparak, ihtiyaçları planlamak, Bakanlığa göndermek.
5.3. Koruyucu diş hekimliği hizmetlerini Bakanlık direktifleri doğrultusunda
yönlendirmek, izlemek, değerlendirmek, personel ve tıbbi cihaz kayıtları ile istatistik bilgileri
toplamak, ilgili şubelerle işbirliği yapmak.
5.4. İlgili sağlık birimlerinin malzeme ve personel planlamasını yapmak, ihtiyaçları
tespit etmek ve temini için ilgili şube ile koordinasyon yapmak.
5.5. Diş hekimliğinde kullanılan her türlü madde ve malzemenin üretildiği,
depolandığı iş yerlerinin, muayenehane ve diş protez laboratuvarlarının mevcut yasa, emir ve
prensiplere uygun olup olmadığını izlemek, denetim yapmak, mevzuata uymayanları ıslah
amacıyla uyarmak, ıslah edilmeyenler hakkında yasal işlemler yapmak, açma, nakil ve
kapatmalarda gerekli işlemleri yapmak.
5.6. Ağız ve diş sağlığı ile ilgili koruyucu hekimlik amaçlı öğrencilere ve halka ağız
ve diş sağlığı eğitim programları yapmak, uygulamak, onaylatmak ilgili kurum ve
kuruluşlarla ve özellikle kitle iletişim araçlarından da yararlanarak uygulanmasını ve
değerlendirilmesini sağlamak.
5.7.

Yetkisiz olarak dişçilik yapan ve işyeri açan kişilerle mücadele etmek.

5.8. Sağlık meslek liseleri diş protez teknisyenliği bölümü öğrencilerinin, kamu ve
özel sektöre ait diş hastaneleri, ağız ve diş sağlığı merkezleri ve diş protez laboratuvarları gibi
uygulama alanlarında uygulamalı eğitimlerde sarf malzemesi desteğini sağlamak.
5.9.

Görev alanına giren konularda gereken denetlemeleri yapmak.

5.10. İl müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
6.

Eczacılık Şube Müdürlüğü

6.1. Türkiye İlaç ve Tıbbı Cihaz Kurumunun görev alanına giren ilaç ve ürünlerin
ruhsatlandırılması, üretimi, depolanması, satışı, ithalatı, ihracatı, piyasaya arzı, dağıtımı,
hizmete sunulması, toplatılması, kullanımları ile ilgili kural ve standartların, bu faaliyetleri
yürütecek olan kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişileri denetlemek ve
gerektiğinde yaptırım uygulamak.
6.2. Sağlık beyanı ile satışa sunulacak ürünlerin sağlık beyanlarını izinsiz veya
gerçeğe aykırı sağlık beyanı ile yapılan satışları denetlemek, gerektiğinde durdurma, toplama,
toplatma ve imha iş ve işlemlerini yapmak veya yaptırmak, izin ve sağlık beyanları yönünden
bunların her türlü reklam ve tanıtımlarını denetlemek ve aykırı olanları durdurmak, piyasaya
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arz edilen ilaç ve ürünlerin reklam ve tanıtımının usul ve esaslarının uygulanmasını
denetlemek.
6.3. Görev alanına giren ilaç ve ürünlere ilişkin klinik araştırmalar ile ilaç ve
ürünler dışında kalan alanlarda yapılacak klinik araştırmalarla ilgili düzenlemeleri
denetlemek.
6.4. Hayati önemi haiz ilaç ve ürünlerin piyasada sürekli bulunabilmesi için gerekli
tedbirleri almak.
6.5. Görev alanına giren ilaç ve ürünlerle ilgili uyarı sistemlerini kurmak veya
kurdurmak, işletmek veya işlettirmek.
6.6. Görev alanına giren ilaç ve ürünlerin piyasa gözetimi ve denetimini yapmak,
gerektiğinde toplatmak, imha etmek veya ettirmek, piyasadaki ürünler için güvenlilik bildirim
yöntemi ile ilgili gerekli bildirimleri yapmak.
6.7. İlaç ve ürünlerin ülkeye girişinin yapıldığı noktalardan itibaren, soğuk zincir
koşullarında ve kurallara uygun olarak nakledilmesini, il düzeyinde ecza depoları ve
eczanelerde sağlıklı koşullarda saklanılmasını ilgili birimler ile işbirliği içinde takip etmek.
6.8. Özel ve kamu kuruluşlarına ait kimyevi madde ve ecza deposu, eczaneler ve
ecza dolaplarının açılışları ve çalışmaları işlemlerini düzenlemek, faaliyetlerini izlemek,
denetlemek.
6.9. Üretim yerlerinde, dağıtım ünitelerinde, özel veya kamu kuruluşlarında
uyuşturucu, psikotrop madde ve müstahzarların tıbbi amaçla kullanımını denetlemek,
düzenlemeleri uygulamak, uygulatmak.
6.10. Görev alanı ile ilgili faaliyetleri izlemek, değerlendirmek, iyi uygulama
örneklerini yaygınlaştırmak.
6.11. Görev alanına giren konularda gereken denetlemeleri yapmak.
6.12. İl müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
7.

Tıbbi Cihaz ve Biyomedikal Şube Müdürlüğü

7.1. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun görev alanına giren tıbbi cihaz ve
ürünlerin ruhsatlandırılması, üretimi, depolanması, satışı, ithalatı, ihracatı, piyasaya arzı,
dağıtımı, hizmete sunulması, toplatılması ve kullanımları ile ilgili kural ve standartların, bu
faaliyetleri yürütecek olan kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişileri denetlemek ve
gerektiğinde yaptırım uygulamak.
7.2. Sağlık beyanı ile satışa sunulacak ürünlerin sağlık beyanlarını izinsiz veya
gerçeğe aykırı sağlık beyanı ile yapılan satışları denetlemek, gerektiğinde durdurma, toplama,
toplatma ve imha iş ve işlemlerini yapmak veya yaptırmak, izin ve sağlık beyanları yönünden
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bunların her türlü reklam ve tanıtımlarını denetlemek ve aykırı olanları durdurmak, piyasaya
arz edilen tıbbi cihaz ve ürünlerin reklam ve tanıtımının usul ve esaslarının uygulanmasını
denetlemek.
7.3. Görev alanına giren tıbbi cihaz ve ürünlere ilişkin klinik araştırmalar ile tıbbi
cihaz ve ürünler dışında kalan alanlarda yapılacak klinik araştırmalarla ilgili düzenlemeleri
denetlemek.
7.4. Hayati önemi haiz tıbbi cihaz ve ürünlerin piyasada sürekli bulunabilmesi için
gerekli tedbirleri almak.
7.5. Tıbbi cihazlar için onaylanmış kuruluşların lisans, ruhsat ve izinlerinin
denetimini yapmak ve gerektiğinde yaptırım uygulamak.
7.6. Görev alanına giren tıbbi cihaz ve ürünlerle ilgili uyarı sistemlerini kurmak
veya kurdurmak, işletmek veya işlettirmek.
7.7. Görev alanına giren tıbbi cihaz ve ürünlerin piyasa gözetimi ve denetimini
yapmak, gerektiğinde toplatmak, imha etmek veya ettirmek, piyasadaki ürünler için
güvenlilik bildirim yöntemi ile ilgili gerekli bildirimleri yapmak.
7.8. Tıbbi cihaz ve ürünlerin ülkeye girişinin yapıldığı noktalardan itibaren, soğuk
zincir koşullarında ve kurallara uygun olarak nakledilmesini, il düzeyinde ecza depoları ve
eczanelerde sağlıklı koşullarda saklanılmasını ilgili birimler ile işbirliği içinde takip etmek.
7.9. Görev alanı ile ilgili faaliyetleri izlemek, değerlendirmek, iyi uygulama
örneklerini yaygınlaştırmak.
7.10. Görev alanına giren konularda gereken denetlemeleri yapmak.
7.11. İl müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
8.

Halk Sağlığı Hizmetleri Şube Müdürlüğü

8.1. Bakanlığın strateji ve hedeflerine uygun olarak halk sağlığı hizmetlerinin il
genelinde hedef ve stratejilerini belirlemek.
8.2. Bakanlıkça halk sağlığı alanında yapılan düzenlemelerin il düzeyinde
uygulanıp uygulanmadığını takip ve kontrol etmek.
8.3. İl genelindeki Kamu Hastane Birliği ile Halk Sağlığı Müdürlüğü arasında ortak
görev ve hizmetler bakımından gerekli koordinasyonu sağlamak.
8.4.
yapmak.

Halk sağlığı müdürlüğünün sunduğu hizmetlerin belirli periyotlarla denetimini
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8.5. Bakanlık Aile Hekimliği politikaları ile ilgili il düzeyinde hedeflerin
belirlenmesi ve uygulamanın izlenmesi çalışmalarını yürütmek.
8.6.

Görev alanına giren diğer konularda gereken denetlemeleri yapmak.

8.7.

İl müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

9.

Acil Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü

9.1. Hastane öncesi acil sağlık hizmetleri alanında il genelinde sağlık hizmetlerini
planlamak ve yürütmek.
9.2. Hastane öncesi acil sağlık hizmetlerine ait birimleri kurmak ve işletmek,
gerektiğinde hastane acil servisleri ile entegre etmek, ilgili birimlerin faaliyetlerini izlemek,
değerlendirmek, hasta nakil ve sevk koordinasyonunu sağlamak.
9.3. Kara ambulanslarının Bakanlığın izni doğrultusunda temin, tahsis, sevk ve
idaresini sağlamak.
9.4. İl içinde meydana gelen afetlerde ve acil durumlardaki acil sağlık hizmetlerini
ilgili tüm taraflarla işbirliği ve koordinasyon içinde sağlamak.
9.5. İl dışında meydana gelen afetlerde ve acil durumlarda Bakanlığın talimatı
doğrultusunda ulusal ve uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği içinde
sağlık ve insani yardım faaliyetlerine katılmak.
9.6. Acil sağlık hizmetlerinin sunumunda ihtiyaç duyulacak haberleşme, ilaç, tıbbi
ve teknik malzemelere yönelik planlama, tedarik, dağıtım ve depolama faaliyetlerini
yürütmek.
9.7. Toplumun ilkyardım bilgi ve becerisinin geliştirilmesi amacıyla gerekli eğitim
faaliyetlerini planlamak ve yürütmek.
9.8. Görev ve sorumluluk alanı ile ilgili personelin yetiştirilmesi için ilgili kurum
ve kuruluşlarla işbirliği içinde eğitim programı hazırlamak ve uygulamak.
9.9. Bakanlığın izni ile tatbikat organizasyonları yapmak, ulusal ve uluslararası
tatbikatlara katılmak.
9.10. Hastane acil servisleri ile 112 acil sağlık hizmetlerinin entegre çalışmalarını
koordine etmek, denetlemek.
9.11. Görev alanına giren konularda gereken denetlemeleri yapmak.
9.12. İl müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
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10.

Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü

10.1. Afetlerde sunulacak sağlık hizmetlerini planlamak ve yürütmek.
10.2. Hastanelerin afet planlarını hazırlamasına yönelik eğitim ve koordinasyonu
sağlamak ve hastane afet planlarının uygulanmasını denetlemek.
10.3. Meydana gelen afetlerde; tıbbi kurtarma ve sağlık hizmetlerini ilgili tüm
taraflarla işbirliği ve koordinasyon içinde sağlamak.
10.4. Afetlerde ulusal ve uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği
içinde sağlık ve insani yardım faaliyetlerine katılmak.
10.5. Afetlerde sağlık hizmetlerinin sunumunda ihtiyaç duyulacak haberleşme, ilaç,
tıbbi ve teknik malzemelere yönelik planlama, tedarik, dağıtım ve depolama faaliyetlerini
yürütmek.
10.6. Tehlikeli kimyasal ve biyolojik maddelere bağlı sağlık tehditlerine yönelik
hazırlık ve cevap geliştirilmesi amacıyla gerekli organizasyonu sağlamak.
10.7. Görev ve sorumluluk alanı ile ilgili personelin yetiştirilmesi için ilgili kurum
ve kuruluşlarla işbirliği içinde eğitim programı hazırlamak ve uygulamak.
10.8. Bakanlığın izni ile tatbikat organizasyonları yapmak, ulusal ve uluslararası
tatbikatlara katılmak.
10.9. Görev alanına giren konularda gereken denetlemeleri yapmak.
10.10. İl müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
11.

Sağlık Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü

11.1. Sağlık istatistiklerinin derlenmesi, veri
yayımlanması ile ilgili konularda koordinasyonu sağlamak.

kalitesinin

değerlendirilmesi,

11.2. Sağlık alanında kullanılan bilişim sistemleri ve iletişim teknolojileri ile ilgili ii
düzeyinde uygulamaları belirlemek.
11.3. Kişisel sağlık verileri ile il düzeyinde sağlık durumu ve sağlık hizmetlerine
ilişkin veri ve bilgi akışını içeren her türden bilgi sistemleri ve projelerini yapmak ve
yaptırmak.
11.4. Bakanlıkça tespit edilen esaslar çerçevesinde, resmi ve özel sağlık kurum ve
kuruluşlarından doğrudan veya ilgili birimlerce derlenen istatistik bilgileri toplamak,
kontrollerini yapmak, değerlendirmek ve veri akışının eksiksiz olarak Bakanlığa
ulaşmasını/ulaştırılmasını sağlamak.
11.5. Görev alanına giren konularda gereken denetlemeleri yapmak.
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11.6. İl Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
12.

Sağlık Araştırmaları Şube Müdürlüğü

12.1. Belirlenen sağlık politikalarının izlenmesi, değerlendirilmesi, ilin sağlık
düzeyinin yükseltilmesi ve sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik ihtiyaç duyulan
alanlarda araştırmalar yapmak veya yaptırmak.
12.2. Sağlık hizmetlerinde çalışan personelin mesleki eğitimi ve gelişimi için eğitim
materyallerini hazırlamak, eğitim vermek, seminer, sempozyum, konferans, araştırma ve
benzeri etkinlikler düzenlemek.
12.3. Koruyucu, rehabilite edici hizmetler, teşhis ve tedavi metotlarının etkililiği,
verimliliği, klinik, etik, sosyal, hukuki, organizasyonel ve ekonomik etkileri konularında
değerlendirmeler yapmak veya yaptırmak, kanıta dayalı tıp uygulamaları ve klinik rehberlerin
yaygınlaştırılması faaliyetlerini yürütmek.
12.4. Görev alanına giren konularda gereken denetlemeleri yapmak.
12.5. İl Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
13.

Sağlığın Geliştirilmesi Şube Müdürlüğü

13.1. Toplumun ve bireyin sağlığı ile ilgili bilgi, farkındalık ve kontrol yeteneklerini
artırmak ve bu konuda sorumluluk almalarını ve karar süreçlerine katılımlarını teşvik etmek.
13.2. Sağlığı doğrudan ve dolaylı olarak etkileyen faktörlerin ve sosyal
belirleyicilerin iyileştirilmesine yardım edecek düzenlemeler yaparak birey sağlığının
korunması ve sağlık düzeyinin yükseltilmesine yönelik davranış değişikliği oluşturmak ve
sürdürmek.
13.3. Sağlığın teşviki ve geliştirilmesine yönelik bilimsel çalışmalar yapmak veya
yaptırmak, eğitim kurumları ve basın yayın organları aracılığı ile toplumu bilgilendirmek,
kampanyalar yapmak veya yaptırmak.
13.4. Halk sağlığının korunması, geliştirilmesi, hastalık risklerinin azaltılması,
önlenmesi, teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinin daha verimli kullanılabilmesi
için uyarıcı, bilgilendirici ve eğitici mahiyette programlar hazırlamak veya hazırlatmak.
13.5. II Müdürlüğünün basın ve halkla ilişkilerini ve bilgi edinme hizmetlerini
yürütme,
13.6. Görev alanına giren konularda gereken denetlemeleri yapmak.
13.7. İl Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
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14.

İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü

14.1. İlde insan gücünün planlanması ve uygulanması ile performans ölçütlerinin
izlenerek değerlendirilmesi çalışmalarını yürütmek.
14.2. Müdürlük personelinin atama, nakil, terfi, emeklilik ve benzeri özlük
işlemlerini yürütmek.
14.3. Personelin, disiplin ile ilgili bütün işlemlerini yürütmek, sicil kayıtlarını
tutmak.
14.4. Personel ile ilgili verilerin sürekli güncellenerek ilgili birimlere ve Bakanlığa
bildirilmesini sağlamak.
14.5. Görev alanına giren konularda gereken denetlemeleri yapmak
15.

Disiplin Ve Hukuk İşleri Şube Müdürlüğü

15.1. Disiplin ile ilgili işlemlerin mevzuata uygun şekilde, zamanında yapılmasını ve
uygulanmasını sağlamak.
15.2. İlde muhakkiklerce yapılan inceleme ve soruşturma sonucu tanzim edilen
raporlarda teklif edilen disiplin işlemleri yapmak, diğer teklifler yönünden koordinasyonu
sağlamak.
15.3. Davalara ve icra takiplerine ilişkin bilgi ve belge temin ederek, savunma veya
yazışma yapmak.
15.4. Mevzuatın uygulanmasından doğacak olan tereddütlerin giderilmesi ve
anlaşmazlıkların önlenmesi için hukuki tedbirlerin zamanında alınmasında müdürlüğe ve
teşkilata yardımcı olmak.
15.5. 4483 sayılı Kanun uyarınca ildeki memurların ve diğer kamu görevlileri ile
ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
15.6. Memurların yargılanması ile ilgili mahkemelerden bilgi istemek ve tetkikini
yapmak.
15.7. İl disiplin kurulunca verilen kararlarla ilgili yazışmalar yapmak.
15.8. Müdürlüğe iletilen konularla ilgili inceleme ve soruşturma yapılması, takip
edilerek sonuçlandırılması, sonucundan ilgililere bilgi verilmesi.
15.9. Disiplin ve hukuk işlemleri ile ilgili Bakanlıkla yazışmalarda bulunmak.
15.10. İlgili mevzuatı uyarınca personele hukuki yardımda bulunmak.
15.11. Görev alanına giren konularda gereken denetlemeleri yapmak.
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15.12. İl müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
16.

Yatırımlar Şube Müdürlüğü

16.1. Bakanlığın ve bağlı kuruluşların hizmetlerinde kullanılacak binalar için
belirlenen ihtiyaç programlarına uygun olarak mühendislik hizmetlerini yürütmek, projelerini
hazırlamak veya hazırlatmak.
16.2. Gerektiğinde Bakanlık ve bağlı kuruluşların inşaatlarının kontrollüğünü
yapmak veya yaptırmak.
16.3. Bakanlığın ihtiyaç duyduğu taşınmazların kamulaştırma işlemlerini yürütmek.
16.4. İlde Bakanlığın ve bağlı kuruluşların hizmetlerinde kullanılacak binaların ön
veya tam proje ile inşaat ihalelerini yapmak ve bu hizmetler için müşavirlik hizmeti satın
almak.
16.5. İlde sağlık yapılarının mimarisini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak.
16.6. Görev alanına giren konularda gereken denetlemeleri yapmak.
16.7. İl müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
17.

İdari İşler Şube Müdürlüğü

17.1. 5018 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde, kiralama ve satın alma işlerini
yürütmek Temizlik, güvenlik, aydınlatma, ısınma, onarım, taşıma ve benzeri hizmetleri
yapmak veya yaptırmak.
17.2. Müdürlüğün taşınır ve taşınmazlarına ilişkin işlemleri ilgili mevzuat
çerçevesinde yürütmek.
17.3. Genel evrak ve arşiv faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek.
17.4. İdari işlerle ilgili hizmetlerin yürütülmesi için gereken organizasyonu ve
eşgüdümü sağlamak, bu konuda diğer resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak.
17.5. Bakanlığa ait tesislerin bakım ve onarımları için gerekli olan keşif özetlerinin
temini ve zamanında Bakanlığa ulaşmasını sağlamak.
17.6. Kuruluşlara ait araç, gereç ve motorlu taşıtlar ile Bakanlığa ait bina, arsa ve
tesislerin envanter kayıtlarını tutmak ve bu konuda merkezle işbirliğini sağlamak.
17.7. Görev alanına giren konularda gereken denetlemeleri yapmak.
17.8. İl müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
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18.

Tahakkuk ve Mali İşler Şube Müdürlüğü

18.1. İl düzeyinde mali kaynaklarının geliştirilmesi, etkili ve verimli bir şekilde
kullanılması yönünde araştırmalar yapmak veya yaptırmak ve gerekli tedbirleri almak.
18.2. Mali işlerle ilgili hizmetlerin yürütülmesi için gereken organizasyonu ve
eşgüdümü sağlamak, bu konuda diğer resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak.
18.3. Bakanlığa bağlı sağlık kuruluşlarının tüketim maddeleri (sarf malzemeleri,
yakacak, akaryakıt, vb.) ile tıbbi cihaz, malzeme ve demirbaşların sağlanmasını tek elden
planlayarak yürütmek.
18.4. Bakanlığa bağlı sağlık kuruluşların yıllık ödenek ihtiyaçlarını belirleyerek
bütçe hazırlığı için zamanında Bakanlığa ulaştırılmasını sağlamak.
18.5. Sağlık kurum ve kuruluşlarına ait taşınır hesaplarının, İl Konsolide Görevlileri
ve Taşınır Kayıt Kontrol Yetkililerince doğru olarak zamanında yapılmasını sağlamak.
18.6. Görev alanına giren konularda gereken denetlemeleri yapmak.
18.7. İl müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

6.2. İlçe Düzeyinde Müdürlük Örgütlenmesinin Temel İlkeleri
İlçe düzeyindeki örgütlenmede de il düzeyindeki gibi nüfus temel alınır. İlçeler
Nüfuslarına göre gruplandırılır.
İlçe TÜİK Nüfusu

İlçe Grubu

750.000 ve üzeri

A1

500.000-750.000

A2

350.000-500.000

A3

200.000-350.000

A4

150.000-200.000

B1

100.000-150.000

B2

75.000-100.000

B3

50.000-75.000

B4

50.000’den küçük

B5
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A4 grubundaki ilçelerde iki şube:
1.

Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü

2.

Yönetim Hizmetleri Şube Müdürlüğü

A3 grubundaki ilçelerde üç şube
1.

Kamu Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü

2.

Özel Sağlık Hizmetleri, Eczacılık ve Tıbbi Cihaz Şube Müdürlüğü

3.

Yönetim Hizmetleri Şube Müdürlüğü

A2 grubundaki ilçelerde dört şube
1.

Kamu Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü

2.

Özel Sağlık Hizmetleri, Eczacılık ve Tıbbi Cihaz Şube Müdürlüğü

3.

Halk Sağlığı Hizmetleri Şube Müdürlüğü

4.

Yönetim Hizmetleri Şube Müdürlüğü

A1 grubundaki ilçelerde beş şube
1.

Kamu Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü

2.

Özel Sağlık Hizmetleri

3.

Eczacılık ve Tıbbi Cihaz Şube Müdürlüğü

4.

Halk Sağlığı Hizmetleri Şube Müdürlüğü

5.

Yönetim Hizmetleri Şube Müdürlüğü

B grubundaki ilçelerde şube müdürlükleri ihdas edilmez.
İl ve ilçe düzeyinde şubelerin görev tanımları yapılırken hiçbir görev eksik bırakılmaz.
Önce ilin veya ilçenin grubu belirlenir, daha sonra bu gruba kaç şube müdürlüğü tahsis
edileceğine karar verilir. Bundan sonraki aşamada İ1 grubu ildeki şubelerin tüm görevleri
birleştirilerek Şube Müdürlüğü görev tanımı yapılır.
Örneğin A2 grubu bir ilçede Yönetim Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nün görev tanımı
içinde Sağlık Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü, Sağlık Araştırmaları Şube Müdürlüğü,
Sağlığın Geliştirilmesi Şube Müdürlüğü, İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü, Disiplin ve
Hukuk İşleri Şube Müdürlüğü, Yatırımlar Şube Müdürlüğü, İdari İşler Şube Müdürlüğü ve
Tahakkuk ve Mali İşler Şube Müdürlüğü’nün görevleri vardır.
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Bölüm Soruları
1)
Aşağıdakilerden
müdürlüklerindendir?
abcde-

hangisi

A4

grubu

ilçelerdeki

şube

Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü
Kamu Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü
Özel Sağlık Hizmetleri, Eczacılık ve Tıbbi Cihaz Şube Müdürlüğü
Halk Sağlığı Hizmetleri Şube Müdürlüğü
Eczacılık ve Tıbbi Cihaz Şube Müdürlüğü

2)
İlçe düzeyinde müdürlük örgütlenmesinde 50.000'den küçük ilçe nüfusu
hangi ilçe grubunu oluşturmaktadır?
abcde-

B1
B2
B3
B4
B5

3)
Aşağıdakilerden hangisi Halk Sağlığı Hizmetleri Şube Müdürlüğünün
görevlerinden değildir?
a- İl genelindeki Kamu Hastane Birliği ile Halk Sağlığı Müdürlüğü arasında
ortak görev ve hizmetler bakımından gerekli koordinasyonu sağlamak
b- Halk sağlığı müdürlüğünün sunduğu hizmetlerin belirli periyotlarla
denetimini yapmak
c- Meydana gelen afetlerde; tıbbi kurtarma ve sağlık hizmetlerini ilgili tüm
taraflarla işbirliği ve koordinasyon içinde sağlamak
d- Bakanlık Aile Hekimliği politikaları ile ilgili il düzeyinde hedeflerin
belirlenmesi ve uygulamanın izlenmesi çalışmalarını yürütmek
e- Bakanlıkça halk sağlığı alanında yapılan düzenlemelerin il düzeyinde
uygulanıp uygulanmadığını takip ve kontrol etmek.
4)
Üretim yerlerinde, dağıtım ünitelerinde, özel veya kamu kuruluşlarında
uyuşturucu, psikotrop madde ve müstahzarların tıbbi amaçla kullanımını denetlemek,
düzenlemeleri uygulamak, uygulatmak hangi şube müdürlüğünün görevidir?
abcde-

Sağlık Araştırmaları Şube Müdürlüğü
Eczacılık Şube Müdürlüğü
Disiplin Ve Hukuk İşleri Şube Müdürlüğü
Tıbbi Cihaz ve Biyomedikal Şube Müdürlüğü
Kamu Yataklı Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü
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İ8 ve İ9 grubu illerde kaç şube bulunmaktadır?

5)
abcde-

8
6
5
4
3
İller nüfuslarına göre kaç bölgeye ayrılmıştır?

6)
abcde7)
değildir?

11
10
9
8
7
Aşağıdakilerden hangisi İl Sağlık Müdürlüğü'nün görevlerinden

a- Sağlık istatistiklerini toplar
b- Aile hekimliği de olmak üzere tüm sağlık hizmetlerinin gözetim ve
denetimini yapar
c- Sağlığın geliştirilmesi ile ilgili program ve faaliyetleri yürütür
d- Özel sağlık kuruluşlarının Bakanlık politikalarına ve düzenlemelerine
uyumunu denetler
e- Kamu kurum ve kuruluşları, gönüllü kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler
tarafından yürütülen sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerinin, belirlenen
ilke, usûl ve standartlar çerçevesinde denetimini yapar
8)
Hastane öncesi acil sağlık hizmetlerine ait birimleri kurmak ve
işletmek, gerektiğinde hastane acil servisleri ile entegre etmek, ilgili birimlerin
faaliyetlerini izlemek, değerlendirmek, hasta nakil ve sevk koordinasyonunu sağlamak
hangi şube müdürlüğünün görevidir?
abcde-

Kamu Yataklı Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü
Özel Yataklı Kurumlar Şube Müdürlüğü
Özel Tanı Tedavi Merkezleri Şube Müdürlüğü
Acil Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü
Halk Sağlığı Hizmetleri Şube Müdürlüğü

9)
Tehlikeli kimyasal ve biyolojik maddelere bağlı sağlık tehditlerine
yönelik hazırlık ve cevap geliştirilmesi amacıyla gerekli organizasyonu sağlamak
hangi şube müdürlüğünün görevidir?
abcde-

Kamu Yataklı Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü
Tıbbi Cihaz ve Biyomedikal Şube Müdürlüğü
Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü
Acil Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü
Halk Sağlığı Hizmetleri Şube Müdürlüğü
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10)
İlçe düzeyindeki müdürlük örgütlenmesinde B1 ilçe grubu hangi nüfus
aralığındaki ilçeyi kapsamaktadır?
abcde-

200.000-350.000
150.000-200.000
100.000-150.000
75.000-100.000
50.000-75.000

CEVAPLAR: 1-A 2-E 3-C 4-B 5-D 6-C 7-E 8-D 9-C

10-B
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7. HALK SAĞLIĞI KURUMUNUN TAŞRA TEŞKİLATLANMASI VE
GÖREVLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1. Halk Sağlığı Müdürlüğü
7.2. Halk Sağlığı Kurumu Taşra Teşkilatında Hizmetin Yürütülmesindeki Esaslar
7.3. Halk Sağlığı Kurumu İl Düzeyinde Taşra Örgütlenmesinde İhdas Edilen Şube
Müdürlükleri
7.4. Halk Sağlığı Müdürlüğündeki Şubelerin Görev ve Yetkileri
7.5. Toplum Sağlığı Merkezleri
7.6. Halk Sağlığı Laboratuvarları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Halk Sağlığı Kurumu taşra teşkilatını oluşturan öğeler nelerdir?
2. Halk Sağlığı Kurumu il ve ilçe teşkilatlarının işlevleri nelerdir?
3. Halk Sağlığı Kurumu il teşkilat şubeleri ve görevleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Halk Sağlığı Kurumunun
Taşra Teşkilatlanması ve
Görevleri

Halk sağlığı kurumunun il
düzeyinde örgütlenmesini
bilmek

Konuyla ilgili dersleri
izleyerek ve hazırlanan ders
notlarını okuyarak

Halk sağlığı müdürlük
şubelerinin görevleri bilmek
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Anahtar Kavramlar
Halk, sağlık, teşkilat, laboratuar
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Giriş
Halk sağlığı kurumunun taşra teşkilatını halk sağlığı müdürlükleri, toplum sağlığı
merkezleri, halk sağlığı laboratuvarlarından oluşur. Halk sağlığı müdürü kurumun il içindeki
temsilcisidir ve il düzeyindeki halk sağlığı hizmetlerinden sorumludur.
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7.1. Halk Sağlığı Müdürlüğü
Her ilde kurulmuş olan halk sağlığı müdürlüğü kurumun ildeki yönetim görevini
yerine getirir. Müdürlükler bünyesinde oluşturulan şube müdürlüğü ve nüfus kriteri göz önüne
alınarak ihdas edilir. Şube müdürlüğü sorumluları kurumca görevlendirilir. İ-1 grubu il için 21
şube müdürlüğü kurulmuş olup, İ-1 grubu dışında kalan gruplardaki iller, İ-1 grubu il için
tanımı yapılan bütün şube müdürlüğü görevlerini kendileri için öngörülen şube
müdürlüklerine ilave görev vererek yürütürler.
İ8 ve İ9 grubu illerde dört şube, İ7 grubu illerde altı şube, İ6 grubu illerde yedi şube,
İ5 grubu illerde on iki İ4 ve İ3 grubu illerde on üç şube, İ2 grubu illerde on beş şube İ1 grubu
illerde 21 şube bulunur. İllerin gruplandırılması nüfuslarına göre yapılır.

7.2. Halk Sağlığı
Yürütülmesindeki Esaslar

Kurumu

Taşra

Teşkilatında

Hizmetin

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu taşra teşkilatı şu temel esaslar çerçevesinde hizmetlerini
yürütürler.
a) Bakanlık ve Kurum politikalarına, strateji ve hedeflerine, planlama ve
düzenlemelerine uygun davranırlar.
b) Sağlık hizmetinin kesintisiz ve bütünlük içerisinde sunumunu sağlamaya yönelik
tedbirleri alırlar.
c) İnsan gücünde ve maddî kaynaklarda tasarruf sağlamak ve verimi artırmak amacıyla
hizmetlerin planlanmasında ve sunumunda müşterek hareket ederler.
ç) Birlikte yürütülmesi gereken işlerde azami ölçüde işbirliği ve yardımlaşma
içerisinde bulunurlar.
d) Hizmetin yürütülmesinde ortaya çıkan kurumlar arası ihtilaf ve tereddütlü
hususlarda Kurum kararına göre hareket ederler.

7.3. Halk Sağlığı Kurumu İl Düzeyinde Taşra Örgütlenmesinde İhdas
Edilen Şube Müdürlükleri
İ8/İ9
Grubu
İller
4 Şube
Aile
Hekimliği
ve
Toplum
Sağlığı

İ7 Grubu
İller

İ6 Grubu
İller

İ5 Grubu
İller

İ3 ve İ4
Grubu İller

İ2 Grubu
İller

İ1 Grubu
İller

6 Şube

7 Şube

12 Şube

13 Şube

15 Şube

21 Şube

Aile
Hekimliği
Şube
Müdürlüğ

Aile
Hekimliği
İzleme ve
Değerlendir
me Şube

Aile
Hekimliği
İzleme ve
Değerlendir
me Şube

Aile
Hekimliği
İzleme ve
Değerlendir
me Şube

Aile
Hekimliği
İzleme ve
Değerlendir
me Şube

Aile
Hekimliği
İzleme ve
Değerlendir
me Şube
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Hizmetler
i Şube
Müdürlüğ
ü

ü

Toplum
Sağlığı
Hizmetler
i Şube
Müdürlüğ
ü

Bulaşıcı
Olmayan
Hastalıkla
r,
Programla
r ve
Kanser
Şube
Müdürlüğ
ü

Bulaşıcı
Olmayan
Hastalıkla
r,
Programla
r ve
Kanser
Şube
Müdürlüğ
ü

Müdürlüğü

Müdürlüğü

Müdürlüğü

Müdürlüğü

Müdürlüğü
Aile
Hekimliği
Uygulama
Şube
Müdürlüğü

Aile
Hekimliği
Uygulama
Şube
Müdürlüğü

Aile
Hekimliği
Uygulama
Şube
Müdürlüğü

Aile
Hekimliği
Uygulama
Şube
Müdürlüğü

Aile
Hekimliği
Uygulama
Şube
Müdürlüğü

Toplum
Sağlığı
Hizmetleri
Şube
Müdürlüğü

Toplum
Sağlığı
Hizmetleri
Şube
Müdürlüğü

Toplum
Sağlığı
Hizmetleri
Şube
Müdürlüğü

Toplum
Sağlığı
Hizmetleri
Şube
Müdürlüğü

Toplum
Sağlığı
Hizmetleri
Şube
Müdürlüğü

Kanser Şube
Müdürlüğü

Kanser Şube
Müdürlüğü

Kanser Şube
Müdürlüğü

Kanser Şube
Müdürlüğü

Bulaşıcı
Olmayan
Hastalıklar,
Programlar
ve Kanser
Şube
Müdürlüğü

Bulaşıcı
Olmayan
Hastalıklar
ve
Programlar
Şube
Müdürlüğü

Bulaşıcı
Olmayan
Hastalıklar
ve
Programlar
Şube
Müdürlüğü

Ruh Sağlığı
Programları,
Tütün ve
Diğer
Bağımlılık
Yapıcı
Maddeler
Şube

Ruh Sağlığı
Programları,
Tütün ve
Diğer
Bağımlılık
Yapıcı
Maddeler
Şube

Bulaşıcı
Olmayan
Hastalıklar
ve
Programlar
Şube
Müdürlüğü

Aile
Hekimliği
Eğitim Ve
Geliştirme
Şube
Müdürlüğü

Bulaşıcı
Olmayan
Hastalıklar
Ve Kronik
Durumlar
Şube
Müdürlüğü
Obezite,
Diyabet ve
Metabolik
Hastalıklar
Şube
Müdürlüğü

Ruh Sağlığı
Programları,
Şube
Müdürlüğü

Ruh Sağlığı
Programları,
Şube
Müdürlüğü

Tütün ve
Diğer
Bağımlılık
Yapıcı

Tütün ve
Diğer
Bağımlılık
Yapıcı
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Bulaşıcı
hastalıklar
, çevre ve
çalışan
sağlığı
şube
müdürlüğ
ü.

Destek
Hizmetler
i Şube
Müdürlüğ
ü.

Bulaşıcı
Hastalık
Kontrol
Programla
rı Şube
Müdürlüğ
ü

Çevre ve
Çalışan
Sağlığı
Şube
Müdürlüğ
ü

Destek
Hizmetler
i Şube
Müdürlüğ
ü.

Bulaşıcı
Hastalık
Kontrol
Programları
Şube
Müdürlüğü

Çevre ve
Çalışan
Sağlığı Şube
Müdürlüğü

Destek
Hizmetleri
Şube
Müdürlüğü.

Müdürlüğü

Müdürlüğü

Maddeler
Şube
Müdürlüğü

Maddeler
Şube
Müdürlüğü

Çocuk,
Ergen, Kadın
ve Üreme
Sağlığı
Hizmetleri
Şube
Müdürlüğü

Çocuk,
Ergen, Kadın
ve Üreme
Sağlığı
Hizmetleri
Şube
Müdürlüğü

Çocuk,
Ergen, Kadın
ve Üreme
Sağlığı
Hizmetleri
Şube
Müdürlüğü

Çocuk,
Ergen, Kadın
ve Üreme
Sağlığı
Hizmetleri
Şube
Müdürlüğü
Bulaşıcı
Hastalıklar
Şube
Müdürlüğü

Bulaşıcı
Hastalık
Kontrol
Programları
Şube
Müdürlüğü

Bulaşıcı
Hastalık
Kontrol
Programları
Şube
Müdürlüğü

Bulaşıcı
Hastalık
Kontrol
Programları
Şube
Müdürlüğü

Çevre
Sağlığı Şube
Müdürlüğü

Çevre
Sağlığı Şube
Müdürlüğü

Çevre
Sağlığı Şube
Müdürlüğü

Çevre
Sağlığı Şube
Müdürlüğü

Çalışan
Sağlığı Şube
Müdürlüğü

Çalışan
Sağlığı Şube
Müdürlüğü

Çalışan
Sağlığı Şube
Müdürlüğü

Çalışan
Sağlığı Şube
Müdürlüğü

İnsan
Kaynakları
Şube
Müdürlüğü

İnsan
Kaynakları
Şube
Müdürlüğü

İstatistik ve
Bilgi İşlem
Şube

İnsan
Kaynakları
Şube
Müdürlüğü

Tüberküloz
Şube
Müdürlüğü
Aşı
Programları
Şube
Müdürlüğü

Atama Şube
Müdürlüğü
Özlük İşleri
Şube
Müdürlüğü

Disiplin
İşleri Şube
Müdürlüğü

Disiplin
İşleri Şube
Müdürlüğü

İstatistik ve
Bilgi İşlem
Şube

İstatistik ve
Bilgi İşlem
Şube
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Müdürlüğü

İdari ve Mali
İşler Şube
Müdürlüğü

İdari ve Mali
İşler Şube
Müdürlüğü

Müdürlüğü

İdari ve Mali
İşler Şube
Müdürlüğü

Müdürlüğü
İdari İşler
Şube
Müdürlüğü
Mali İşler
Şube
Müdürlüğü

7.4. Halk Sağlığı Müdürlüğündeki Şubelerin Görev ve Yetkileri
1.

Aile hekimliği izleme ve değerlendirme şube müdürlüğünün görevleri

1.1. Yıllık hizmet plan ve programlarını hazırlamak, uygulamak, uygulatmak,
denetlemek ve değerlendirmek.
1.2. Şube müdürlüğünü ilgilendiren hizmetlerin yürütülmesi için gerekli insan gücü
planlamasını ilgili şube müdürlükleriyle işbirliği içerisinde yapmak, gereken tedbirleri almak.
1.3. Aile hekimliği ile ilgili ödeneklerin zamanında, usulüne uygun ve yerinde
harcanmasını ilgili şube müdürlüğü ile işbirliği yaparak sağlamak.
1.4. İlde yürütülen aile hekimliği faaliyetlerinin izleme ve değerlendirmelerini
yapmak, raporlar hazırlamak ve öneriler sunmak.
1.5.

Aile hekimliği performans işlemlerini yürütmek ve itirazlarını değerlendirmek.

1.6. Hizmetlerin yürütülmesi için gereken organizasyonu ve eşgüdümü sağlamak,
bu konuda diğer resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak.
1.7. Aile hekimliği uygulaması kapsamında yapılan çalışmaların niceliği ve niteliği
hakkında belge toplamak, değerlendirmek ve kurumları/kuruluşları belli aralıklarla ziyaret
ederek gereken yönlendirmeleri yapmak.
1.8. Aile hekimliğinin işleyişiyle ilgili verileri temin etmek, incelemek, kontrol ve
hesaplamalarını yapmak, istatistik ve raporlarını hazırlamak.
1.9.

Aile hekimliği uygulaması ile ilgili şikâyetleri değerlendirmek.

1.10. Aile hekimliği uygulamasına ilişkin denetimleri yapmak ve denetim sonucuna
göre gerekli iş ve işlemleri gerçekleştirmek.
1.11. İlgili şube müdürlükleri ve istatistik şube müdürlüğü ile işbirliği içerisinde
hizmet değerlendirmesi yapmak, tespit edilen aksaklıkların düzeltilmesini sağlamak ve
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değerlendirme sonuçlarını gelecek yılın çalışma plan ve programında göz önünde
bulundurmak.
1.12. Müdürün verdiği diğer görevleri yapmak.
2.

Aile hekimliği uygulama şube müdürlüğünün görevleri

2.1. Yıllık hizmet plan ve programlarını hazırlamak, uygulamak, uygulatmak,
denetlemek ve değerlendirmek.
2.2. Hizmetlerin yürütülmesi için gerekli insan gücü planlamasını ilgili şube
müdürlükleriyle işbirliği içerisinde yapmak, gereken tedbirleri almak.
2.3. Hizmetlerin yürütülmesi için gereken organizasyonu ve eşgüdümü sağlamak,
bu konuda diğer resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak, aile sağlığı merkezlerinin ve aile
hekimliği birimlerinin açma, kapama ve yer değiştirme işleri ile ilgili çalışmalarını yapmak.
2.4. Aile hekimliği yerleştirme işlemlerini ve yetkilendirilmiş aile hekimliği ile
ilgili işlemleri yürütmek.
2.5. Aile hekimlerinin hizmet verdiği mekânların asgari fiziki ve teknik şartlarının
iyileştirilmesi ve geliştirilmesi faaliyetlerini yürütmek.
2.6. Gezici ve yerinde sağlık hizmeti sunulacak bölgeler ile ilgili taleplerin
değerlendirilmesi ve onaylanması faaliyetlerini yürütmek.
2.7. Aile hekimlerinin vereceği sağlık hizmetinin nicelik ve niteliğinin belirlenmesi
ve güncellenmesi faaliyetlerini yürütmek.
2.8. Aile sağlığı merkezi ve aile hekimliği birimlerinin gruplandırma işlemlerini
planlamak, uygulamak ve itirazları değerlendirmek.
2.9.

Aile hekimliği uygulaması ile ilgili talepleri değerlendirmek.

2.10. Müdürün verdiği diğer görevleri yapmak.
3.

Aile hekimliği eğitim ve geliştirme şube müdürlüğünün görevleri

3.1. Yıllık hizmet plan ve programlarını hazırlamak, uygulamak, uygulatmak,
denetlemek ve değerlendirmek.
3.2. Hizmetlerin yürütülmesi için gerekli insan gücü planlamasını ilgili şube
müdürlükleriyle işbirliği içerisinde yapmak, gereken tedbirleri almak.
3.3. İlgili şahıs ve şube müdürlükleriyle işbirliği içerisinde aile hekimleri ve aile
sağlığı elemanlarının toplu, ferdi veya kurumsal hizmet içi eğitimlerinin plan ve programını
yapmak, bu plan ve programın gerçekleşmesini sağlamak.
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3.4. Aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarının eğitim müfredatlarının belirlenmesi
ve güncellenmesi faaliyetlerini yürütmek.
3.5. Aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarının 1. aşama ve 2. aşama eğitimlerinin
planlanması ve uygulanması faaliyetlerini yürütmek.
3.6. Tıpta uzmanlık eğitimi alan aile hekimliği asistanlarının saha eğitimlerini,
eğitim aldığı kurumlarla iş birliği içerisinde yürütmek veya yürütülmesini sağlamak.
3.7. Aile hekimliği uygulaması kapsamında sağlık kuruluşları ve hekimlerinin
rollerinde oluşan değişikliklerin değerlendirilmesi amacıyla izleme ve değerlendirme ölçüm
araçlarının geliştirilmesi ve standardizasyonunun sağlanması için çalışmalar yapmak.
3.8. Aile hekimliği uygulama modelinin geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,
üretmek ve uygulamak.
3.9. Aile hekimliği uygulamasını İl düzeyinde tanıtmak ve İl düzeyinde bu
husustaki çalışmaları değerlendirmek, denetlemek, raporlamak.
3.10. Aile hekimliği uygulaması ile ilgili memnuniyet anket çalışmaları yapmak,
verilerin analizi ve raporlarını hazırlamak.
3.11. Müdürün verdiği diğer görevleri yapmak.
4.

Toplum sağlığı hizmetleri şube müdürlüğünün görevleri

4.1. Yıllık hizmet plan ve programlarını hazırlamak, uygulamak, uygulatmak,
denetlemek ve değerlendirmek.
4.2. Hizmetlerin yürütülmesi için gerekli insan gücü planlamasını ilgili şube
müdürlükleriyle işbirliği içerisinde yapmak, gereken tedbirleri almak.
4.3. Topluma yönelik sağlık hizmetlerinin geliştirilmesini sağlamak amacıyla
eğitimler düzenlemek.
4.4.
4.5.
yürütmek.
4.6.

Nüfus hareketlerini izlemek, bu çerçevede ihtiyaç duyulan tedbirleri almak.
Toplum sağlığı merkezlerinin İl’de izleme ve değerlendirme faaliyetlerini
Koruyucu ağız diş sağlığı hizmetlerinin ilde yürütülmesini sağlamak.

4.7. Adli tabiplik hizmetleri ile, ihtiyaç hâlinde defin ruhsatına yönelik iş ve
işlemlerin yürütülmesini sağlamak.
4.8. İl kapsamında resmi veya özel kuruluşlarca yapılacak sağlık tarama
hizmetlerine izin vermek, denetlemek.
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4.9.

İl’de cezaevi sağlık hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak.

4.10. Evde sağlık hizmetleri, palyatif bakım hizmetleri gibi toplum temelli sağlık
hizmetlerinin İl’de yürütülmesini sağlamak, izleme ve değerlendirme çalışmaları yapmak.
4.11. Toplum temelli sağlık hizmetlerinin geliştirilmesini sağlamak amacıyla
eğitimler düzenlemek.
4.12. Toplum sağlığı merkezi çalışanlarının hizmet içi eğitimlerinin planlanması ve
uygulanması faaliyetlerini yürütmek.
4.13. Okul sağlığı ve kent sağlığı hakkında hazırlanan programların yürütülmesini
sağlamak. Sağlık ile ilgili ortaöğretim, ön lisans ve lisans öğrencilerinin staj işlemlerini
yürütmek.
4.14. Milli eğitim müdürlükleriyle işbirliği yapılarak öğrencilere yönelik koruyucu
sağlık hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin faaliyetleri koordine etmek.
4.15. Kurumun belirlediği standartlar çerçevesinde
protokollerini yapmak ve uygulanmasını sağlamak.

üniversitelerle

işbirliği

4.16. İldeki sağlık evlerinin bina ve personel ihtiyacı ile ilgili planlamaları yapmak.
4.17. Toplum sağlığı merkezi personeli tarafından yapılan gezici sağlık hizmetlerinin
planlamasını ve uygulanmasını sağlamak.
4.18. Halk sağlığı laboratuvarları ve diğer birinci basamak sağlık kuruluşlarının,
fiziki yapı, konuşlanma yeri gibi ildeki koordinasyonunu sağlamak ve Kurum ile
yazışmalarını yapmak.
4.19. Hizmetin planlanması ve yürütülmesinde ilgili kurum ve kuruluşlar ile
koordinasyonu sağlamak, işbirliği yapmak.
4.20. Müdürün verdiği diğer görevleri yapmak.
5.

Kanser şube müdürlüğünün görevleri

5.1.

Yıllık plan ve programları hazırlamak, uygulamak, uygulatmak ve denetlemek.

5.2. Hizmetlerin gerçekleşmesi için lüzumlu insan gücü planlamasını ilgili şube
müdürlükleri ile işbirliği içerisinde yapmak, gereken tedbirleri almak.
5.3. İldeki kanser ile ilgili analizlerde kullanılabilecek numunelerin ve verilerin
toplanmasını sağlamak.
5.4. İlde kanser teşhisi konulanların verilerini aktif ve pasif kanser kayıtçılığı
esaslarına ve gizlilik kurallarına riayet ederek toplamak, değerlendirmek ve Kuruma
gönderilmesini sağlamak.
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5.5. Aktif sistem ile kanser kayıtçılığı yapan illerde, kanser hastalığı nedeniyle
ölenlerin takibini yapmak ve sonuçlarını değerlendirmek.
5.6. Kanserden korunma konusunda sağlık personeli ve halkın eğitimi için gerekli
çalışmaların, diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde yürütülmesini sağlamak, koordine
etmek ve denetlemek.
5.7. KETEM hizmetlerinin organizasyonu, koordinasyonu, desteklenmesi ve
vatandaşın KETEM hizmetlerinden ve gezici kanser tarama araçlarından yararlanması için
çalışmalarda bulunmak.
5.8. Kanserle mücadele ve kansere yol açan çevre ve mesleki faktörlerden tüm
halkın/çalışanların korunmaları, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tarafların bilinçlendirilmesine
yönelik gerçek/tüzel kişiler ve gönüllü kuruluşlarla işbirliği yapmak.
5.9. Özel gün ve haftalar başta olmak üzere vatandaşlarda kanser bilincinin
gelişmesini sağlayacak çalışmalar yapmak.
5.10. Toplum tabanlı kanser taramalarında aile hekimleri ve KETEM’ler arasındaki
koordinasyonu sağlamak, organizasyonlara destek vermek.
5.11. KETEM’lerde çalışan personel ve konsültan hekimler ile kanser kayıt
elemanlarının eğitim programları ve sertifikasyon işlemlerinde Kurum ile koordineli
çalışmalar yapmak.
5.12. Kanserden koruyucu diğer ulusal programların (tütün kullanımı, obezite,
beslenme, inaktivite vb.) yürütülmesinde ilgili şube müdürlüklerine destek vermek.
5.13. İl Kanser Danışma Kurulunun oluşturulmasını, belirli aralıklarla toplanmasını
sağlamak ve sekretarya hizmetlerini yürütmek.
5.14. Müdürün verdiği diğer görevleri yapmak.
6.
görevleri

Bulaşıcı olmayan hastalıklar ve kronik durumlar şube müdürlüğünün

6.1.
denetlemek.

Yıllık plan ve programlarını hazırlamak, uygulamak, uygulatmak ve

6.2. Hizmetlerin gerçekleşmesi için lüzumlu insan gücü planlamasını ilgili şube
müdürlükleri ile işbirliği içerisinde yapmak, gereken tedbirleri almak.
6.3. Kalp ve damar hastalıkları ile kronik havayolu hastalıklarını kontrol ve
önlemeye yönelik ulusal programlarının İl düzeyinde yürütülmesini sağlamak il düzeyindeki
etkilerini izlemek, değerlendirmek, geliştirilmesini sağlamak için çalışmalar yapmak, bu
husustaki Kurum çalışmalarını uygulamak.
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6.4. İl düzeyinde başta sağlık kurum ve kuruluşları olmak üzere tüm kamu hizmet
birimlerinin, bedensel ve zihinsel engellilerin erişimine uygun hale getirilmesi için paydaşları
ile çalışmalar organize etmek.
6.5.

Bedenselvezihinselengelliliğinönlenmesineyönelikçalışmalaradestekvermek.

6.6. Başta trafik kazaları ve ev kazaları olmak üzere kazaların önlenmesi ve
kontrolü konusunda paydaş kuruluşlarla birlikte çalışmalar yapmak.
6.7. Sağlıklı yaşlanma ve yaşlı sağlığı hizmetlerinin geliştirilmesine ilişkin ulusal
programların il düzeyinde yürütülmesini sağlamak.
6.8. Görev alanına giren konularda yerel örnek uygulamalar yapmak, bunların
sonuçlarını raporlamak.
6.9.

Müdürün verdiği diğer görevleri yapmak.

7.

Obezite, diyabet ve metabolik hastalıklar şube müdürlüğünün görevleri

7.1.
denetlemek.

Yıllık plan ve programlarını hazırlamak, uygulamak, uygulatmak ve

7.2. Hizmetlerin gerçekleşmesi için lüzumlu insan gücü planlamasını ilgili şube
müdürlükleri ile işbirliği içerisinde yapmak, gereken tedbirleri almak.
7.3. Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programının İl düzeyinde
yürütülmesini ağlamak.
7.4.
sağlamak.

Türkiye Diyabet Önleme ve Kontrol Programının il düzeyinde yürütülmesini

7.5. Türkiye Aşırı Tuz Tüketiminin Azaltılması Programının il düzeyinde
yürütülmesini sağlamak.
7.6. Sağlıklı beslenme ve hareketli hayat konularında vatandaşın bilgilendirilmesi
ve bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.
7.7.

Kurumca hazırlanan diğer programların il düzeyinde yürütülmesini sağlamak.

7.8. Yürütülen programların yerel düzeyde izleme çalışmalarını yapmak, sonuçlar
doğrultusunda programın geliştirilmesine yönelik faaliyetler planlamak.
7.9.

Müdürün verdiği diğer görevleri yapmak.

8.

Ruh sağlığı programları şube müdürlüğünün görevleri

8.1.
denetlemek.

Yıllık plan ve programlarını hazırlamak, uygulamak, uygulatmak ve
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8.2. Hizmetlerin gerçekleşmesi için lüzumlu insan gücü planlamasını ilgili şube
müdürlükleri ile işbirliği içerisinde yapmak, gereken tedbirleri almak.
8.3. Koruyucu ruh sağlığı hizmetlerinin birinci basamak sağlık hizmetleriyle
verilmesi, bütünleştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik çalışmaların yürütülmesini sağlamak.
8.4. Kronik ruhsal bozuklukların birinci basamak ağırlıklı olmak üzere ikinci
basamak ve üçüncü basamakta tanı, tedavi ile izlemelerinin ve psikososyal rehabilitasyon
programlarının geliştirilmesi için gerekli çalışmaları yürütmek.
8.5. Toplum temelli ruh sağlığı hizmetlerinin koordinasyonu, çalışacak personele
yönelik eğitim modüllerinin hazırlanması ve uygulanması faaliyetlerini yürütmek.
8.6. Damgalama ve ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına yönelik savunuculuk
faaliyetleri yürütülmesi konusunda çalışmalar yapmak.
8.7. İntiharı azaltmak ve intiharı önleme konusunda farkındalık oluşturulması için
çalışmalar yürütmek.
8.8. Otizm spektrum bozuklukları gibi çocukluk çağında başlayan kronik ruhsal
bozukluklar konusunda erken tanılama-tedavi-rehabilitasyon hizmetleri için spesifik
programlar geliştirmek.
8.9. Çocuk izlem merkezi uygulamalarının yaygınlaştırılması, personel eğitimi de
dahil olmak üzere kapasite artırma faaliyetlerini yürütmek.
8.10. Toplumda, çeşitli kuruluşlarda ve işyerlerinde mobbingin önlenmesine yönelik
faaliyetler yürütmek.
8.11. Kadına karşı şiddete ve aile içi şiddete yönelik ruh sağlığı çalışmalarını, eğitim
ve kapasite artırma faaliyetlerini yürütmek, kadın izlem merkezleri ile ilgili çalışmaları
yapmak.
8.12. Koruyucu ruh sağlığının iyileştirilmesi için, halkın ve sağlık personelinin
eğitim çalışmalarını yürütmek.
8.13. Koruyucu ruh sağlığının iyileştirilmesi için, eğitici ve yol gösterici afiş, broşür,
kitapçık, kısa film vb. eğitim materyalleri geliştirmek.
8.14. Koruyucu ruh sağlığının iyileştirilmesi için, üniversiteler, sivil toplum
kuruluşları vb. kuruluşlarla beraber çalışmalar yürütmek.
8.15. Müdürün verdiği diğer görevleri yapmak.
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9.

Tütün ve diğer bağımlılık yapıcı maddeler şube müdürlüğünün görevleri

9.1. Görev alanı ile ilgili yıllık plan ve programlarını hazırlamak, uygulamak,
uygulatmak, izlemek ve değerlendirmek.
9.2. Hizmetlerin gerçekleşmesi için lüzumlu insan gücü planlamasını ilgili şube
müdürlükleri ile işbirliği içerisinde yapmak, gereken tedbirleri almak.
9.3. İl düzeyinde Ulusal Tütün Kontrol Programının uygulanmasını sağlamak,
program kapsamında kendi sorumluluğuna bırakılmış iş ve işlemleri gerçekleştirmek.
9.4.

İl Tütün Kontrol Kurulu sekretarya hizmetlerini yürütmek.

9.5. İl düzeyinde toplum sağlığı merkezleri de dâhil, denetim ekipleri ile tütün
denetimleri yapmak, denetimler sonucunda rapor hazırlamak.
9.6. Tütün ve tütün ürünlerinin kullanımı, alkol ve madde bağımlılığı konularında
vatandaşın bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi için çalışmalar yapmak.
9.7.
yürütmek.

İl Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Kurulu Sekretaryası hizmetlerini

9.8. Uçucu Maddelerin Zararlarından İnsan Sağlığının Korunmasına Dair Kanun
kapsamında, uçucu maddelerin kontrol ve denetimini yapmak.
9.9.

Sigara bıraktırma çalışmalarını yürütmek, değerlendirmek.

9.10. Alkol ve zararları hususunda diğer kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum
örgütleri ile birlikte çalışmalar yapmak.
9.11. Sürücü davranışlarını geliştirme eğitimlerinin yürütülmesini sağlamak.
9.12. Uyuşturucu madde kullanımının önlenmesi çalışmalarına destek vermek.
9.13. Müdürün verdiği diğer görevleri yapmak.
10.
görevleri

Çocuk, ergen, kadın ve üreme sağlığı hizmetleri şube müdürlüğünün

10.1. Görev alanı ile ilgili yıllık plan ve programları hazırlamak, uygulamak,
uygulatmak, izlemek ve değerlendirmek.
10.2. Hizmetlerin gerçekleşmesi için lüzumlu insan gücü planlamasını ilgili şube
müdürlükleri ile işbirliği içerisinde yapmak, gereken tedbirleri almak.
10.3. Yaşam boyu kadın ve erkeğin üreme sağlığının korunması ve geliştirilmesi için
Kurumca hazırlanan programları yürütmek, izlemek ve değerlendirmek.

137

10.4. Yataklı tedavi kurumlarındaki doğum yapılan ortamların Kurumca belirlenen
standartlara uygunluğunu sağlamak için il sağlık müdürlüğüyle koordineli çalışmalar yapmak.
10.5. Anne ve bebek ölümleri il inceleme komisyonları kurmak, anne ve bebek
ölümlerini tespit etmek ve gecikme modellerine göre ölümleri raporlamak, Kurum ile
koordineli çalışmak.
10.6. Anne ve bebek ölümlerini azaltmaya yönelik mevcut ve geliştirilecek
programların uygulanmasını sağlamak, izlemek ve değerlendirmek.
10.7. Doğum eylemine müdahale eden bütün sağlık çalışanlarının yeni doğan
canlandırma eğitimi alarak sertifikalandırılmasını sağlamak.
10.8. Yeni doğana yönelik tüm tarama programlarının doğum yapılan ve bebeğin
izlendiği her yerde gerçekleştirilmesini sağlamak, izlemek ve değerlendirmek.
10.9. Kuruma bağlı sağlık kuruluşlarında doğru anne sütü uygulamalarının
yerleştirilmesi, izlenmesi ve değerlendirilmesini sağlamak, aynı amaçla yataklı tedavi
kurumlarında İl Sağlık Müdürlüğüyle koordineli çalışmalar yürütmek.
10.10. Bebek, çocuk, adolesan, üreme sağlığı, kadın sağlığı ve aile planlaması
konularında eğitim, lojistik ve hizmet ihtiyaçlarını belirlemek.
10.11. Evlilik ve gebelik öncesinde, bebek-çocuk yaş grubunda, gebelikte, doğumda,
lohusalıkta sağlığın korunması ve geliştirmesi için bilgilendirme, danışmanlık ve gerekli tüm
sağlık hizmet sunumunun Kurumca hazırlanan klinik protokollerini uygulamak ve verilen
hizmetin izleme ve değerlendirmesini gerçekleştirmek.
10.12. Sağlık kurumlarının ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması konusunda eğitim
programlarını yapabilmesi için, Kurumun izni dâhilinde ilgili şube müdürlüğü ve sektörlerle
işbirliği yapmak.
10.13. İlgili şube müdürlükleriyle bebek-çocuk, adolesan, kadına yönelik ihmal,
istismar ve şiddet vakalarına yönelik koordineli çalışmak.
10.14. Müdürün verdiği diğer görevleri yapmak.
11.

Bulaşıcı hastalıklar şube müdürlüğünün görevleri

11.1. Bulaşıcı ve zoonotik hastalıkların yıllık hizmet plan ve programlarını
hazırlamak.
11.2. Hizmetlerin yürütülmesinde insan gücü planlamasını ilgili şube müdürlükleri
ile işbirliği içerisinde yapmak, gereken tedbirleri almak.
11.3. Hizmetlerin yürütülmesi için gereken organizasyonu ve eşgüdümü sağlamak,
bu konuda diğer kamu/özel kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.
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11.4. İlgili şahıs ve şube müdürlükleriyle işbirliği içerisinde personelin hizmetiçi
eğitimlerinin plan ve programını yapmak ve gerçekleşmesini sağlamak.
11.5. Hizmetleri uygulamak için gerekli malzemenin envanter kayıtlarını tutmak,
ihtiyaç duyulanların temin, depolama ve dağıtım hizmetlerini ilgili şube müdürlüğü ile
işbirliği yaparak sağlamak.
11.6. Bulaşıcı ve zoonotik hastalıklarla ilgili olmak üzere İl’deki sağlık
kuruluşlarının çalışmalarını denetlemek, çalışmaların niceliği ve niteliği hakkında veri
toplamak, değerlendirmek ve geri bildirimde bulunmak.
11.7. İlgili şube müdürlükleri ile işbirliği içerisinde hizmet değerlendirmesi yapmak,
belirlenen aksaklıkların düzeltilmesini sağlamak ve değerlendirme sonuçlarını gelecek yılın
çalışma plan ve programı hazırlığında göz önünde bulundurmak.
11.8. Enfeksiyon ve enfestasyonların insidans ve prevalanslarını, dağılımlarını tespit
ile bulaşma ve yayılmanın genel sebeplerini ortaya çıkarmak, aktif ve pasif sürveyans
hizmetlerini düzenlemek, gerektiğinde saha çalışmaları ile enfeksiyon kaynağını ve bulaşma
zincirinin tespit edilmesini sağlamak, ilgili resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yaparak
enfeksiyon kaynağının ortadan kaldırılmasına çalışmak.
11.9. Bütün kamu, özel ve tüzel kurum ve kuruluşlarının ve serbest çalışan sağlık
personelinin ihbarı zorunlu hastalıklarla ilgili bildirimlerini zamanında yapmalarını sağlamak
ve sağlatmak, bu kurum ve kuruluşlar ile diğer ilgili kurumlara geri bildirimde bulunmak.
11.10. Görülen bulaşıcı ve zoonotik hastalıkların zamanında ihbarını sağlamak, ihbar
sistemini işler hâlde tutmak ve aksayan yönlerini gidererek oluşabilecek salgınlara karşı
gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak.
11.11. İlde erken uyarı ve cevap sistemi ile ilgili faaliyetleri koordine etmek, il odak
noktası işlevini yürütmek. Uluslararası Sağlık Tüzüğü (2005) ile ilişkili olarak ildeki
faaliyetleri ilgili kurum ve kuruluşlarla koordine etmek.
11.12. Salgınlarda, inceleme ve değerlendirme yapmak üzere uygun ekip ve ekipman
ile salgın incelemesi başlatmak, gerekli numunelerin usulüne uygun alınmasını sağlayarak
laboratuvar incelemelerini yaptırmak, bu işlemler sonrasında bir salgın inceleme raporu
hazırlayarak ilgili kurumlara ve Kuruma bildirimini yapmak.
11.13. Nüfus hareketlerini izleyerek dışarıdan gelen (importe) vakaların herhangi bir
yayılmaya meydan vermeden erken tanı ve tedavilerinin ilgili şube müdürlükleriyle birlikte
yapılmasını sağlamak.
11.14. Toplum sağlığını tehdit edebilecek durumlarda veya salgınlarda hastaların
ayakta, evlerinde, aile sağlığı merkezlerinde veya yatırılarak hastanelerde tedavilerini temin
ve takip etmek.
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11.15. İlde sıtma eliminasyon programı faaliyetlerini yürütmek.
11.16. Salgın afet planlarının yapılmasını ve gereken malzeme ve teçhizatın hazır
bulundurulmasını sağlamak.
11.17. İlgili şube müdürlüğü, kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde, vektörlerle
bulaşan hastalıklarla mücadeleyi sağlamak, izlemek ve değerlendirmek.
11.18. Hizmetleri ile ilgili araştırma ihtiyaçlarını belirlemek, ilgili kuruluşlarla
işbirliği yaparak araştırma projeleri hazırlamak ve Kurumca onaylanmasından sonra
uygulanmasını sağlamak.
11.19. Konusu ile ilgili hizmetlerde İl Hıfzıssıhha Kuruluna katılmak.
11.20. İstatistik bilgilerinin toplanmasında ilgili şube müdürlüğüne yardımcı olmak.
11.21. Müdürün verdiği diğer görevleri yapmak.
12.

Tüberküloz şube müdürlüğünün görevleri

12.1. Yıllık hizmet plan ve programlarını hazırlamak, uygulamak, uygulatmak,
denetlemek ve değerlendirmek.
12.2. Tüberküloz kontrolü hizmetlerinin yürütülmesi için insan gücü planlamasını
ilgili şube müdürlükleri ile işbirliği içerisinde yapmak, gereken tedbirleri almak.
12.3. İl’deki tüberküloz vakalarının takibini ve Doğrudan Gözetimli Tedavi (DGT)
çalışmalarının yürütülmesini sağlamak.
12.4. Tüberküloz hastalığının kontrolüne yönelik saha çalışmalarını yürüten
birimlerinin çalışmalarını izlemek, değerlendirmek ve koordine etmek.
12.5. İl’deki tüberküloz hastaları ile ilgili verilerin toplanması, bildirimi ve
değerlendirilmesi faaliyetlerini yürütmek.
12.6. Tüberküloz kontrolünde çalışan sağlık personelinin, hasta ve yakınlarının ve
halkın farkındalığının artırılmasına yönelik eğitim faaliyetlerini yürütmek.
12.7. Sağlık personelinin tüberkülozla ilgili hizmet içi eğitimlerinin yapılmasını
sağlamak.
12.8. Hastaların takip ve tedavisinde yaşanabilecek uyumsuzluk durumlarının ve
ilaca dirençli vakaların takibini yapmak ve yaptırmak.
12.9. Görev alanı ile ilgili mobil tarama hizmetlerini ilgili şube müdürlükleriyle
koordine etmek ve yürütmek.
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12.10. Tüberküloz vakalarının yönetimi ile ilgili veri tabanına ilişkin faaliyetleri
yürütmek.
12.11. Klinik örneklerin alınmasını ve ulusal laboratuvar ağına ulaştırılarak
incelemelerinin yapılmasını sağlamak.
12.12. Hizmetlerin yürütülmesi için gereken organizasyonu ve eşgüdümü sağlamak,
bu konuda diğer kamu/özel kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.
12.13. Müdürün verdiği diğer görevleri yapmak.
13.

Aşı programları şube müdürlüğünün görevleri

13.1. Yıllık hizmet plan ve programlarını hazırlamak.
13.2. Bağışıklama hizmetlerinin yürütülmesi için insan gücü, araç-gereç, aşı,
antiserum, enjektör vb. ihtiyaçların planlamasını ilgili şube müdürlükleri ile işbirliği
içerisinde yapmak, gereken tedbirleri almak.
13.3. Hizmetlerin yürütülmesi için gereken organizasyonu ve eşgüdümü sağlamak,
bu konuda diğer kamu/özel kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.
13.4. Sağlık hizmet birimlerinin aşı, antiserum, enjektör vb. diğer ihtiyaçlarını tespit
etmek ve soğuk zincir şartlarında birimlere ulaştırılmasını ilgili şube müdürlükleri ile işbirliği
yaparak sağlamak.
13.5. İl’de aşı depolanan tüm birimlerin soğuk zincir şartlarına uygunluğunu
denetlemek
13.6. Kurum tarafından belirlendiği şekilde stok ve dağıtım bilgilerinin kayıtlarını
tutmak, bildirimini yapmak.
13.7. Kurum tarafından belirlenen, aşı ile önlenebilen hastalıkların önlenmesine
yönelik eradikasyon, eliminasyon ve kontrol programlarını yürütmek, çalışmaları izlemek,
denetlemek ve değerlendirmek.
13.8. Aşılama hızlarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve raporlanması faaliyetlerini
yürütmek.
13.9. Genişletilmiş Bağışıklama Programı kapsamındaki hastalıkların sürveyansını
yürütmek.
13.10. Birimlerin bağışıklama hizmetlerini koordine etmek, soğuk zincir
uygulamalarını, hastalık ve aşılama kayıtlarının kalitesini değerlendirmek, ihtiyaç duyulan
konularda ilgili şube müdürlükleri ile işbirliği yaparak hizmet içi eğitim planlamak ve
yürütmek.
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13.11. Bağışıklama programlarına toplumun katılımını artıracak faaliyetler planlamak
ve yürütmek.
13.12. Aşı sonrası istenmeyen etki izleme sisteminin yürütülmesini sağlamak.
13.13. Müdürün verdiği diğer görevleri yapmak.
14.

Çevre sağlığı şube müdürlüğünün görevleri

14.1. Yıllık hizmet plan ve programlarını hazırlamak.
14.2. Çevre sağlığı ile ilgili projelerin il düzeyinde yürütülmesini sağlamak.
14.3. Hizmetlerin yürütülmesi için lüzumlu insan gücü, araç-gereç ve malzeme
planlamasını ilgili şube müdürlükleriyle işbirliği içerisinde yapmak, gereken tedbirleri almak.
14.4. Biyosidal ürünlerin uygulamasına yönelik izin işlemlerini yürütmek.
14.5. Görev alanıyla ilgili piyasa gözetimi ve denetimi hizmetleri ile üretim
yerlerinin denetimlerinin toplum sağlığı merkezlerince yapılmasını sağlamak, toplum sağlığı
merkezi personeline bu konuda eğitim vermek, gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde bu
denetimleri yapmak, görev alanı içinde yer alan ve Kurum tarafından belirlenen her türlü
üründen numune aldırmak ve gerekli analizleri yaptırmak.
14.6. Yerleşim yerlerine yeterli ve sağlıklı içme-kullanma suyu temini için gerekli
araştırma geliştirme çalışmalarına katılmak ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak, içmekullanma suyu sistemlerine yönelik geçici ve kesin kabul komisyonlarına katılmak.
14.7. Kaynak ve içme suları ile doğal mineralli su tesislerinin izin işlemlerini
yürütmek.
14.8. Kaplıca ve talassoterapi tesisleri ile peloid üretim yerlerinin izin işlemlerini
yürütmek.
14.9. Havuz suyu ile yüzme suyu kalitesini izleme ve değerlendirme çalışmalarını
yürütmek.
14.10. Doğal afetlerde çevre sağlığı hizmetlerinin, etkili bir şekilde, zamanında ve
ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyon içinde yürütülmesi için gerekli
çalışmaları yapmak.
14.11. Görev alanına giren ürünlerle ilgili tüketicilerin bilinçlendirilmesine yönelik
çalışmalar yapmak.
14.12. Görev alanı içerisinde yer alan sektörlerde çalışanlara yönelik eğitimleri
yapmak veya yaptırmak.
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14.13. Hizmetin yürütülmesi için mevzuat uygulamaları ve diğer gelişmelerin saha
hizmetlerini yürüten personele aktarılması amacıyla hizmet içi eğitim planları ve materyalleri
hazırlamak, eğitim çalışmaları yapmak.
14.14. Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen görüş talepleri ile çevre sağlığı
konusundaki şikâyetleri incelemek ve değerlendirmek.
14.15. Halk sağlığının korunması kapsamında kapalı ve açık alanlarda (konaklama
yerleri, eğlence yerleri vb.) genel çevre sağlığı denetimleri yapmak.
14.16. Gerektiğinde gıda, çevre, turizm, spor, imar ve sağlık mevzuatı kapsamında
diğer kurum ve kuruluşların yürüttüğü işlemlere ve komisyonlarına katılmak.
14.17. Gayri sıhhi müesseseler ile organize ve endüstri sanayi bölgelerinin sağlık
koruma bandı konularındaki toplantılara katılmak ve görüş vermek.
14.18. İyonlaştırıcı olmayan radyasyon kaynakları ve elektromanyetik kirliliğin
zararları konusunda alınması gereken önlemlere ilişkin çalışmalara katkı sağlamak.
14.19. Kanalizasyon sistemlerinin projeleri ve çevre sağlığına uygun şekilde yapılıp
yapılmadığı konularında görüş vermek ve mahallinde kabullere katılmak.
14.20. Konut sağlığına yönelik şikâyetleri değerlendirmek ve bu konuda ilgili
kurumlarla koordinasyonu sağlamak.
14.21. Müdürün verdiği diğer görevleri yapmak.
15.

Çalışan sağlığı şube müdürlüğünün görevleri

15.1. Yıllık hizmet plan ve programlarını hazırlamak.
15.2. Hizmetlerin yürütülmesi için lüzumlu insan gücü, araç-gereç vb. ihtiyaçların
planlamasını ilgili şube müdürlükleri ile işbirliği içerisinde yapmak, gereken tedbirleri almak.
15.3. Çalışanların sağlığı hizmetlerinin iyileştirilmesi amacıyla il düzeyinde pilot
çalışmalar yapmak ve ortak projeler geliştirerek uygulamak.
15.4. Meslek hastalıkları ve iş kazalarının önlenmesi veya azaltılması konusunda
ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde gerekli çalışmaları yapmak.
15.5. Çalışanlara bulaşıcı hastalıklar konusunda eğitim hizmetlerinin verilmesini ve
rutin taramalarının yapılmasını sağlamak ve bu konuda ilgili şube müdürlükleriyle işbirliği
yapmak.
15.6. İl düzeyinde Meslek hastalıkları ve iş kazalarından korunma, doğru kayıt ve
uygun bildirimin sağlanması ve kontrol altına alınması amaçlı çalışmalar yürütmek.
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15.7. Meslek hastalıkları konusunda gerekli tarama programlarının il düzeyinde
yürütülmesini sağlamak.
15.8. Çalışanlara yönelik mobbingin il düzeyinde izlenerek, izlem sonuçlarının
değerlendirilmesi ve raporlamasını yapmak
15.9. Müdürlüğe bağlı personelin iş sağlığı ve güvenliği konularında izleme ve
eğitim hizmetlerini yürütmek.
15.10. Sağlık çalışanlarının iş sağlığı ile ilgili farkındalığının artırılması için eğitim
programları hazırlamak ve yürütülmesini sağlamak.
15.11. Toplum sağlığı merkezleri tarafından sunulan iş yeri hekimliği hizmetleri dâhil
olmak üzere işyeri hekimliği ile ilgili faaliyetleri yürütmek.
15.12. Müdürün verdiği diğer görevleri yapmak.
16.

Atama şube müdürlüğünün görevleri

16.1. İlde Kuruma bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında görevli personelin atama ve
nakil işlemlerini yapmak.
16.2. Personelin il, ilçe ve birim bazında dağılımlarına ait kayıtları tutarak, kadro
standartları çerçevesinde kadro unvan ve niteliklere göre istihdamı sağlamak, izlemek ve
ileriye yönelik planlamalar yapmak.
16.3. Aile hekimliği uygulaması kapsamına geçen personelin atama işlemlerini
yürütmek.
16.4. Aile hekimliğine yerleştirmesi yapılan aile hekimleri ve aile sağlığı
elemanlarının sözleşmelerini hazırlamak, ücretsiz izin onaylarını almak ve takibini yapmak.
16.5. İşçi ve sözleşmeli çalıştırılacak personele ilişkin iş ve işlemlerini yürütmek.
16.6. Müdürlük personelinin görevden alma ve göreve iade işlemlerini yürütmek.
16.7. Personel kayıtlarını sürekli güncellemek, ilgili şube müdürlüklerine ve Kuruma
bildirimini yapmak.
16.8. Kurum emirlerini yerine getirmek ve ilgili şube müdürlüklerine ulaşmasını
sağlamak.
16.9. Müdürün verdiği diğer görevleri yapmak.
17.

Özlük işleri şube müdürlüğünün görevleri

17.1. İlde Kuruma bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında görevli personelin terfi,
emeklilik ve diğer özlük hakları ile ilgili hizmetlerini yürütmek.
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17.2. Sendikalarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
17.3. Personelin mal bildirimlerini zamanında vermesini sağlamak.
17.4. Personelin hizmet puanı itirazlarını değerlendirmek ve düzenlemek.
17.5. Personelin, her türlü izin ve hastalık raporlarıyla ilgili işlemlerini yürütmek ve
gerekli kayıtlarını tutmak.
17.6. İlgili şahıs ve şube müdürlükleriyle işbirliği içerisinde personelin oryantasyon
eğitimi ve toplu, ferdi veya kurumsal hizmet içi eğitimlerinin plan ve programını yapmak, bu
plan ve programın gerçekleşmesini sağlamak.
17.7. Aday memur eğitimi ve asalet işlemlerini yapmak.
17.8. Özlük evraklarının bulunduğu dosyaları saklamak üzere arşiv oluşturmak ve
arşiv işlemlerini yürütmek.
17.9. Personel kayıtlarını sürekli güncellemek, ilgili şube müdürlüklerine ve Kuruma
bildirimini yapmak.
17.10. Müdürün verdiği diğer görevleri yapmak.
18.

Disiplin işleri şube müdürlüğünün görevleri

18.1. Aile hekimliği uygulaması kapsamında bulunan personel hariç olmak üzere,
ilde Kuruma bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında görevli personelin disiplin işlemlerini
mevzuata uygun şekilde, zamanında yapmak, uygulanmasını sağlamak, takip etmek ve
neticelendirmek.
18.2. Kurum mevzuatı ve güncel mevzuat ile ilgili olarak müdürlük personeline
yönelik eğitimler düzenlemek, buna ilişkin işlemleri koordine etmek.
18.3. Memurların yargılanması ile ilgili mahkemelerden bilgi istemek ve tetkikini
yapmak.
18.4. İnceleme dosyaları ile ilgili bilgi edinme başvurularını değerlendirmek ve
sonuçlandırmak.
18.5. Müdürün verdiği diğer görevleri yapmak.
19.

İstatistik ve Bilgi İşlem şube müdürlüğünün görevleri

19.1. Müdürlüğün görev alanına giren konularda, bilgi toplama, işleme ve paylaşma
yetkisini mevzuata ve e-devlet uygulamalarına uygun olarak daha etkin ve hızlı biçimde
yerine getirmek.
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19.2. Bilişim teknolojisindeki gelişmelere uygun olarak daha etkin ve verimli bilgi,
belge ve iş akışı düzenini kurmak, buna yönelik yazılımları üretmek veya sağlamak.
19.3. Müdürlüğün bilgi işlem sisteminin donanım alt yapısını kurmak, işletmek,
bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak.
19.4. Halk sağlığı alanındaki istatistiki verileri derlemek, standartlara uygun olarak
analiz etmek, rapor hâline getirmek.
19.5. E-posta, web vb. kurumsal sunucu sistemlerinin kurulum, yönetim ve
güvenliğini sağlamak, kullanıcı hesaplarını, yerel alan ağı, geniş alan ağı ve internet erişim
politikalarını yönetmek.
19.6. İlgili şahıs ve şube müdürlükleriyle işbirliği içinde personelin sağlık
istatistikleri konusunda toplu, ferdi veya kurumsal hizmet içi eğitimleri ile ilgili planlamalar
yapmak.
19.7. Kurumun istediği verileri toplamak ve Kuruma göndermek.
19.8. Hizmetleri yansıtıcı yıllık faaliyet raporları düzenlemek
19.9. Müdürün verdiği diğer görevleri yapmak.
20.

İdari işler şube müdürlüğünün görevleri

20.1. Yıllık plan ve programlarını hazırlamak, uygulamak, uygulatmak ve
denetlemek.
20.2. Hizmetlerin gerçekleşmesi için lüzumlu insan gücü planlamasını ilgili şube
müdürlükleri ile işbirliği içerisinde yapmak, tedbirleri almak.
20.3. İlgili şahıs ve şube müdürlükleriyle işbirliği içerisinde personelin toplu, ferdi
veya kurumsal hizmet içi eğitimlerinin plan ve programını yapmak, bu plan ve programın
gerçekleşmesini sağlamak.
20.4. İdari işlerle ilgili hizmetlerin yürütülmesi için gereken organizasyonu ve
eşgüdümü sağlamak, bu konuda diğer resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak. Taşınır mal
yönetmeliğine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
20.5. İç kontrol sistemi, stratejik planlama ve kalite yönetim sistemi işlemlerini
yürütmek.
20.6. İlgili şube müdürlükleri ile işbirliği içerisinde hizmet değerlendirmesi yapmak,
tespit edilen aksaklıkların düzeltilmesini sağlamak ve değerlendirme sonuçlarını gelecek yılın
çalışma plan ve programında göz önünde bulundurmak.
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20.7. Müdürlüğe ait tıbbi cihaz ve taşıtların bakım-onarımını belli bir program
dâhilinde sağlamak.
20.8. Müdürlüğe ait bina ve tesislerin bakım ve onarımını her yıl belli bir program
dâhilinde, teknik personel vasıtasıyla yaptırmak.
20.9. Müdürlüğe ait bina, arsa ve tesislerin envanter kayıtlarını tutmak.
20.10. Müdürlüğün genel evrak ve arşiv hizmetlerini yürütmek.
20.11. Müdürlük şube müdürlüklerinin ihtiyacı olan onarım ve tadilatlar için proje,
yaklaşık maliyet ve teknik şartname hazırlamak, onarım ihalelerini yapmak, ihalesi yapılan
işlerin yapı denetim görevini yürütmek. Yatırım programındaki tesislerin takibini yapmak,
geçici ve kesin kabul komisyonlarında görev almak.
20.12. Programa alınan yatırımlar için uygun arsa temini hisseli taşınmazların
kamulaştırma işlemleri, taşınmaz tahsisi ve imar plan tadilat tekliflerinin hazırlamak ve takip
etmek.
20.13. Müdürün verdiği diğer görevleri yapmak.
21.

Mali işler şube müdürlüğü

21.1. Mal ve hizmet alımları için mevzuata uygun satın alma yönteminin
belirlenmesi ile ilgili faaliyetleri yürütmek.
21.2. Müdürlüğün mal ve hizmet alımları ile yapım işlerini 4734, 4735 ve 5018
sayılı Kanunlar ve bu Kanunlara istinaden çıkarılan ikincil mevzuatla yapılan düzenlemelere
uygun olarak yürütmek.
21.3. Personelin maaş, ek ödeme ve diğer ödeme işlemlerini yürütmek.
21.4. Taşınır Mal Yönetmeliğine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
21.5. Aile hekimlerinin kullandığı demirbaş ve bina kira bedellerinin belirlenmesi,
demirbaşların satışı, takibi ve tahsili ile ilgili işlemlerin yürütülmesi.
21.6. Kamu zararlarının takip ve tahsili işlemlerini ilgili şube müdürlükleriyle
koordineli yürütmek.
21.7. Döner sermaye kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak
amacıyla döner sermaye (bütçe, muhasebe, raporlama, performans, ek ödeme vb.) ve döner
sermaye işletmesi ile ilgili gerekli tüm iş ve işlemleri döner sermaye mevzuatı çerçevesinde
yürütmek.
21.8. Müdürün verdiği diğer görevleri yapmak.
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7.5. Toplum Sağlığı Merkezleri
Toplum sağlığı merkezleri sağlık hizmetlerinde yeniden yapılanma sürecinde ortaya
çıkan yapılardır. İlçe düzeyinde kurulurlar. Sağlık reformunun ilk zamanlarında her ilçede en
az bir tane olması istenen bu hizmet yapılarının daha sonraları her ilçede sadece bir tane
olarak kurulması kararlaştırılmış ve sadece hizmet ağırlıklı değil aynı zamanda Halk Sağlığı
Kurumunun ilçe teşkilatı olarak idari ağırlıkta olmasına karar verilmiştir. Hâlen bu yapılar
hem hizmet hem de idari görevleri olan yapılardır. Toplum sağlığı merkezlerinin kuruluş ve
görevleri ayrıca geniş bir şekilde ele alınacaktır.

7.6. Halk Sağlığı Laboratuvarları
Halk sağlığı laboratuvarları sağlık sistemimizde ilkin sadece topluma yönelik
hizmetler vermek için kurulmuşsa da sağlıkta yeniden yapılanma süreci gereğince bireye
yönelik hizmetler de vermeye başlamıştır. Bu kurumların özelliklerini incelersek;

Koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetleri kapsamında fiziki, biyolojik ve
çevreden kaynaklanan ve insan sağlığını etkileyen etkenlerin fiziksel, kimyasal, biyokimyasal,
bakteriyolojik, mikolojik, virolojik, hematolojik, serolojik, parazitolojik, toksikolojik ve
radyolojik yönden inceleme ve analizlerini yapan

Alınması gerekli tedbirler açısından koruyucu sağlık hizmetlerini yönlendirici
verileri ortaya koyan


Salgınların önlenmesi ve izlenmesi için gerekli analizleri yapan


Su ve gıda maddeleri, biyolojik ürünler ve insan sağlığını ilgilendiren eşya ve
levazımın kontrol ve ruhsatlandırılmasına esas analizleri yapan


Teknik danışmanlık yapan, eğitim veren birimdir.

Halk sağlığı laboratuvarları il merkezlerinde ve ihtiyaca göre belirlenecek ilçe
merkezlerinde müdürlüğün teklifi ve Kurumun onayı ile açılır. Bu laboratuvarlara Kurumca
laboratuvar sorumlusu görevlendirilir. İl merkezi nüfusu 1 milyondan fazla olan illerde,
müdürlüğün teklifi ve kurumun onayı ile birden fazla halk sağlığı laboratuvarı kurulabilir.
Halk sağlığı laboratuvarları fonksiyonlarına ve kuruluş yerlerine göre üç şekilde
sınıflandırılır.
L1 tipi laboratuvarlar bazı özellikli analizler bakımından gerektiğinde diğer illere de
hizmet vermek üzere kurulur.
L2 tipi laboratuvarlar il merkezlerinde
L3 tipi laboratuvarlar ise ilçelerde kurulur.
Halk sağlığı laboratuvarlarının genel olarak görevleri şunlardır:
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a)
Ruhsatlandırma, denetim ve kontrol izlemeye yönelik olarak, insani tüketim
amaçlı her tür suyun, yüzme suları, kaplıca suları, peloid (doğal çamur banyosu) ve deniz
suyunun mikrobiyolojik ve kimyasal analizlerini yapmak.
b)

Atıksuların ve yüzey sularının mikrobiyojik ve kimyasal analizlerini yapmak.

c)

İşçi sağlığı ve güvenliği ile ilgili analizleri yapmak.

d)
Gıda, yakıt, temizlik ürünleri, oyuncak gibi tüketime sunulan her türlü ürünün
halk sağlığı açısından gerekli analizlerini yapmak.
e)
sağlamak.

Kurumun talebi doğrultusunda farklı analiz parametrelerinin yapılabilirliğini

f)
Klinik laboratuvar hizmeti vermek, beşeri (her türlü kan, idrar ve bunun gibi
insani)numunelerin mikrobiyolojik, virolojik, toksikolojik ve biyokimyasal testleri ve
analizleri yapmak.
g)
Aile hekimliği hizmetleri kapsamında gerekli tanı ve teşhise yardımcı test,
analiz ve görüntüleme hizmetlerini sunmak.
h)
Hizmetin yürütülmesi için mevzuat uygulamalarının ve diğer gelişmelerin saha
hizmetlerini yürüten personele ve halka aktarılması amacıyla eğitim planları ve materyalleri
hazırlamak, eğitim çalışmaları yapmak.
i)
Halk sağlığı laboratuvarı hizmetleri kapsamında ulusal ve uluslararası
gelişmeleri takip ederek araştırma geliştirme faaliyetlerinde bulunmak.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi Halk Sağlığı Kurumu’nun taşra teşkilat yapılanması
içindeki kurumlardan değildir?
a)
b)
c)
d)
e)

Aile sağlığı merkezleri
Toplum sağlığı merkezleri
Halk sağlığı müdürlüğü
İlçe sağlık müdürlüğü
Halk sağlığı laboratuarı
Cevap: D

2. Aşağıdakilerden hangisi Halk sağlığı müdürlüğündeki toplum sağlığı hizmetleri
şube müdürlüğünün görevlerinden değildir?
a) Adli tabiplik hizmetleri ile, ihtiyaç hâlinde defin ruhsatına yönelik iş ve işlemlerin
yürütülmesini sağlamak.
b) Nüfus hareketlerini izlemek, bu çerçevede ihtiyaç duyulan tedbirleri almak.
c) Topluma yönelik sağlık hizmetlerinin geliştirilmesini sağlamak amacıyla eğitimler
düzenlemek.
d) Okul sağlığı ve kent sağlığı hakkında hazırlanan programların yürütülmesini
sağlamak.
e) Gezici ve yerinde sağlık hizmeti sunulacak bölgeler ile ilgili taleplerin
değerlendirilmesi ve onaylanması faaliyetlerini yürütmek.
Cevap: E

3. Aşağıdakilerden hangisi Halk sağlığı
müdürlüğünün görevlerinden değildir?

müdürlüğündeki

kanser

şube

a) Özel gün ve haftalar başta olmak üzere vatandaşlarda kanser bilincinin gelişmesini
sağlayacak çalışmalar yapmak.
b) Kanser hastalarının KETEM’lerde istisnasız tedavi edilmesini denetlemek.
c) İldeki kanser ile ilgili analizlerde kullanılabilecek numunelerin ve verilerin
toplanmasını sağlamak.
d) Aktif sistem ile kanser kayıtçılığı yapan illerde, kanser hastalığı nedeniyle ölenlerin
takibini yapmak ve sonuçlarını değerlendirmek.
e) KETEM hizmetlerinin organizasyonu, koordinasyonu, desteklenmesi ve vatandaşın
KETEM hizmetlerinden ve gezici kanser tarama araçlarından yararlanması için
çalışmalarda bulunmak.
Cevap: B
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4. Aşağıdakilerden hangisi Halk sağlığı müdürlüğündeki obezite, diyabet ve
metabolik hastalıklar şube müdürlüğünün görevlerinden değildir?
a) Aile sağlığı merkezlerinde obez tanısı konan hastaların, dahiliye polikliniklerine
sevkini sağlamak
b) Sağlıklı beslenme ve hareketli hayat konularında vatandaşın bilgilendirilmesi ve
bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.
c) Türkiye Aşırı Tuz Tüketiminin Azaltılması Programının il düzeyinde yürütülmesini
sağlamak.
d) Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programının İl düzeyinde
yürütülmesini sağlamak.
e) Türkiye Diyabet Önleme ve Kontrol Programının il düzeyinde yürütülmesini
sağlamak.
Cevap: A

5. Aşağıdakilerden hangisi Halk sağlığı müdürlüğündeki ruh sağlığı programları
şube müdürlüğünün görevlerinden değildir?
a) Kadına karşı şiddete ve aile içi şiddete yönelik ruh sağlığı çalışmalarını, eğitim ve
kapasite artırma faaliyetlerini yürütmek, kadın izlem merkezleri ile ilgili çalışmaları
yapmak.
b) Otizm spektrum bozuklukları gibi çocukluk çağında başlayan kronik ruhsal
bozukluklar konusunda erken tanılama-tedavi-rehabilitasyon hizmetleri için spesifik
programlar geliştirmek.
c) Mobing şikayetlerinin olduğu iş yerlerine denetim yapıp, gerekli durumlarda maddi
yaptırımlarda bulunmak.
d) İntiharı azaltmak ve intiharı önleme konusunda farkındalık oluşturulması için
çalışmalar yürütmek.
e) Damgalama ve ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına yönelik savunuculuk yapmak.
Cevap: C

6. Aşağıdakilerden hangisi Halk sağlığı müdürlüğündeki bulaşıcı hastalıklar şube
müdürlüğünün görevlerinden değildir?
Enfeksiyon ve enfestasyonların insidans ve prevalanslarını, dağılımlarını tespit etmek.
0-24 ay aşılamaları eksiksiz yapmak.
Aktif ve pasif sürveyans hizmetlerini düzenlemek.
Salgınlarda, inceleme ve değerlendirme yapmak üzere uygun ekip ve ekipman ile
salgın incelemesi başlatmak.
e) Gerekli numunelerin usulüne uygun alınmasını sağlayarak laboratuvar incelemelerini
yaptırmak.
Cevap: B

a)
b)
c)
d)
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7. Aşağıdakilerden hangisi Halk sağlığı müdürlüğündeki tüberküloz şube
müdürlüğünün görevlerinden değildir?
a) İl’deki tüberküloz vakalarının takibini ve Doğrudan Gözetimli Tedavi (DGT)
çalışmalarının yürütülmesini sağlamak.
b) İl’deki tüberküloz hastaları ile ilgili verilerin toplanması, bildirimi ve
değerlendirilmesi faaliyetlerini yürütmek.
c) Hastaların takip ve tedavisinde yaşanabilecek uyumsuzluk durumlarının ve ilaca
dirençli vakaların takibini yapmak ve yaptırmak.
d) Tüberküloz kontrolünde çalışan sağlık personelinin, hasta ve yakınlarının ve halkın
farkındalığının artırılmasına yönelik eğitim faaliyetlerini yürütmek.
e) Tespit edilen ilaca dirençli tüberküloz hastalarına zaman kaybı olmaksızın tedavi
başlamak.
Cevap: E
8. Aşağıdakilerden hangisi Halk sağlığı laboratuarlarında yapılan analizlerden
değildir ?
a)
b)
c)
d)
e)

Fiziksel, kimyasal, biyolojik su analizi
Aile sağlığı merkezlerinde istenen kan analizleri
Devlet hastanelerinde istenen viral seroloji analizi
Talasemi taşıyıcılığı analizi
Oyuncak analizi
Cevap: C

9. Aşağıdakilerden hangisi/hangileri Halk sağlığı müdürlüğündeki çevre sağlığı
şube müdürlüğünün görevlerindendir?
I)
Biyosidal ürünlerin uygulamasına yönelik izin işlemlerini yürütmek.

a)
b)
c)
d)
e)

II)

Kaplıca ve talassoterapi tesisleri ile peloid üretim yerlerinin izin işlemlerini
yürütmek.

III)

İyonlaştırıcı olmayan radyasyon kaynakları ve elektromanyetik kirliliğin
zararları konusunda alınması gereken önlemlere ilişkin çalışmalara katkı
sağlamak.

IV)

Havuz suyu ile yüzme suyu kalitesini izleme ve değerlendirme çalışmalarını
yürütmek.

Yalnız IV
I-II
III-IV
II-IV
Hepsi
Cevap: E
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10. Aşağıdakilerden hangisi Halk sağlığı müdürlüğündeki özlük işleri şube
müdürlüğünün görevlerinden değildir?
a) Personelin mal bildirimlerini zamanında vermesini sağlamak.
b) Personelin hizmet puanı itirazlarını değerlendirmek ve düzenlemek.
c) Personelin, her türlü izin ve hastalık raporlarıyla ilgili işlemlerini yürütmek ve gerekli
kayıtlarını tutmak.
d) İşçi ve sözleşmeli çalıştırılacak personele ilişkin iş ve işlemlerini yürütmek.
e) Aday memur eğitimi ve asalet işlemlerini yapmak.
Cevap: D
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8. TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZLERİNİN TEŞKİLATLANMASI VE
GÖREVLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1. Toplum Sağlığı Merkezlerinin İdari Yapıları
8.2.Toplum Sağlığı Merkezinin Görev ve Yetkileri ile Çalışma Usul ve Esasları
8.2.1. İdari ve Mali İşler
8.2.2. Kayıt ve İstatistik İşleri
8.2.3. Plan ve Program Yapmaya İlişkin Görevler
8.2.4. Toplum Sağlığı Merkezlerinin Diğer Kurumlarla İşbirliğine İlişkin Görevleri
8.2.5. İzleme ve Değerlendirme Çalışmaları
8.2.6. Bulaşıcı Hastalıklar, Bağışıklama ve Salgın Kontrolü
8.2.7. Tüberküloz Kontrol Hizmetleri
8.2.8. Zoonotik ve Vektörel Hastalıkların Kontrolü
8.2.9. Erken Uyarı ve Cevap Sistemine İlişkin Hizmetler
8.2.9. Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Kontrolüne İlişkin Hizmetler
8.2.10. Kadın Üreme Sağlığı Hizmetleri
8.2.11. Ulusal Programlar İle İlgili Hizmetler
8.2.12. Adli Tıbbi Hizmetler ve Ölüm Kayıt Hizmetleri
8.2.12. Acil Sağlık Hizmetleri
8.2.13. Kaza ve Yaralanmalardan Korunma Hizmetleri
8.2.14. Görüntüleme ve Laboratuvar Hizmetleri
8.2.15. Çevre Sağlığı Hizmetleri
8.2.16. Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri
8.2.17. Olağan Dışı Durumlar ve Afetlerde Sağlık Hizmetler
8.2.18. Sağlığın Geliştirilmesi ve Teşvikine Dair Hizmetler
8.2.19. Hizmet İçi Eğitim Hizmetleri
8.2.20. Toplu Yaşam Alanları ve Okul Sağlığı Hizmetleri
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8.2.21. Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri
8.2.22. Evde Sağlık Hizmetleri
8.2.23. Toplum Sağlığı Merkezinin Diğer Faaliyetleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Toplum sağlığı merkezi ne demektir?
2. Toplum sağlığı merkezine bağlı çalışanlar birimler nelerdir?
3. Toplum sağlığı merkezine bağlı çalışan birimlerin görevleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Toplum Sağlığı
Halk sağlığı kurumunun ilçe
Merkezlerinin
düzeyinde örgütlenmesini
Teşkilatlanması ve Görevleri bilmek

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Konuyla ilgili dersleri
izleyerek ve hazırlanan ders
notlarını okuyarak

Toplum sağlığı
merkezlerinin görevlerini
bilmek
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Anahtar Kavramlar
Toplum, halk, sağlık, görev, hizmet
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Giriş
Toplum sağlığı merkezleri Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun ilçe düzeyindeki
hizmetlerini yürüten yapılardır. Halk sağlığı müdürlüklerine bağlı olarak çalışırlar. Daha önce
birinci basamak sağlık hizmetlerin ayrı ayrı yapılanan kurumlar bir araya getirilerek
oluşturulmuşlardır. Toplum sağlığı merkezlerinin hem idari hem de hizmet görevleri vardır.
İlçe düzeyindeki en önemli sağlık yapılanmasıdır.
Toplum sağlığı merkezleri bölgesinde yaşayan toplumun sağlığını koruyucu ve
geliştirici faaliyetler yapar. Bu faaliyetler için sağlıkla ilgili risk ve sorunları belirler, bunlarla
ilgili düzeltici ve önleyici etkinlikler gerçekleştirir.
Birinci basamak koruyucu, iyileştirici ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini koordine
eder ve bu hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde sunulmasını izler, değerlendirir, denetler ve
destekler.
Bölgesinde bulunan birinci basamak sağlık kuruluşları ile diğer kurum ve kuruluşlar
arasındaki koordinasyonu sağlar.
Özetle toplum sağlığı merkezleri:

Birinci basamak sağlık hizmetlerinden toplumla ilişkili hastalıkların kontrolü,
çevre sağlığı, adli tıp, okul sağlığı, iş sağlığı ve güvenliği, acil sağlık, sağlık eğitimi ve
laboratuvar hizmetlerini sunan sağlık tesisidir.

Herkesin, koruyucu ve tedavi edici hizmetlerden en iyi şekilde yararlanması
için bölgedeki nüfusun sağlık düzeyini yükseltici planlar yapan ve bu hizmetleri, destek veren
kurumlar ile işbirliği içerisinde yürüten sağlık tesisidir.
Toplum sağlığı merkezi bazı sağlık hizmetlerini kendisi sunabileceği gibi, diğer sağlık
kuruluşlarından elde etmiş olduğu sağlık verilerini analiz ederek gerekli müdahalelerin
gerçekleştirilmesini isteyebilir.

160

8.1. Toplum Sağlığı Merkezlerinin İdari Yapıları
Her ilçede ve Büyükşehir Belediyesi Kanunu’na tabi olmayan il merkezlerinde bir
toplum sağlığı merkezi kurulur. Yeni kurulacak veya kurulmuş olan toplum sağlığı merkezleri
ile bunların ek ve bağlı birimlerinin tipleri ile fiziki ve teknik donanımları Kurumca tespit
edilen standartlar doğrultusunda belirlenir. Toplum sağlığı merkezine bağlı birimler, farklı
binalarda hizmet verebilir. Hizmete ulaşımı ve hizmet sunumunu kolaylaştırmak üzere,
ihtiyaç doğrultusunda, farklı bir binada TSM ek birimi açılabilir. Toplum sağlığı merkezleri
ile ek ve bağlı birimlerinin açılması, kapatılması ve yer değişikliği ilgili Valiliğin teklifi ve
Halk Sağlığı Kurumunun onayı ile gerçekleştirilir.
Sorumluluk alanları, kuruldukları ilçenin mülki idare sınırlarıdır. Toplum sağlığı
merkezleri nüfusa göre; 20.000 nüfusa kadar “D” tipi, 20.001 - 50.000 nüfusa kadar “C” tipi
50.001 - 100.000 nüfusa kadar “B” tipi ve 100.001 nüfusun üzerinde “A” tipi olarak
sınıflandırılır.
Toplum sağlığı merkezinin ana binasının nasıl olacağına, bölgenin coğrafyası ve nüfus
yapısı, sağlık alt yapısı, sağlık göstergeleri, bölgenin sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi,
turizm ve sanayi bölgesi olması gibi durumlar değerlendirilerek karar verilir.
Toplum sağlığı merkezleri kişilerin kolay ulaşabileceği merkezî yerlerde, verdiği
hizmetlere yetecek büyüklükte olan bina veya binalarda hizmete açılır. Öncelikle uygun kamu
binaları kullanılır. Buralarda yeterli sayıda oda, eğitim salonu ile araç, gereç, tıbbi donanım,
büro malzemeleri ve sarf malzemeleri bulundurulur.
Toplum sağlığı merkezlerinin yöneticileri tercihen halk sağlığı uzmanı veyahut halk
sağlığı konusunda mezuniyet sonrası eğitim almış hekimlerden atanır.

8.2.Toplum Sağlığı Merkezinin Görev ve Yetkileri ile Çalışma Usul ve
Esasları
8.2.1. İdari ve Mali İşler
1.
Bakanlıktan veya diğer kurumlardan gelen genelge, talimat ve yazıları
bölgesindeki sağlık birimlerine ve ilgili diğer birimlere ulaştırmak,
2.

Demirbaş kayıtlarının tutulmasını sağlamak ve denetlemesini yapmak,

3.
İlaç, tıbbi sarf ve diğer malzeme ihtiyaçlarını tespit ederek temin edilmeleri
için müdürlüğe bildirmek,
4.
Döner sermaye işlemlerinin yürütülmesinde, müdürlükçe kendisine verilen
görevleri yapmak,
5.
yürütmek,

Müdürlük şubelerinin görev tanımlarındaki işlerin sahadaki uygulamalarını
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6.
Aile sağlığı merkezi çalışanlarının göreve başlama veya ilişik kesme gibi
işlemleri ile müdürlük yetkilendirdiği takdirde, aile sağlığı çalışanlarının izinli olduğu
durumlarda personel görevlendirilmesine dair işlemleri ve yazışmalarını yürütmek,
7.
Aile hekimlerinin çalışma saatlerine uyumunu ve çalışmalarını izlemek ve
değerlendirmek,
8.
Müdürlük tarafından toplum sağlığı merkezi personeli arasından
görevlendirilen harcama yetkilisi mutemedinin, verilecek avansı usulüne uygun olarak
kullanmasını sağlamak.

8.2.2. Kayıt ve İstatistik İşleri
1.
Bakanlığın belirlemiş olduğu standartlara uygun olarak bölgedeki sağlık
hizmeti sunucularından veri toplamak, yürütülen hizmetlerin kayıt ve istatistiklerini elektronik
veya basılı ortamda tutmak, olağanüstü durumlarda bölgedeki sağlık hizmeti sunucularından
yazılı olarak da veri toplamak, topladığı verileri zamanında müdürlüğe iletmek,
2.
Aile hekimini değiştirmek isteyen veya aile hekimine yeni kayıt olmak isteyen
bireylerin başvurularını kabul etmek ve mevzuata uygun olması durumunda bu talepleri
karşılamak,
3.
Bölgesinde ikamet etmesine rağmen aile hekimliğine kaydedilememiş kişilerin,
ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içerisinde en uygun aile hekimine kaydedilmelerini
sağlamak.

8.2.3. Plan ve Program Yapmaya İlişkin Görevler
1.
Bölgesindeki toplumun sağlığını korumak ve geliştirmek, sağlık risk ve
sorunlarını belirlemek amacıyla program yapmak; Kurumun hazırlamış olduğu plan ve
programları sahada yürütmek,
2.
Görev tanımına giren konularda bölgesi ile ilgili faaliyet planını hazırlamak,
sonuçları izlemek ve değerlendirmek ve altı aylık periyodlarla (Ocak-Temmuz) hazırlayacağı
faaliyet plan ve raporlarını müdürlüğe sunmak,
3.
Aile sağlığı merkezleri arasında koordinasyonu sağlamak, planlanan hizmetler
ile ilgili olarak aile hekimlikleriyle işbirliği içerisinde çalışmalar yapmak,
4.
Aile hekimlerine laboratuvar hizmetleri, görüntüleme hizmetleri ve eğitim
konularında destek vermek,
5.
Bölgede ihtiyaç duyulan aile sağlığı merkezlerinin veya birimlerinin sayıları ve
yerleri ile buralarda çalışacak aile sağlığı çalışanlarının sayılarını planlayarak müdürlüğe
sunmak,
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6.
Bakanlık veya Kurum tarafından gönderilen her türlü materyal, ilaç ve
malzemenin aile sağlığı merkezlerine ulaşmasını sağlamak,
7.
Aile sağlığı merkezlerinde verilen hizmetlerden kişisel ve toplumsal boyutu
olan bebek ve çocuk sağlığı, gebe ve lohusa takibi, aşı, aile planlaması vb. işler için hem aile
hekimleri arasında hem de diğer ilgili kurumlar arasında koordinasyonu sağlamak,
8.
İkinci basamak sağlık kuruluşlarından geri bildirimlerin yapılması ve
değerlendirilmesinde oluşabilecek aksaklıkları tespit ederek bu aksaklıkların giderilmesine
dair çalışmalar yapmak,
9.
Toplum sağlığı merkezi tarafından rutin olarak yapılmayan ancak Bakanlık
veya Kurumca yürütülen tarama, kampanya, aşılama hizmetleri gibi işleri, bölgesindeki aile
sağlığı merkezleri ile işbirliği içinde yapmak ve/veya yaptırmak.

8.2.4. Toplum Sağlığı Merkezlerinin Diğer Kurumlarla İşbirliğine
İlişkin Görevleri
1.
Hizmetin her aşamasında ilgili üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları, özel
kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapmak,
2.
Bakanlık veya Kurum ile üniversiteler arasında imzalanacak olan protokol
esasları çerçevesinde oluşturulacak eğitim araştırma toplum sağlığı merkezleri vasıtasıyla,
başta halk sağlığı alanında olmak üzere, sağlık personeli yetiştiren üniversitelerde mezuniyet
öncesi ve sonrası öğrenim görenler ile Kurum personelinin teorik ve uygulamalı eğitimlerine
katkı sağlamak,
3.
Üniversiteler başta olmak üzere bilimsel nitelikte araştırma yapan kurumların,
Kurum veya müdürlükle işbirliği içerisinde yapacakları sağlıkla ilgili araştırmaları ve
projeleri desteklemek ve katkıda bulunmak,
4.
Kurum veya müdürlük tarafından hazırlanan programlar çerçevesinde
bölgesinde çalışan personelin eğitimlerini bölge içi veya dışındaki kurumlar ile işbirliği içinde
sağlamak.

8.2.5. İzleme ve Değerlendirme Çalışmaları
1.
Bölgesindeki hizmet sunucularının verdikleri koruyucu sağlık hizmetlerinin
mevzuat/sözleşme hükümlerine uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek, hazırlayacağı
raporu müdürlüğe iletmek,
2.
Bağlı birimlerin hizmetlerine yönelik çalışmalarını ve çalışma düzenine
uyumlarını izlemek ve değerlendirmek, hazırlayacağı raporu müdürlüğe iletmek,
3.
Bölgesindeki aile hekimliği birimlerinin çalışma düzenine uyumlarını ilgili
mevzuatına göre izlemek ve değerlendirmek, hazırladığı raporu müdürlüğe iletmek,
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4.
Bölgesinde hizmet veren aile hekimliği birimlerinin çalışmalarını ve kayıtlarını
ilgili mevzuatına göre izlemek ve değerlendirmek amacıyla aile sağlığı merkezlerini ziyaret
etmek
5.
Mevzuatın izin verdiği sınırlar çerçevesinde her türlü kayıtlarına erişmek, elde
ettiği verileri ve yaptığı değerlendirmeleri öncelikli olarak aile sağlığı merkezi çalışanlarına
yazılı ya da sözlü olarak duyurmak,
6.
Ayrıca altışar aylık dönemlerde de müdürlüğe yazılı olarak ya da elektronik
ortamda bildirmek, bu görevi yaparken hasta ve çalışan hakları ile kişisel mahremiyetin
korunması ilkelerine riayet etmek,
7.
Bölgesinde hizmet veren aile hekimliği birimlerinin gezici sağlık hizmeti
planlarını bir önceki ayın son haftası içinde aile hekimlerinden almak, plana uyulup
uyulmadığını izlemek ve değerlendirmek, hazırladığı raporu müdürlüğe bildirmek,
8.
Hasta hakları ile ilgili çalışmaların yürütülmesini sağlamak, yapılan çalışmaları
izlemek ve değerlendirmek.

8.2.6. Bulaşıcı Hastalıklar, Bağışıklama ve Salgın Kontrolü
1.
Bakanlığın veya Kurumun yürüttüğü programlara uygun olarak; bölgesindeki
bulaşıcı hastalık ve bağışıklama verilerini toplamak, kayıtlarını tutmak, değerlendirmek, ilgili
kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak gerekli tüm tedbirleri almak ve/veya alınmasını
sağlamak ve tüm düzeylerde geri bildirim yapmak,
2.
Bakanlığın veya Kurumun bulaşıcı hastalıklar sürveyansı ve bağışıklama
mevzuatına uygun olarak tüm sağlık kurum ve kuruluşlarının bulaşıcı hastalık ve
bağışıklamaya ilişkin bildirimlerinin uygunluğunu izlemek ve kalitesini değerlendirmek, geri
bildirimlerde bulunmak, bildirimlerde sorun tespit edildiğinde gerekli müdahaleleri yapmak
ve/veya gereği için müdürlüğe rapor etmek,
3.
Mevzuatla belirlenen bulaşıcı hastalık olgularına yönelik filyasyon
çalışmalarını yürütmek ve kayıtlarını tutmak; bu çalışmaları yürütürken, müdürlüğün gerekli
gördüğü durumlarda, ilgili aile hekimlerini filyasyon ekibine katarak belirlenen sorunlara
yönelik gerekli önlemleri almak veya aldırmak; kişinin kayıtlı olduğu aile hekimi başka bir
toplum sağlığı merkezinin bölgesinde ise yapılan filyasyon sonucunu ilgili toplum sağlığı
merkezine bildirmek,
4.
Bölgenin aşı ve antiserum ile ilgili lojistik malzeme ihtiyacını belirlemek;
müdürlük tarafından tedarik edilen aşı, ilaç, antiserum ve diğer malzemeleri usulüne uygun
olarak saklamak; müdürlük ile koordineli olarak bunların, bağışıklama hizmeti veren tüm
sağlık kurum ve kuruluşlarına dağıtımının yapılmasını sağlamak,
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5.
Soğuk zincir sisteminin düzgün olarak işlemesini sağlamak; en az aylık
periyotlarla, bağışıklama hizmeti veren tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında izleme ve
değerlendirme yapmak, tespit ettiği soğuk zincir kırılmalarını müdürlüğe bildirmek,
6.
Bağışıklama hizmetleri ve tüberkülin cilt testi (PPD) konusunda sağlık
personeli eğitimlerini planlamak, eğitimleri vermek veya verilmesini sağlamak,
7.
Genişletilmiş bağışıklama programı kapsamında aile hekimleri tarafından
uygulanan bağışıklama hizmetlerinin izleme ve değerlendirmesini yapmak,
8.
Konu ile ilgili mevzuata göre belli yaş ve nüfus gruplarına uygulanan (okul
çağı yaş grubu gibi) aşılamalar ve destek aşılamalarını aile sağlığı merkezleriyle işbirliği
içerisinde yürütmek,
9.
Okul çağı, hac ve umre, hareketli nüfus (tarım işçileri, göçmenler gibi) ve riskli
bölgede salgın kontrolü aşılamaları dâhil destek aşılama çalışmalarını aile sağlığı merkezleri
ile işbirliği içerisinde yürütmek ya da yürütülmesini sağlamak, bu çalışmalara bölgesindeki
sağlık çalışanlarının aktif olarak katılımını sağlamak ve takibini yapmak,
10.
Aşı sonrası istenmeyen etki (ASİE) bildirimi olması hâlinde ASİE formunun
eksiksiz olarak doldurulmasını sağlamak ve müdürlüğe bildirmek,
11.
Gerekli durumlarda aşı, antiserum ve ilaçlar ile ilgili materyalden numune
alınmasını ve müdürlüğe gönderilmesini sağlamak,
12.
Aile hekimlerinin ve aile sağlığı elemanlarının bulaşıcı hastalıklar, salgın
kontrolü, sürveyans ve bağışıklama hizmetleri konusundaki teorik ve uygulamalı eğitimlerini
müdürlük ile koordineli olarak planlamak ve uygulanmasını sağlamak,
13.
Kurum tarafından gerekli görüldüğü hâllerde gerçekleştirilen aşı
kampanyalarını veya aşı uygulamalarını kendi bölgesinde yapmak veya yapılmasını
sağlamak, bu çalışmalara bölgesindeki sağlık çalışanlarının aktif olarak katılımının takibini
yapmak,
14.
Bölgesinde bulaşıcı hastalık salgınına neden olabilecek faktörleri tespit etmek
ve izlemek; konu hakkında gerekli önlemleri almak ve/veya alınması için ilgili kurumlarla
işbirliği yapmak,
15.
yürütmek,

Bulaşıcı hastalıklar konusunda halk eğitimi çalışmalarını planlamak ve

16.
Bölgesinde bulaşıcı hastalık salgını olduğunda, ilgili mevzuatına göre, aile
hekimleriyle birlikte, tüm sağlık kuruluşları ve ilgili diğer kuruluşlarla işbirliği yaparak her
türlü salgın kontrol önlemlerini almak; bölgesindeki sağlık çalışanlarını, ilgili kurum ve
kuruluş çalışanlarını ve halkı bilgilendirerek kişi ve toplum farkındalığı oluşturmak; ilgili
kurum ve kuruluşlar tarafından alınan tedbirleri izlemek ve sürdürülmesini sağlamak,
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17.
Bildirimi zorunlu hastalıklar listesinde yer alan bulaşıcı hastalıkların
bildirimlerini kabul etmek; bildirimlerde sorun var ise bunları saptamak ve iyileştirilmesini
sağlamak,
18.
Ulusal Hastalık Kontrol Programları çerçevesindeki özel sürveyans
çalışmalarını yürütmek; numune nakline yönelik özel besiyerleri, numune nakil kapları gibi
özellikli malzemeleri, müdürlükten temin ederek aile hekimleri ve ilgili birimlere ulaştırmak;
numunelerin uygun yöntemlerle alınma durumunu izlemek ve değerlendirmek, numunelerin
müdürlüğe uygun koşullarda naklini sağlamak,
19.
Kurum ve müdürlük tarafından bazı bulaşıcı hastalıklara veya bulaşıcı hastalık
komplikasyonlarına yönelik olarak temin edilen ilaçların aile hekimleri ve/veya diğer sağlık
kurum ve kuruluşları aracılığıyla ilgili kişilere ulaşmasını sağlamak,
20.
Pandemilere (grip, SARS gibi) yönelik bölgesel planları yaparak müdürlüğün
onayına sunmak; bu planları aile hekimleri ile paylaşmak ve takibini yapmak,
21.
Bölgesinde bulaşıcı hastalıklar ve bağışıklama hizmetleri konusunda yapılacak
olan saha araştırmalarına katılmak ve destek sağlamak; gerektiğinde bölgesinde sunulan
sağlık hizmetlerini değerlendirmek amacıyla saha araştırmaları planlamak ve gerekli izinleri
alarak yapmak,
22.
Bölgesinde görülme ihtimali olan veya görülen bulaşıcı hastalıkların
önlenmesine yönelik çalışmalarda ilgili birim, kurum ve kuruluşlarla her türlü iş birliğini
yapmak,
23.

Bulaşıcı hastalıklar alanında mevzuat ile öngörülen diğer görevleri yapmak.

8.2.7. Tüberküloz Kontrol Hizmetleri
1.
Aile hekimi tarafından sevk edilen veya toplum sağlığı merkezine bildirilen
bölgesindeki şüpheli kişinin kayıtlarını tutmak ve takip etmek,
2.
Hastane tarafından kesin tanısı konulan ve toplum sağlığı merkezine bildirilen
verem hastalarının bilgilerini tüberkülozlu hastalar listesine kaydetmek, tedavisi ve
izlenmesini programlamak ve bu bilgileri, tanı konulan kişinin kayıtlı olduğu aile hekimine ve
müdürlüğe bildirmek,
3.
Verem tanısı konmuş hastaların ve koruma tedavisine alınmış temaslıların
ilaçlarını aylık olarak, kayıtlı olduğu aile hekimine veya doğrudan gözetimli tedavi uygulama
gözetmenine ulaştırmak; aile hekiminin veya gözetmenin, belirlenen programa uygun olarak
hastasını izlemesini, ilaçlarını doğrudan gözetim ile vermesini ve kontrolünü düzenli olarak
yapmasını sağlamak; müdürlük tarafından bu iş ve işlemlere yönelik olarak yapılan
denetimlere katkı vermek,
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4.
Verem hastalarının ve temaslılarının, tanı ve izlenmesi amacıyla balgam
incelemesi, röntgen ve diğer tanı hizmetlerini yürütmek veya bu işler için kişileri ilgili sağlık
kuruluşuna sevk ederek takibini yapmak,
5.
Sağlık personeli, hasta ve hasta yakınlarına yönelik olarak belli aralıklarla
eğitim programları düzenlemek,
6.
Her ay tedaviye yeni alınan, tedavide olan, tedaviden çıkan, ilaçsız kontrole
ayrılan, korumaya alınan ve korumadan çıkanlardan ve veremli hastaların temaslılarından
kontrolü gerekenleri, kişinin kayıtlı olduğu aile hekimine bildirmek; aile hekimleriyle işbirliği
içinde çalışarak bu hizmetlerin yürütülmesini sağlamak,
7.
Uyumsuz hastaları, gerekli tedbirlerin alınması için müdürlüğe bildirmek ve
uygun önlemlerin alınmasında görev almak.

8.2.8. Zoonotik ve Vektörel Hastalıkların Kontrolü
1.
Zoonotik ve vektörel hastalıklarla ilgili olarak Bakanlığın öngördüğü
çalışmaları yapmak, ilgili kuruluşlarla iş birliğinde bulunmak ve verileri müdürlüğe iletmek,
2.
Müdürlüğün koordinasyonunda zoonotik ve vektörel hastalıklar ile ilgili plan
ve program yapmak; bu kapsamda ilaçlı tedavi, vektör mücadelesi gibi çalışmaları planlamak,
uygulamak ya da uygulanması için önlemler almak,
3.
Bakanlıkça yürütülen programlar çerçevesinde, belirlenen zoonotik ve vektörel
hastalıklarla ilgili gerekli tetkik ve tedavilerin sağlık kuruluşlarında veya yerinde yapılmasını
sağlamak,
4.

Sıtma sürveyans çalışmalarını planlamak, koordine etmek ve raporlamak,

5.

İlgili mevzuata göre zoonotik ve vektörel hastalık bildirimlerini yapmak,

6.
Özel programı bulunan zoonotik ve vektörel hastalıklarla ilgili olarak
Bakanlıkça tedarik edilen, tedavide kullanılan ilaç ve malzemelerin dağıtımını, kullanımını ve
kontrolünü sağlamak,
7.
Hastaların tedavi sürecini aile hekimleri ile koordineli olarak takip etmek ve
müdürlüğe bildirmek,
8.
Belli aralıklarla sağlık personeli, hasta ve hasta yakınlarına Bakanlıkça
planlanan eğitim programlarını düzenlemek.

8.2.9. Erken Uyarı ve Cevap Sistemine İlişkin Hizmetler
1.
Bölgesindeki akut halk sağlığı tehditlerini tespit ederek risklerini
değerlendirmek ve müdürlüğün koordinasyonunda uygun kontrol önlemlerini, ilgili kurum ve
kuruluşlarla işbirliği içerisinde uygulamak ya da uygulanmasını sağlamak,

167

2.
Bu kapsamda yapılan hizmetleri, mevzuatta belirlenen standartlara göre
yürütmek ve kayıt altına almak.

8.2.9. Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Kontrolüne İlişkin Hizmetler
1.
Kurumun kanser, ruh sağlığı, kronik hastalıklar ve risk faktörleri konularında
önleme, koruma, erken tanı ve kontrolüne yönelik olarak düzenlediği proje ve programları
bölgede yürütmek ve/veya yürütülmesini sağlamak,
2.
Kanser, ruh sağlığı, kronik hastalıklar ve ilişkili risk faktörlerine yönelik eğitim
ve rehberlik hizmetleri vermek,
3.
Bölgedeki sağlık kuruluşlarının (aile hekimliği birimleri, kamu hastaneleri,
üniversite hastaneleri, özel sağlık kuruluşları gibi) kanser, ruh sağlığı, kronik hastalıklar ve
ilişkili risk faktörleri (tütün kullanımı, obezite, beslenme yetersizliği, fiziksel inaktivite, alkol
kullanımı gibi) ile ilgili verilerini ve bilimsel çalışmalarını izlemek, epidemiyolojik çalışma
yapmak veya yapılmasını sağlamak,
4.
Bölgede sık görülen hastalık ve durumları belirleyerek bunların önlenmesi için
programlar geliştirmek, geliştirilmiş olan programları uygulamak veya bölgedeki sağlık
kuruluşları ve diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak uygulanmasını sağlamak.

8.2.10. Kadın Üreme Sağlığı Hizmetleri
1.
Kadın ve üreme sağlığı hizmetleri hakkında topluma yönelik eğitim
programlarını planlamak ve uygulamak,
2.
Aile hekimliği birimleri tarafından verilen kadın ve üreme sağlığı
hizmetlerinin, koruyucu sağlık hizmetleri ilkelerine uygun biçimde verilmesini sağlamak,
3.
Aile hekimleri ve/veya aile sağlığı elemanlarına üreme sağlığı, rahim içi araç
uygulaması ve ilgili diğer teorik ve beceri kazandırma eğitimlerini vermek veya verilmesini
sağlamak,
4.
Bölgesindeki sağlık kuruluşlarının (aile hekimliği birimleri, kamu hastaneleri,
üniversite hastaneleri, özel sağlık kuruluşları gibi) kadın ve üreme sağlığı hizmetleri ile ilgili
verilerini ve bilimsel çalışmalarını izlemek ve değerlendirmek,
5.
Evlilik öncesi danışmanlık hizmeti vermek ve evlilik işlemi için gerekli sağlık
raporunun aile hekimlerince verilmesini sağlamak,
6.
Üreme sağlığı hizmeti sunan sağlık personelini iş başında izlemek ve
değerlendirmek,
7.
Kadın ve üreme sağlığı hizmetlerinin daha etkin yürütülebilmesi için yerel
idareciler ve toplum liderleri başta olmak üzere ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirliği
yapmak ve verilecek hizmetleri planlamak,
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8.
sağlamak.

Bu alanda Bakanlıkça planlanan programları yürütmek ve yürütülmesini

8.2.11. Ulusal Programlar İle İlgili Hizmetler
1.
Bakanlık veya müdürlük tarafından gerekli görüldüğü hâllerde; uygulanan aşı
kampanyalarını kendi bölgesinde yapmak ve/veya yapılmasını sağlamak, bu çalışmalara,
ihtiyaca göre, bölgedeki sağlık çalışanlarının aktif olarak katılımını temin etmek,
2.
Ulusal Tütün Kontrolü Programı kapsamında kendi bölgesinde ve/veya
müdürlüğün uygun göreceği yerlerde tütün ve diğer bağımlılık yapıcı maddelerle ilgili
denetim faaliyetlerinin yapılmasını ve takibini sağlamak,
3.
Bakanlık tarafından kararlaştırılan ulusal ya da bölgesel programları yürütmek
ve/veya yürütülmesini sağlamak.

8.2.12. Adli Tıbbi Hizmetler ve Ölüm Kayıt Hizmetleri
1.
Adli Tıp Kurumunun doğrudan hizmet vermediği yerlerde, adli tıbbi hizmetler
konusunda Cumhuriyet Savcılığı, ilçe sağlık müdürlüğü, aile hekimliği birimleri ve diğer
sağlık kurum ve kuruluşları ile işbirliği içinde çalışarak bu hizmetlerin 25/1/2013 tarihli ve
28539 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği
çerçevesinde yürütülmesini sağlamak,
2.
Ölüm kayıt hizmetlerine dair iş ve işlemleri, 19/1/2010 tarihli ve 27467 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Mezarlık Yerlerinin İnşaası ile Cenaze Nakil ve Defin İşlemleri
Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda yürütmek.

8.2.12. Acil Sağlık Hizmetleri
1.
Görev tanımı içerisinde yer alan hizmetleri almak üzere başvuranlardan
ihtiyacı olanlara, bulundurdukları ekipmanlar ölçüsünde acil sağlık hizmeti sunmak ve bu
hastaları acil sağlık komuta kontrol merkezine bildirmek,
2.
Müdürlükçe entegre sağlık hizmeti sunulan yerler kapsamına alınan ilçelerde,
ilgili mevzuat doğrultusunda acil sağlık hizmetlerini planlayarak uygulamak ve uygulatmak,
3.
Bölgesindeki acil sağlık hizmetleri istasyonlarına ilgili mevzuat doğrultusunda
gerekli lojistik desteği vermek.

8.2.13. Kaza ve Yaralanmalardan Korunma Hizmetleri
1.
İlçe sağlık müdürlüğü ile işbirliği içerisinde, ilk yardım bilinci oluşturmak
üzere bölgesindeki halka yönelik olarak eğitim çalışmaları planlamak ve uygulamak,
2.
Günlük hayatta karşılaşılabilecek kazalar ve riskli durumlar hakkında halkın
bilinç seviyesini yükseltmeye yönelik çalışmalar yapmak.
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8.2.14. Görüntüleme ve Laboratuvar Hizmetleri
1.
Aile sağlığı merkezlerinde yapılamayan görüntüleme ve laboratuvar
hizmetlerini müdürlüğün planlamaları doğrultusunda yapmak veya müdürlük tarafından
uygun görülen bir sağlık kuruluşunun laboratuvarlarında yapılmasını sağlamak,
2.
İhtiyaç duyulan yerlerde, toplum sağlığı merkezleri bünyesinde halk sağlığına
yönelik laboratuvar hizmetleri vermek.

8.2.15. Çevre Sağlığı Hizmetleri
1.
Bölgesinde insan sağlığı ile ilgili her türlü çevre şartlarını izlemek ve
değerlendirmek, önlem alınması gereken durumlarda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği
yapmak,
2.
İçme ve kullanma sularının kontrolünü yaparak bölgesindeki yerleşim
birimlerinde bulunan su kaynaklarının envanterini çıkarmak,
3.
İlgili mevzuata göre; bölgesinde yıllık ve aylık olarak yapılacak olan bakiye
klor ölçüm sayısı ile kontrol ve denetim izleme sayısına göre hedefleri belirlemek, numune
almak; verileri, veri toplama sistemine işlemek ve analiz sonuçlarını değerlendirmek; tespit
edilen uygunsuzluklara ilişkin ilgili kurum ve kuruluşları bilgilendirmek ve uygunsuzluğun
giderilmesi için alınacak önlemleri takip etmek,
4.
İlgili mevzuata göre; yüzme sezonu içerisinde, yüzme amaçlı kullanılan deniz
ve/veya göl suyundan müdürlük tarafından planlanan numune alma takvimine göre numune
almak; ilgili verileri toplama sistemine işlemek ve analiz sonuçlarını değerlendirmek; tespit
edilen uygunsuzluklara ilişkin ilgili kurum ve kuruluşları bilgilendirmek ve uygunsuzluğun
giderilmesi için alınacak önlemleri takip etmek,
5.
İlgili mevzuata göre; bölgesinde bulunan yüzme havuzlarından müdürlük
tarafından planlanan numune alma takvimine göre numune almak; tespit edilen
uygunsuzlukları müdürlüğe bildirmek; uygunsuzluk tespit edilmesi hâlinde uygunsuzluğun
giderilmesi için gerekli önlemlerin alınmasını sağlayarak alınan önlemleri takip etmek,
6.
İlgili mevzuata göre; ambalajlı suların (kaynak, içme ve doğal mineralli su)
piyasa denetimini yapmak; denetime ilişkin bilgi ve belgeler ile denetim sonuçlarını
müdürlüğe bildirmek,
7.
Gayri sıhhi müesseselerin, sıhhi müesseselerin, umuma açık işyerlerinin
ruhsatlandırma ve denetimi kapsamında mevzuattan kaynaklanan görevleri yerine getirmek,
8.
Hava kirliliği, gürültü, atıklar, elektromanyetik kirlilik ve diğer çevre sorunları
konusunda alınan ve alınacak önlemlere yönelik ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,
9.
Bölgesinde piyasa gözetim ve denetim hizmetleri kapsamında gerekli olan
çalışmaları yürütmek,
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10.
Bölgesinde biyosidal ürünlerin üretim, satış ve kullanım yerlerinin denetim
hizmetlerinin yapılması amacıyla gereken çalışmaları yürütmek,
11.

İlgili mevzuatına göre mezarlıkların yer seçimi ile alakalı işlemleri yapmak.

8.2.16. Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri
1.

Çalışan sağlığı ve güvenliği hizmetlerini müdürlüğün eş güdümünde yürütmek,

2.
Bölgesindeki iş sağlığı hizmetlerinin yürütülmesinde ilgili kurum ve
kuruluşlarla iş birliği içerisinde çalışmalar yapmak,
3.
Bünyesinde toplum sağlığı merkezi iş sağlığı ve güvenliği birimi bulunması
durumunda iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere müdürlükle birlikte planlama ve
organizasyon yapmak, bu birimin ihtiyaçlarını ilgili mevzuata uygun olarak temin etmek,
4.
Meslek hastalığı, işle ilişkili hastalık ve iş kazaları açısından bölgesini takip
etmek, halk sağlığı için önem arz eden olayın meydana geldiği iş yerlerinde ilgili kurum ve
kuruluşlarla işbirliği yaparak gerekli tedbirleri almalarını istemek,
5.
Bölgesinde bulunan sağlık kurum ve kuruluşlarında iş sağlığı ve güvenliği
konusunda yapılan çalışmaları izlemek ve değerlendirmek,
6.
Bölgesindeki iş yeri sağlığı ve güvenliği birimleri ile ortak sağlık güvenlik
birimlerinde birinci basamak sağlık hizmetleri kapsamında laboratuvar, röntgen, solunum
fonksiyon testi, işitme testleri gibi hizmet verilmesi durumunda bu birimleri kayıt altına
almak,
7.

Çalışan sağlığı ve güvenliği konusunda verilen diğer görevleri yürütmek.

8.2.17. Olağan Dışı Durumlar ve Afetlerde Sağlık Hizmetler
TSM olağan dışı durumlar ve afetlerde, bölgesinde, afet organizasyonu ile ilgili olarak
afete hazırlık, afete müdahale ve afet sonrası yapılacak iş ve işlemleri, ilin il sağlık afet ve acil
durum planı (İLSAP) doğrultusunda gerçekleştirir.

8.2.18. Sağlığın Geliştirilmesi ve Teşvikine Dair Hizmetler
1.
Toplumun sağlık konusunda bilgi düzeyinin arttırılması, sağlığın korunması ve
geliştirilmesi ile bireylerin sağlıklı davranış alışkanlıkları kazanması için faaliyetler
planlamak; planlama aşamasında bölgedeki sağlık kuruluşları, üniversiteler ve ilgili diğer
kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,
2.
Bakanlıkça yürütülen tütün, alkol, madde bağımlılığı, obezite gibi risk
faktörlerine yönelik olarak toplum eğitimi ve diğer gerekli çalışmaları yürütmek; bu alana
yönelik olarak oluşturulan ulusal kontrol programlarını bölgesinde uygulamak veya
uygulanmasını sağlamak,
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3.
Planlanan eğitim programlarını hedef gruba ve amacına göre uygulamak (toplu
halk eğitimi, esnaf eğitimi gibi) ya da bölgesindeki sağlık kuruluşları aracılığı ile
uygulanmasını sağlamak,
4.
Engelliler, yaşlılar gibi risk gruplarına yönelik olarak ilgili kurum ve kuruluşlar
ile işbirliği içinde çalışmalar yapmak.

8.2.19. Hizmet İçi Eğitim Hizmetleri
1.
Bölgenin genel durumunu ve sağlık ölçütlerini dikkate alarak bilgi yenilenmesi
ihtiyacı görülen konularda müdürlük ile işbirliği yaparak, gerekli durumlarda diğer
kuruluşlardan destek alarak hizmet içi eğitimler düzenlemek,
2.
Toplum sağlığı merkezi personeli başta olmak üzere bölgesinde bulunan sağlık
personelinin hizmet içi eğitimleri için; seminer, bilimsel tartışma ve bilgilendirme toplantıları
gibi etkinlikler yapmak ve gerekirse personelinin, diğer kurum ve kuruluşların düzenlediği
eğitici etkinliklere katılmalarını sağlamak,
3.

Bakanlık tarafından planlanan diğer hizmet içi eğitim programlarını yürütmek.

8.2.20. Toplu Yaşam Alanları ve Okul Sağlığı Hizmetleri
1. Grup hizmetler (Toplu yaşam alanları ve okul sağlığına yönelik hizmetler)
1.
Bölgesindeki toplu yaşam alanları, okullar ve konaklama yerlerini sağlık ve
genel hijyen kuralları yönünden değerlendirmek,
2.
Bölgesindeki toplu yaşam alanları, okullar ve konaklama yerlerindeki suların
kaynaklarını ve şebeke durumunu değerlendirmek ve depo denetimini yapmak; bakteriyolojik
ve kimyasal değerlendirmeler için su numuneleri almak; değerlendirme sonuçlarına göre ilgili
kurum ve kuruluşlarla birlikte gerekli çalışmaları yapmak,
3.
Bölgesindeki öğrencilerin okula kayıtları sırasında, kayıtlı oldukları aile hekimi
tarafından periyodik muayenelerinin yapılmasını sağlamak; elde edilen verileri ve aşılama
durumlarını değerlendirmek; sonuçları yazılı olarak ya da elektronik ortamda müdürlüğe
bildirmek ya da bildirilmesini sağlamak,
4.
Okul çağı çocuklarının aşılarını yapmak veya yapılmasını sağlamak ve
sonuçları müdürlüğe bildirmek,
5.
Aile hekimliği birimleri ve diğer sağlık kuruluşları ile işbirliği yaparak
okullarda, aile ve okul idaresinin katılımlarını da sağlayarak tütün, alkol, madde bağımlılığı
ve şiddete karşı eğitim yolu ile mücadele edilmesine dair çalışmaları yapmak,
6.
Bakanlık tarafından belirlenen sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite gibi
konularda yapılacak eğitim ve uygulamalarla ilgili olarak okul idaresi ile işbirliği yapmak.
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2. Grup hizmetler (Mevsimlik nüfus hareketlerine ilişkin görevler)
1.
Mevsimlik tarım işçilerine yönelik birinci basamak sağlık hizmetlerini
planlamak, sunmak veya sunulmasını sağlamak ve bu hizmetleri koordine etmek,
2.
Mevsimsel tarım işçilerine sunulan sağlık hizmetlerinin kayıtlarını, Kurumun
belirlediği standartlar doğrultusunda tutmak; bu kayıtları ilgili mevzuat hükümleri
doğrultusunda kişinin kayıtlı olduğu aile hekimliği birimi ve TSM ile paylaşmak,
3.
Mevsimlik tarım işçilerine yönelik sağlık hizmetleri konusunda personel
farkındalığı oluşturmak ve gerekli eğitimleri vermek,
4.

Mevsimlik tarım işçilerine yönelik farkındalık eğitimleri düzenlemek,

5.
Bölgesindeki mevsimsel nüfus hareketlerini ilgili kurum ve kuruluşlarla
birlikte takip etmek, görev tanımı içerisinde yer alan tedbirleri almak.

8.2.21. Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri
1.
Kurum tarafından hazırlanacak eylem planı ve ilgili mevzuat çerçevesinde
koruyucu ağız ve diş sağlığı hizmetlerini sunmak veya sunulmasına yönelik çalışmalar
yapmak,
2.
Hizmete ulaşımda zorluk çekilen yerlerde müdürlüğün planlamaları
doğrultusunda diş çekimi, diş çürüğünün erken dönemde tedavi edilmesi ya da dolgu gibi ağız
ve diş sağlığı hizmetlerini sunmak.

8.2.22. Evde Sağlık Hizmetleri
1.

Bölgesinde sunulan evde sağlık hizmetlerinin koordinasyonunda görev almak,

2.
Evde sağlık hizmetini sunmak amacıyla ilgili mevzuatı ve müdürlüğün
planlamaları doğrultusunda bünyesinde evde sağlık hizmet birimleri oluşturmak; hizmet
sunumu için, yeterli unvan ve sayıda personeli bu birimlere görevlendirmek,
3.
yürütmek,

İlgili mevzuatı doğrultusunda evde sağlık hizmetleri ile ilgili iş ve işlemleri

4.
Bakanlık ve Kurumun belirlediği yapılanmaya uygun olarak ilgili kurum ve
kuruluşlarla işbirliği yapmak.

8.2.23. Toplum Sağlığı Merkezinin Diğer Faaliyetleri
Sosyal hizmet çalışmaları ve toplum kalkınması çalışmalarında ve yardım
hizmetlerinde ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar. Çocuk ve ergen sağlığı Bakanlığın
planladığı tüm programları yürütür ve/veya yürütülmesini sağlar. Kanser erken teşhis, tarama
ve eğitim hizmetleri kapsamında Kurumun planladığı programları aile sağlığı merkezleri ile
birlikte yürütür ve/veya yürütülmesini sağlar. Bakanlık tarafından hazırlanan ruh sağlığı
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programlarını yürütür ve/veya yürütülmesini sağlar. Sağlık turizmi, turizm hekimliği,
göçerlerin bakımı, sağlık taramaları, entegre sağlık hizmet sunumu gibi konularda Bakanlığın
ve/veya Kurumun yayımladığı mevzuat ve talimatlara göre hizmet vermek ve müdürlüğün
verdiği diğer görevleri yapmak.
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Bölüm Soruları
1. Toplum sağlığı merkezleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Toplum sağlığı merkezleri Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun il düzeyindeki
hizmetlerini yürüten yapılardır.
b) Halk sağlığı müdürlüklerine bağlı olarak çalışırlar.
c) Birinci basamak sağlık hizmetlerini ayrı ayrı yapılanan kurumlar bir araya getirilerek
oluşturulmuşlardır.
d) Toplum sağlığı merkezlerinin hem idari hem de hizmet görevleri vardır.
e) Birinci basamak sağlık hizmetlerinden toplumla ilişkili hastalıkların kontrolü, çevre
sağlığı, adli tıp, okul sağlığı, iş sağlığı ve güvenliği, acil sağlık, sağlık eğitimi ve
laboratuvar hizmetlerini sunan sağlık tesisidir.
Cevap: A
2. Toplum sağlığı merkezleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Bölgesinde bulunan birinci basamak sağlık kuruluşları ile diğer kurum ve kuruluşlar
arasındaki koordinasyonu sağlar.
b) Toplum sağlığı merkezi diğer sağlık kuruluşlarından elde etmiş olduğu sağlık
verilerini analiz ederek gerekli müdahalelerin gerçekleştirilmesini isteyebilir.
c) Toplum sağlığı merkezleri bölgesinde yaşayan toplumun sağlığını koruyucu, geliştirici
ve tedavi edici faaliyetler yapar.
d) Herkesin, koruyucu ve tedavi edici hizmetlerden en iyi şekilde yararlanması için
bölgedeki nüfusun sağlık düzeyini yükseltici planlar yapan ve bu hizmetleri, destek
veren kurumlar ile işbirliği içerisinde yürüten sağlık tesisidir.
e) Her ilçede bir adet toplum sağlığı merkezi bulunabilir.
Cevap: C

3. Toplum sağlığı merkezleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Toplum sağlığı merkezleri ile ek ve bağlı birimlerinin açılması, kapatılması ve yer
değişikliği ilgili Valiliğin teklifi ve Halk Sağlığı Kurumunun onayı ile gerçekleştirilir.
b) Toplum sağlığı merkezleri nüfusa göre A,B,C,D tipi olarak sınıflandırılır.
c) Toplum sağlığı merkezinin ana binasının nasıl olacağına, bölgenin coğrafyası ve nüfus
yapısı, sağlık alt yapısı, sağlık göstergeleri, bölgenin sosyoekonomik gelişmişlik
düzeyi, turizm ve sanayi bölgesi olması gibi durumlar değerlendirilerek karar verilir.
d) Toplum sağlığı merkezleri kişilerin kolay ulaşabileceği merkezî yerlerde, verdiği
hizmetlere yetecek büyüklükte olan bina veya binalarda hizmete açılır.
e) Toplum sağlığı merkezlerinin yöneticileri kesinlikle halk sağlığı uzmanlarından
seçilir.
Cevap:E
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4. Toplum sağlığı merkezleri neye göre sınıflandırılır?
a)
b)
c)
d)
e)

Merkezin bulunduğu ilçenin sosyoekonomik gelişmişlik düzeyine
Merkezin bulunduğu ilçenin nüfusuna
Merkezin bulunduğu binanın fiziksel şartlarına
Merkezin senelik performansına
Merkezde çalışan personel sayısına
Cevap:B

5. Aşağıdakilerden hangisi toplum sağlığı merkezlerinde verilen hizmetlerdendir?
I)
Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri
II)
Evde Sağlık Hizmetleri
III)
Okul Sağlığı Hizmetleri
IV)
Çevre Sağlığı Hizmetleri
V)
Görüntüleme ve Laboratuvar Hizmetleri
a)
b)
c)
d)
e)

Yalnız IV
I-II-V
II-III-IV
I-II-III
Hepsi
Cevap: E

6. Toplum sağlığı merkezlerinde verilen hizmetlerle ilgili bilgilerden hangisi doğru
değildir?
a) Tüm sağlık kurum ve kuruluşlarının bulaşıcı hastalık ve bağışıklamaya ilişkin
bildirimlerinin uygunluğunu izlemek ve kalitesini değerlendirmek.
b) Mevzuatla belirlenen bulaşıcı hastalık olgularına yönelik filyasyon çalışmalarını
yürütmek.
c) Bölgenin aşı ve antiserum ile ilgili lojistik malzeme ihtiyacını belirlemek; müdürlük
tarafından tedarik edilen aşı, ilaç, antiserum ve diğer malzemeleri usulüne uygun
olarak saklamak.
d) Soğuk zincir sisteminin düzgün olarak işlemesini sağlamak; en az 3 aylık periyotlarla,
bağışıklama hizmeti veren tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında izleme ve
değerlendirme yapmak, tespit ettiği soğuk zincir kırılmalarını müdürlüğe bildirmek.
e) Bağışıklama hizmetleri ve tüberkülin cilt testi (PPD) konusunda sağlık personeli
eğitimlerini planlamak, eğitimleri vermek veya verilmesini sağlamak.
Cevap: D
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7. Toplum sağlığı merkezlerinde verilen hizmetlerle ilgili bilgilerden hangisi doğru
değildir?
a) Aşı sonrası istenmeyen etki (ASİE) bildirimi olması hâlinde ASİE formunun eksiksiz
olarak doldurulmasını sağlamak ve müdürlüğe bildirmek.
b) Gerekli durumlarda aşı, antiserum ve ilaçlar ile ilgili materyalden numune alınmasını
ve müdürlüğe gönderilmesini sağlamak.
c) Kurum tarafından gerekli görüldüğü hâllerde gerçekleştirilen aşı kampanyalarını veya
aşı uygulamalarını kendi bölgesinde yapmak.
d) Genişletilmiş Bağışıklama Programı kapsamında 0-24 aya ait aşılamaları yapmak.
e) Okul çağı aşılamalarını yapmak.
Cevap: D
8. Toplum sağlığı merkezlerinde verilen bulaşıcı olmayan hastalıkların kontrolüne
ilişkin hizmetlerle ilgili hangisi yanlıştır?
a) Kurumun kanser, ruh sağlığı, kronik hastalıklar ve risk faktörleri konularında önleme,
koruma, erken tanı ve kontrolüne yönelik olarak düzenlediği proje ve programları
bölgede yürütmek ve/veya yürütülmesini sağlamak.
b) Kronik hastalık tespit durumunda, hastaları eğitim araştırma veya üniversite
hastanelerine sevk etmek.
c) Kanser, ruh sağlığı, kronik hastalıklar ve ilişkili risk faktörlerine yönelik eğitim ve
rehberlik hizmetleri vermek.
d) Bölgedeki sağlık kuruluşlarının; kanser, ruh sağlığı, kronik hastalıklar ve ilişkili risk
faktörleri ile ilgili verilerini ve bilimsel çalışmalarını izlemek, epidemiyolojik çalışma
yapmak veya yapılmasını sağlamak.
e) Bölgede sık görülen hastalık ve durumları belirleyerek bunların önlenmesi için
programlar geliştirmek.
Cevap: B
9. Toplum sağlığı merkezlerinde verilen hizmetlerle ilgili bilgilerden hangisi doğru
değildir?
a) Aile hekimleri ve/veya aile sağlığı elemanlarına üreme sağlığı, rahim içi araç
uygulaması ve ilgili diğer teorik ve beceri kazandırma eğitimlerini vermek veya
verilmesini sağlamak.
b) Evlilik öncesi danışmanlık hizmeti vermek ve evlilik işlemi için gerekli sağlık
raporunun aile hekimlerince verilmesini sağlamak.
c) Ulusal Tütün Kontrolü Programı kapsamında kendi bölgesinde ve/veya müdürlüğün
uygun göreceği yerlerde tütün ve diğer bağımlılık yapıcı maddelerle ilgili aile sağlığı
merkezlerinin yaptığı denetim faaliyetlerinin takibini sağlamak.
d) Ölüm kayıt hizmetlerine dair iş ve işlemleri yürütmek.
e) Görev tanımı içerisinde yer alan hizmetleri almak üzere başvuranlardan ihtiyacı
olanlara, bulundurdukları ekipmanlar ölçüsünde acil sağlık hizmeti sunmak.
Cevap: C
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10. Toplum sağlığı merkezlerinde verilen hizmetlerle ilgili bilgilerden hangisi doğru
değildir?
a) İlçe sağlık müdürlüğü ile işbirliği içerisinde, ilk yardım bilinci oluşturmak üzere
bölgesindeki halka yönelik olarak eğitim çalışmaları planlamak ve uygulamak.
b) Aile sağlığı merkezlerinde yapılamayan görüntüleme ve laboratuvar hizmetlerini
müdürlüğün planlamaları doğrultusunda yapmak veya müdürlük tarafından uygun
görülen bir sağlık kuruluşunun laboratuvarlarında yapılmasını sağlamak.
c) İçme ve kullanma sularının kontrolünü yaparak bölgesindeki yerleşim birimlerinde
bulunan su kaynaklarının envanterini çıkarmak.
d) Meslek hastalığı, işle ilişkili hastalık ve iş kazaları açısından bölgesini takip etmek,
halk sağlığı için önem arz eden olayın meydana geldiği iş yerlerinde ilgili kurum ve
kuruluşlarla işbirliği yaparak gerekli tedbirleri almalarını istemek.
e) Toplum sağlığı merkezlerinin bulunduğu bölgede organize sanayi bölgesi
bulunuyorsa, bölgedeki sanayi tesislerinin denetimini sağlamak ve eksik olan yerlere
iş yeri hekimi tahsis etmek.
Cevap: E
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9. TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZLERİNDE ÇALIŞAN PERSONELİN
GÖREVLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1. Toplum Sağlığı Merkezlerinde Çalışanlar ve Görevleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.Toplum Sağlığı Merkezi çalışanları kimlerdir?
2.Toplum Sağlığı Merkezi çalışanlarının görevleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Toplum Sağlığı
Merkezlerinde Çalışan
Personelin Görevleri

Toplum sağlığı
merkezlerinde çalışan
personelin görevlerini
bilmek

Konuyla ilgili dersleri
izleyerek ve hazırlanan ders
notlarını okuyarak
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Anahtar Kavramlar
1.TSM çalışanları
2.TSM çalışanları görevleri
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Giriş
Toplum sağlığı merkezlerinde çeşitli meslek gruplarından oluşan bir ekip tarafından
hizmet verilir. Ekibin lideri toplum sağlığı merkezi başkanıdır. Başkan tercihen bir halk
sağlığı uzmanı hekimdir.
Toplum sağlığı merkezi ilçe düzeyinde özellikle birinci basamak sağlık hizmetlerinde
önemli görevleri olan bir kurumdur, görevleri içinde tedavi hizmetleri yanında koruyucu ve
denetleyici hizmetler de olduğundan toplum sağlığı merkezlerinde sağlık hizmetleri sınıfına
bağlı çalışanlar yanında başka alanlardan da çalışanlar vardır.
TSM personeli 22.5.2014 tarihli ve 29007 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık
Meslek Mensupları ile Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev
Tanımlarına Dair Yönetmelik hükümleri doğrultusunda tanımlanan iş ve görevleri yapar.
Hizmette olmayan personelin işini yürütmek üzere, toplum sağlığı merkezi başkanı,
personelden uygun birisini görevlendirir. Görevlendirilen personel, görevleri ile ilgili yetki ve
sorumlulukları dâhilinde çalıştırılır.
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9.1. Toplum Sağlığı Merkezinde Çalışanlar ve Görevleri
9.1.1 TSM başkanı: Toplum sağlığı merkezi ve bağlı birim çalışanlarının amiri
olup, idari ve teknik tüm işlerin ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yürütülmesini sağlar
ve denetler.
TSM başkanının görevleri şunlardır:
9.1.1.1 Toplum sağlığı merkezi sorumluluğundaki bölgeyi ve toplumu tanımak.
9.1.1.2 Bölgesinin sağlık ölçütlerini değerlendirmek suretiyle sorunları ve öncelikleri
saptamak.
9.1.1.3 Toplum sağlığı merkezi ve bağlı birimler tarafından sunulan hizmetlerin
mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
9.1.1.4 Toplum sağlığı merkezi ve bağlı birim personelinin çalışmalarını koordine
etmek, izlemek ve değerlendirmek; aksaklıkları belirleyerek işlerin düzgün olarak yürütülmesi
için gereken önlemleri almak.
9.1.1.5 Müdürlüğün planlamaları doğrultusunda, aile hekimliği birimlerinin vermiş
oldukları hizmetlerin izlenmesini ve değerlendirilmesini gerçekleştirmek, hazırladığı raporu
müdürlüğe bildirmek.
9.1.1.6 İlgili mevzuat çerçevesinde personelin sicil ve özlük hakları ile ilgili
çalışmaları yapmak.
9.1.1.7 Toplum sağlığı merkezinin kayıtlarını düzenli olarak kontrol etmek, izlemek ve
değerlendirmek, eksikliklerin giderilmesini sağlamak.
9.1.1.8 Her yıl Ocak ve Temmuz ayı içerisinde, geçmişe dönük altı aylık çalışma
raporunun ve geleceğe dönük faaliyet planının hazırlanmasını sağlamak ve müdürlüğe
sunmak.
9.1.1.9 Bakanlık politika ve stratejileri doğrultusunda, bölgesinde bağışıklama
hizmetleri için aylık ve yıllık plan ile programları hazırlamak, bunları uygulamak ve
uygulatmak üzere ilçe aşı sorumluluğu görevini yürütmek veya ilçe aşı sorumlusu olarak bir
hekimin müdürlük tarafından görevlendirilmesini sağlamak.
9.1.1.10
Toplum sağlığı merkezi ve diğer sağlık kurumları tarafından tespit
edilen ve bildirilen bildirimi zorunlu hastalıklar ile ilgili kayıtların düzenlenmesini ve
periyodik olarak müdürlüğe iletilmesini sağlamak,
9.1.1.11
Hasta/çalışan hakları ve güvenliği ile ilgili çalışmaları yürütmek,
personelin hizmet içi eğitimlerini planlamak, uygulamak veya uygulatmak.
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9.1.2 Hekim: Hekim, TSM başkanı tarafından bir ya da birden fazla konu veya
birimin işlerini yürütmek üzere görevlendirilebilir. Hekim, görevlendirildiği konu veya
birimin işlerinin planlanması, yürütülmesi, izlenmesi ve değerlendirilmesinden sorumludur.
9.1.3 Hekimin görevleri şunlardır:
9.1.3.1 Toplum sağlığı merkezi tarafından verilmesi gereken sağlık hizmetlerini
yürütmek
9.1.3.2 Personelin verdiği hizmetleri izlemek ve değerlendirmek, hizmet götürülecek
bölge ve toplumu tanımak
9.1.3.3 Okul sağlığı hizmetlerini mevzuattaki yetki ve sorumluluğuna uygun olarak
yürütmek
9.1.3.4 Çevre sağlığı hizmetlerini, mevzuattaki yetki ve sorumluluğuna uygun olarak
yürütmek
9.1.3.5 Bulaşıcı hastalıklarla ve bağışıklama ile ilgili programları yürütmek
9.1.3.6 Ana çocuk sağlığı ve üreme sağlığı hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak
9.1.3.7 Koruyucu ruh sağlığı hizmetlerini yürütmek ya da yürütülmesini sağlamak
9.1.3.8 Gereken hâllerde çalışan sağlığına yönelik hizmetleri ilgili mevzuat
çerçevesinde yürütmek
9.1.3.9 Halka yönelik sağlık eğitimini yapmak, halk eğitimi materyali ihtiyacının
belirlenmesi, hazırlanması ve kullanılmasını sağlamak, personele yönelik hizmet içi eğitim
programlarını yürütmek
9.1.3.10
Laboratuvar hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak, aile hekimliği
birimlerinin ihtiyaçlarını belirlemek ve lojistik destek sağlamak konularında gerekli
çalışmaları yapmak
9.1.3.11
Toplumun sağlığının korunması, geliştirilmesi ve teşviki hizmetlerinde
görev almak, görevi ile ilgili kayıt ve formları tutmak, sorumlu olduğu bölgede çeşitli saha ve
salgın araştırmalarını, bulaşıcı hastalık filyasyon çalışmalarını yürütmek ve sürveyans
çalışması yapmak, bulaşıcı ve salgın hastalıklarla mücadele ederek yapılan çalışmaları
izlemek ve değerlendirmek
9.1.3.12
KOAH, diyabet, kardiyovasküler hastalıklar gibi bulaşıcı olmayan
hastalıkların ve bunların risk faktörlerinin erken teşhisi ve takibi konularında çalışmak, halk
eğitimi dâhil koruyucu hizmetleri yürütmek,
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9.1.3.13
Yıllık plan ve programlar çerçevesinde, bulunduğu bölgedeki aile
sağlığı merkezlerinde görevli sağlık personelinin hizmet içi eğitimlerini vermek, hizmet ile
ilgili verilen diğer görevleri yapmak.
9.1.4 Sağlık memuru (toplum sağlığı), hemşire ve ebenin görevleri: Sağlık
memuru, hemşire ve ebe toplum sağlığı merkezinin bir elemanı olarak özellikle topluma ve
çevreye yönelik koruyucu hekimlik hizmetleri yürütürler. Görevleri aşağıda maddeler hâlinde
verilmiştir.
9.1.4.1 Hizmet götürülecek bölge ve toplumu tanır.
9.1.4.2 Toplum sağlığı merkezindeki soğuk zincir sorumlusu olup aşıların saklanması
ve dağıtımını yürütür.
9.1.4.3 Bölgenin sağlık ölçütlerini değerlendirir ve buna göre sorunları ve öncelikleri
saptar.
9.1.4.4 İshalli hastalıklar konusunda programlarda görev alır.
9.1.4.5 Bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan hastalıkların kontrolü çalışmalarına katılır.
9.1.4.6 Okul sağlığı hizmetlerine katılır.
9.1.4.7 Kayıt ve bilgi işlem çalışmalarında görev alır.
9.1.4.8 Sorumlu hekimin direktifleri doğrultusunda bölgedeki sağlık çalışanlarının
hizmetlerini izler ve değerlendirir.
9.1.4.9 Sağlıklı beslenme ve beslenme bozuklukları konusundaki programlara katılır.
9.1.4.10

Koruyucu ruh sağlığı hizmetlerinde görev alır.

9.1.4.11

İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görev alır.

9.1.4.12
Bireysel ve grup eğitimlerine
çalışmalarının planlanması ve uygulanmasında görev alır.

katılır,

halkın

sağlık

eğitimi

9.1.4.13

Bağışıklama hizmetlerinin planlanması ve yürütülmesinde görev alır.

9.1.4.14

Hizmet içi eğitim hizmetlerinin planlanması ve uygulanmasında görev

9.1.4.15
görev alır.

Sağlığın teşviki ve geliştirilmesi, toplum kalkınması hizmetlerinde

alır.

9.1.4.16

Üreme sağlığı hizmetlerinde görev alır.

9.1.4.17

Görevi ile ilgili istatistik kayıtları ve formları tutar.
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9.1.4.18

Hizmet ile ilgili verilen diğer görevleri yapar.

9.1.4.19

Sorumlu hekimin vereceği işbölümü ile verilen diğer işleri yerine

getirir.
9.1.5 Sağlık Evi ebesi ve görevleri: Sağlık evleri 224 sayılı Sağlık Hizmetlerinin
sosyalleştirilmesine dair yasa uyarınca kurulmuş köy tipi yerleşim yerlerinin bulunan
yapılardır. Buralarda çoğunlukla ebeler görevlendirilir. Sağlık evi ebelerinin görevleri
şunlardır:
9.1.5.1 Bölgede bireye yönelik koruyucu sağlık hizmetlerini aile hekimine bağlı olarak
yürütür.
9.1.5.2 Gezici sağlık hizmeti kapsamında hizmet veren aile hekiminin poliklinik
hizmeti sunmasına yardım eder.
9.1.5.3 Bulunduğu sağlıkevinin temizliği ve intizamına dikkat eder.
9.1.5.4 Sorumluluk alanında sağlıkla ilgili kayıtlarını tutar.
9.1.5.5 Aylık çalışmalarını toplum sağlığı merkezine bildirir.
9.1.5.6 Aile hekimi ile beraber yürüttüğü hizmetler açısından aile hekimini
bilgilendirir.
9.1.5.7 Toplum sağlığı merkezince verilecek diğer görevleri yapar.
9.1.6 Çevre sağlığı teknisyeninin görevleri
9.1.6.1 Çalıştığı bölgenin krokilerini ve çevre ile ilgili envanterini hazırlar.
9.1.6.2 Çevre sağlığı ile ilgili yazışma, raporlama, dosyalama, arşiv ve istatistik
çalışmalarını yapar, gerekli verilerin alınmasını sağlar, vermeyenler hakkında ilgili mevzuat
hükümlerine göre işlem yapar.
9.1.6.3 Çevre sağlığı ile ilgili kayıt ve formları tutar.
9.1.6.4 Her türlü içme ve kullanma sularının sağlıklı olup olmadıklarının kontrolünü
yapar, numune alarak ilgili birime gönderir, kirli suların ıslahı için gerekli önlemleri alır,
bakiye klor tespiti yapar.
9.1.6.5 Toplumun yiyip içmesine, konaklamasına, eğlenmesine özgü yerler, konutlar,
iş yerleri ve okulların sağlık koşullarına uygun olup olmadığını ilgili mevzuat hükümlerine
göre denetler; sağlığa zararlı hususların düzeltilmesi amacıyla ilgililere bilgi verir ve
sonuçlarını izler.
9.1.6.6 Cezaevleri, havaalanları, limanlar ve kara nakil vasıtalarını çevre sağlığı
yönünden denetler ve sağlık koşullarına uygunluğunu takip eder.
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9.1.6.7 Mevzuatta belirtilen görevler dâhilinde halka açık olan yerler ile gayri sıhhi
müesseseler ve işyerlerinin sağlık yönünden denetimleri ile ilgili işlemleri yapar.
9.1.6.8 İnsana hastalık bulaştıran her türlü hayvan, böcek, kemirici ve vektörler için
yapılması gereken mücadele işlerini mevzuat çerçevesinde yaptırır, yapılmasını denetler.
9.1.6.9 Çevre sağlığı, bulaşıcı ve salgın hastalıklar ile sosyal hastalıklardan korunma
konusunda halkla işbirliği yapar ve bu konularda onları toplu olarak ya da tek tek eğitir.
9.1.6.10
Kanalizasyon sistemi
çukurların yerini ve vasıflarını tespit eder.
9.1.6.11
alınmasını sağlar.

bulunmayan

yerlerde

yapılacak

foseptik

Havayı, toprağı ve suyu kirletici faktörlere karşı gerekli önlemlerin

9.1.6.12
Endüstriyel katı ve sıvı atıkların sağlıklı bir şekilde izole edilmesi için
gerekli tedbirlerin alınmasını sağlar, almayanlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre
işlem yapar.
9.1.6.13
Enfeksiyon hastalıklarının kaynağını bulma ve koruyucu tedbirleri alma
yönünden epidemiyolojik araştırmalara katılır.
9.1.6.14
Çevre sağlığı ile ilgili hizmetlerin daha etkin ve verimli yürütülmesi
için kamu, özel ve gönüllü kuruluşlarla işbirliği yapar.
9.1.6.15
Tıbbi alet, malzeme ve cihazların hizmete hazır bulundurulması,
usulüne uygun kullanılması ve korunmasını takip ve kontrol eder, tıbbi alet ve yüzey
dezenfektanları ile genel amaçlı temizlik maddelerinin üretim izinlerinde dosyalarını hazırlar,
analizlerini yaptırır, piyasa gözetimi ve denetlemelerini yapar.
9.1.6.16
Piyasa gözetim ve denetim hizmetlerinin yapılması amacıyla bölgesinde
gerekli çalışmaları yürütür,
9.1.6.17
görev alır.
9.1.6.18

Sağlığın teşviki ve geliştirilmesi ile toplum kalkınması hizmetlerinde
Sorumlu hekimin vereceği diğer işleri yapar.

9.1.7 Röntgen teknisyeni/röntgen teknikerinin görevleri: İşçi ve esnafın periyodik
muayenesinde kurum içinden gönderilen kişilerin, acil vakaların ve aile hekimlerinin
gönderdikleri hastaların radyolojik tetkiklerini yapar.
9.1.7.1 Hizmetin yürütülmesi için gereken ihtiyaçları tespit eder, sorumlu hekime
yazılı olarak bildirir.
9.1.7.2 Radyolojik muayene için hastayı gönderen tabip, hastanın tetkik istem
formuna, hastalığın ön tanısı ve yapılacak işlem hakkında gerekli bilgileri yazar. Radyoloji
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teknisyeni, radyolojik tetkikleri, ilgili tabibe gönderir. Çektiği filmlere hastanın ismini, kayıt
numarasını ve filmin çekildiği tarihi yazar. Birden fazla film çekildiği takdirde kaç film
olduğu hastanın tetkik istem formuna yazılır.
9.1.7.3 Tetkik için alınan, çekilmemiş filmleri deftere kayıt eder, çekilen filmlerin
ölçülerini, sayılarını, hastanın ismini, kayıt numarasını, tarihini deftere kayıt eder, çekilen
ancak bozuk çıkan filmlerin usulüne göre imhasından ve kayıtlarından sorumludur.
9.1.7.4 Röntgen teknisyeni göreve başladığı ay içerisinde üç hafta ve bunu takip eden
her yıl içerisinde iki hafta olmak üzere kendi ilinde veya çevre illerden birinde belirlenen bir
hastanede uygulamalı hizmet içi eğitim alabilir. Bu süre eğitim aldığı Radyoloji uzmanı
tarafından toplum sağlığı merkezi sorumlu hekimin onayı ile uzatılabilir.
9.1.7.5 Röntgen laboratuvarında bulunan her türlü tıbbi cihaz, alet, malzeme ile
demirbaş eşyanın muhafazası ve tüketim maddelerinin yerinde kullanılmasından sorumludur.
9.1.7.6 Sorumlu hekimin vereceği diğer işleri yapar.
9.1.8 Laboratuvar teknisyeninin görevleri
9.1.8.1 Laboratuvar hizmetlerinin acil durumlara öncelik verilerek, en kısa sürede ve
en doğru biçimde yapılmasını sağlar.
9.1.8.2 Laboratuvarın temiz ve düzenli tutulmasını laboratuvar malzemelerinin ise
kullandıktan sonra temiz ve her zaman kullanıma hazır halde tutulmasını sağlar.
9.1.8.3 Kayıt tutar ve aylık, yıllık raporlar hazırlar.
9.1.8.4 Toplum sağlığı merkezinin sahaya yönelik çalışmalarının yürütülmesinde
görev alır.
9.1.8.5 Laboratuvar malzemelerinin, demirbaş ve sarf malzemelerinin saklanmasından
ve muhafazasından sorumludur. Laboratuvardaki cihazların bakımının yaptırılmasını sağlar.
9.1.8.6 Sorumlu hekimin vereceği diğer işleri yapar.
9.1.9 Şefin görevleri
9.1.9.1 Toplum sağlığı merkezindeki idari ve mali işlerden sorumludur. Ayniyat,
ambar, ulaşım, iletişim, kayıt, istatistik arşiv, ısınma, temizlik işlerinin kurallara uygun
biçimde yürütülmesini sağlar. Bu hizmetlerle ilgili eksikleri belirler, hizmetin düzgün
yürütülmesi için gerekli önlemleri alır. Sorumlu hekimin vereceği diğer işleri yapar.
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9.1.10 Ayniyat saymanı ve Ambar memurunun (Taşınır Kayıt ve Kontrol
Yetkilisi) görevleri:
9.1.10.1
Toplum sağlığı merkezindeki ayniyat işlerini, mevzuattaki esaslara
uyarak yapar ve kayıtları tutar. Gelen malzeme için ayniyat tesellüm makbuzunu keser. Genel
sarf malzemelerinin temini ve kullanacak personele senet karşılığı teslim edilmesi işlemlerini
yürütür. Demirbaş ve tüketim malzemelerinin temini, kaydı, saklanması, bakımı, onarımı,
kullanacak personele senet karşılığı teslimi ve kullanılamayacak duruma gelenlerin kayıt
düşüm işlemlerini yürütür. Yıllık ayniyat hesap işlerini yapar. Hizmetle ilgili verilen diğer
görevleri yapar.
9.1.11 Veri hazırlama ve kontrol işletmeninin görevleri
9.1.11.1
Veri hazırlama ve kontrol işletmeni toplum sağlığı merkezindeki bilgi
işlem hizmetlerini yürütür. Toplum sağlığı merkezinin bilgi teknolojileri ile ilgili alt yapı
ihtiyacını belirler ve bu ihtiyacın sağlanması için sorumlu hekime önerilerde bulunur.
Bilgisayar ve çevre bilimleri için gereken programların güncellenmesi ve bakımını sağlar.
Toplum sağlığı merkezinde üretilen ve toplum sağlığı merkezine gönderilen verileri
elektronik ortama kaydeder veya veri kontrolünü yapar. Toplum sağlığı merkezi çalışanlarının
ihtiyacı olan tablo, grafik ve bilgisayar çıktılarını hazırlar veya bu tabloların karar destek
sisteminde hazırlanması için koordinasyonu sağlar. Toplum sağlığı merkezinin faaliyet
raporunun hazırlanmasında görev alır. Hizmetle ilgili verilen diğer görevleri yapar.
9.1.12 Memurun görevleri
9.1.12.1
İdari ve mali işlerinin yürütülmesinde görev alır. Tıbbi sekreter, veri
hazırlama ve kontrol işletmeni, ayniyat ve ambar memurunun bulunmadığı durumlarda bu
kişilerin görevlerini yürütür. Hizmetle ilgili verilen diğer görevleri yapar.
9.1.13 Eczacının görevleri
9.1.13.1
Bakanlıkça ve diğer yollarla sağlanan ilaçlar, antiserum ve aşıları
muhafaza eder ve dağıtır. Akılcı ilaç kullanımı konusunda halkı ve personeli eğitir. Toplum
sağlığı merkezi bölgesindeki ecza depoları ve eczanelerin kaydını tutar, denetimini yapar ve
rapor hâlinde sorumlu hekime sunar. Toplum sağlığı merkezi bölgesindeki eczanelerin
nöbetlerini takip eder, denetimlerini yapar, toplum sağlığı merkezinin görülebilir bir yerine
nöbetçi eczanenin adres ve telefon numarasını yazar ve duyurur. Görevi ile ilgili kayıt ve
formları tutar. Hizmet ile ilgili verilen diğer görevleri yapar.
9.1.14 Tıbbi teknoloğun görevleri
9.1.14.1
Epidemiyoloji çalışmalarında yer alır. Hizmet götürülecek bölge ve
toplumu tanır ve halkın sağlık eğitimi çalışmalarının planlanması ve uygulanmasında görev
alır. Bulaşıcı hastalıkların ve bulaşıcı olmayan hastalıkların kontrolü çalışmalarına ve okul
sağlığı hizmetlerine katılır. Kayıt ve bilgi işlem çalışmalarında görev alır. Sorumlu hekimin
direktifleri doğrultusunda, göreviyle ilgili olarak bölgedeki sağlık çalışanlarının hizmetlerini
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izler ve değerlendirir. Hizmet içi eğitim hizmetlerinin planlanması ve uygulanmasında görev
alır. Hizmet ile ilgili verilen diğer görevleri yapar.
9.1.15 Sosyal çalışmacının görevleri
9.1.15.1
9.1.15.2
öncelikleri saptar.

Hizmet götürülecek bölge ve toplumu tanır.
Bölgenin sağlık ölçütlerini değerlendirir ve buna göre sorunları ve

9.1.15.3
Toplumda sağlık sorunu yaratan çevresel, sosyal, kültürel, demografik
ve ekonomik şartları değerlendirir.
9.1.15.4
Toplumda saptanan sorunların çözümlenmesine katkıda bulunacak
kaynakları araştırır, harekete geçirici, verimliliği arttırıcı ve yeni kaynak oluşumunu sağlayıcı
çalışmalar yapar.
9.1.15.5

Afet sonrası dönemde sosyal hizmet işlerini yürütür.

9.1.15.6

Okul yönetimleri ile işbirliği yaparak destekler.

9.1.15.7
Bölgesindeki Belediye, Milli Eğitim Bakanlığı, Sosyal Hizmet ve
Çocuk Esirgeme Kurumu gibi diğer kamu kuruluşları ile işbirliği yapar bu kurumlara destek
verir.
9.1.15.8

Toplum kalkınması hizmetlerinde görev alır.

9.1.15.9

Görevi ile ilgili kayıt ve formları tutar.

9.1.15.10
Sosyal yardıma muhtaç hastaların sosyal yardım kurumlarıyla irtibatını
sağlar ve destekler. Sorunların çözümüne katkıda bulunur.
9.1.15.11

Hizmet ile ilgili verilen diğer görevleri yapar.

9.1.16 Psikoloğun görevleri
9.1.16.1
9.1.16.2
öncelikleri saptar.

Hizmet götürülecek bölge ve toplumu tanır.
Bölgenin sağlık ölçütlerini değerlendirir ve buna göre sorunları ve

9.1.16.3

Bakanlığın öngördüğü plan ve projeleri uygular.

9.1.16.4

Riskli ve duyarlı gruplarda psikolojik destek sağlanmasında görev alır.

9.1.16.5
Çalışmaları ile ilgili verileri toplar, araştırmalar planlar ve planlanan
çalışmalarda görev alır.
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9.1.16.6
Hizmet kalitesinin arttırılması ve organizasyon çalışmalarını kurum
çalışanları ile işbirliği içerisinde yürütür.
9.1.16.7
Toplumun psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarının belirlenmesi ve eğitim
hizmetlerinin planlanmasında görev alır.
9.1.16.8

Sağlık eğitimi hizmetlerinde görev alır.

9.1.16.9

Toplum kalkınması hizmetlerinde görev alır.

9.1.16.10

Görevi ile ilgili kayıt ve formları tutar.

9.1.16.11

Ruh sağlığı çalışmalarına katılır.

9.1.16.12

Hizmet ile ilgili verilen diğer görevleri yapar.

9.1.17 Diyetisyenin görevleri
9.1.17.1
9.1.17.2
öncelikleri saptar.

Hizmet götürülecek bölge ve toplumu tanır.
Bölgenin sağlık ölçütlerini değerlendirir ve buna göre sorunları ve

9.1.17.3
Çalışmaları ile ilgili veri toplar, araştırmalar planlar ve planlanan
çalışmalarda görev alır.
9.1.17.4
Toplumun beslenme sorunlarının belirlenmesi, çözüm yollarının
planlanması ve uygulanmasında görev alır.
9.1.17.5

Sağlık eğitimi hizmetlerinde görev alır.

9.1.17.6

Toplum kalkınması hizmetlerinde görev alır.

9.1.17.7

Görevi ile ilgili kayıt ve formları tutar.

9.1.17.8

Hizmet ile ilgili verilen diğer görevleri yapar.

9.1.18 Tıbbi sekreter ve daktilografın görevleri
9.1.18.1
Gelen ve giden yazılara ait defter ve dosyaları ilgili mevzuatlar
dâhilinde tutar, bu yazıların asıl ve/veya suretlerini saklar.
9.1.18.2
Cevap verilmesi gerekenlerin cevaplarını süresinde hazırlar ve buna
ilişkin bütün işlemleri sonuçlandırır.
9.1.18.3
hesaplarını tutar.

Giden evraka ait her türlü posta işlemlerini yapar ve resmi pul
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9.1.18.4
Yazı ve çoğaltma makinelerinin günlük ve haftalık bakım ve temizliğini
yapar, korunmasını sağlar.
9.1.18.5
kaydeder.

Toplum sağlığı merkezinin hizmetlerinde kullanılan bilgileri bilgisayara

9.1.18.6

Tüm saha araştırmalarının ham verilerini bilgisayara kaydeder.

9.1.18.7

İdareden kendisine verilen her türlü yazı ve daktilo işlerini yapar.

9.1.18.8

Ayniyat saymanı yok ise onun görevlerini yürütür.

9.1.18.9

Hizmetle ilgili verilen diğer görevleri yapar.

9.1.19 Şoförün görevleri
9.1.19.1
Motorlu aracın bakımını, temizliğini ve korunmasını sağlar; taşıtın
günlük ve haftalık bakımını aksatmadan ve sürekli olarak yerine getirir. Taşıtın
kullanılmasında, 237 Sayılı Taşıt Kanunu ve ilgili diğer mevzuatlara uyar. Sorumlu hekimin
mevzuata uygun verdiği talimatlar doğrultusunda taşıtın hizmette kullanılması için görev
yapar. Günlük gezi programı, kat edilen kilometre, yakıt veya harcama ile taşıtın kullanıldığı
süre hakkında istenilen bilgiyi tıbbi sekretere verir. Her sabah mesai başlar başlamaz bir
önceki günün taşıt seyrüsefer defterini sorumlu hekime gösterir ve imzalatır. Hizmet ile ilgili
verilen diğer görevleri yapar.
9.1.20 Hizmetlinin görevleri
9.1.20.1
Toplum sağlığı merkezi binasının ve bahçesinin temizlik, küçük
onarım, bakım, korunma ve günlük işlerini yapar. Toplum sağlığı merkezi ısınması ile ilgili
işleri yürütür, bununla ilgili malzemelerin taşınması ve depolanmasını sağlar; kalorifer sistemi
bulunan toplum sağlığı merkezinde kaloriferci yok ise kaloriferi yakar ve takip eder, ısınması
soba ve diğer yollarla olan merkezlerin ısınması ile ilgili işleri ve sorumlu hekimin vereceği
diğer işleri yapar.
9.1.21 Kalorifercinin görevleri
9.1.21.1
Toplum sağlığı merkezi binasının ısınması ile ilgili işleri yürütür.
Bununla ilgili malzemelerin taşınması ve depolanmasını, hizmetlinin bulunmadığı durumlarda
hizmetlinin görevlerini yürütür. Verilen diğer görevleri yapar.
9.1.22 Kadrosu boş olan ya da hizmette olmayanların işinin yürütülmesi
9.1.22.1
Hizmette olmayan personelin işini yürütmek üzere, toplum sağlığı
merkezi sorumlu hekimi personelden uygun birisini görevlendirir. Görevlendirilen personel
görevleri ile ilgili yetki ve sorumlulukları dâhilinde çalıştırılır.
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Bölüm Soruları
Aşağıdakilerden hangisi TSM başkanının görevlerinden biri değildir?
A) Toplum sağlığı merkezi sorumluluğundaki bölgeyi ve toplumu tanımak
B) Bölgesinin sağlık ölçütlerini değerlendirmek suretiyle sorunları ve öncelikleri saptamak
C)İlgili mevzuat çerçevesinde personelin sicil ve özlük hakları ile ilgili çalışmaları yapmak
D) Her yıl Ocak ve Temmuz ayı içerisinde, geçmişe dönük altı aylık çalışma raporunun ve
geleceğe dönük faaliyet planının hazırlanmasını sağlamak ve müdürlüğe sunmak
E)Çalıştığı bölgenin krokilerini ve çevre ile ilgili envanterini hazırlamak
CEVAP:E
2. Kanalizasyon sistemi bulunmayan yerlerde yapılacak foseptik çukurların yerini ve
vasıflarını tespit etmek hangi TSM çalışanının görevidir?
A)Psikolog
B)Laboratuvar Teknisyeni
C)Çevre Sağlığı Teknisyeni
D)TSM Hekimi
E)Röntgen Teknisyeni
CEVAP:C
3. Afet sonrası dönemde sosyal hizmet işlerini yürütmek hangi TSM çalışanının görevidir?
A)Hemşire
B)Diyetisyen
C)Tıbbi sekreter
D)Çevre Sağlığı Teknisyeni
E)Sosyal Çalışmacı
CEVAP:E
4.Aşağıdakilerden hangisi TSM’de çalışan psikoloğun görevlerinden biri değildir?
A) Bölgenin sağlık ölçütlerini değerlendirir ve buna göre sorunları ve öncelikleri saptar
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B) Riskli ve duyarlı gruplarda psikolojik destek sağlanmasında görev alır
C) Ruh sağlığı çalışmalarına katılır
D) Üreme sağlığı hizmetlerinde görev alır
E) Hizmet kalitesinin arttırılması ve organizasyon çalışmalarını kurum çalışanları ile işbirliği
içerisinde yürütür
CEVAP:D
5.Aşağıdakilerden hangisi TSM Hekiminin görevlerinden biri değildir?
A) Toplum sağlığı merkezi tarafından verilmesi gereken sağlık hizmetlerini yürütmek
B) Ana çocuk sağlığı ve üreme sağlığı hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak
C) Koruyucu ruh sağlığı hizmetlerini yürütmek ya da yürütülmesini sağlamak
D) Bulaşıcı hastalıklarla ve bağışıklama ile ilgili programları yürütmek
E) Cezaevleri, havaalanları, limanlar ve kara nakil vasıtalarını çevre sağlığı yönünden
denetlemek ve sağlık koşullarına uygunluğunu takip etmek
CEVAP:E
6. . Ayniyat, ambar, ulaşım, iletişim, kayıt, istatistik arşiv, ısınma, temizlik işlerinin kurallara
uygun biçimde yürütülmesini sağlamak hangi TSM çalışanının görevidir?
A)Laboratuvar Teknisyeni
B)Çevre Sağlığı Teknisyeni
C)Şef
D)Tıbbı Sekreter
E)Eczacı
CEVAP:C
7. Yazı ve çoğaltma makinelerinin günlük ve haftalık bakım ve temizliğini yapmak ve
korumak hangi TSM çalışanının görevidir?
A)Diyetisyen
B)Sosyal Çalışmacı
C)Tıbbı Sekreter
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D)Hizmetli
E)Sağlık Memuru
CEVAP:C
8. KOAH, diyabet, kardiyovasküler hastalıklar gibi bulaşıcı olmayan hastalıkların ve bunların
risk faktörlerinin erken teşhisi ve takibi konularında çalışmak, halk eğitimi dâhil koruyucu
hizmetleri yürütmek hangi TSM çalışanının görevidir?
A)TSM Hekimi
B)Sağlık Memuru
C)Çevre Sağlığı Teknisyeni
D)Sağlık Evi Ebesi
E)Sosyal Çalışmacı
CEVAP:A
9.Aşağıdakilerden hangisi diyetisyenin görevlerinden biri değildir?
A)Toplumun beslenme sorunlarının belirlenmesi, çözüm yollarının planlanması ve
uygulanmasında görev almak
B) Toplum kalkınması hizmetlerinde görev almak
C) Sağlık eğitimi hizmetlerinde görev almak
D) Görevi ile ilgili kayıt ve formları tutmak
E) Tüm saha araştırmalarının ham verilerini bilgisayara kaydetmek
CEVAP:E
10.Aşağıdakilerden hangisi TSM Hekiminin görevlerinden biri değildir?
A) Ana çocuk sağlığı ve üreme sağlığı hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak
B) Gereken hâllerde çalışan sağlığına yönelik hizmetleri ilgili mevzuat çerçevesinde
yürütmek
C) Laboratuvar hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak, aile hekimliği birimlerinin ihtiyaçlarını
belirlemek ve lojistik destek sağlamak konularında gerekli çalışmaları yapmak
D) Toplumun yiyip içmesine, konaklamasına, eğlenmesine özgü yerler, konutlar, iş yerleri ve
okulların sağlık koşullarına uygun olup olmadığını ilgili mevzuat hükümlerine göre
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denetlemek; sağlığa zararlı hususların düzeltilmesi amacıyla ilgililere bilgi vermek ve
sonuçlarını izlemek
E) Yıllık plan ve programlar çerçevesinde, bulunduğu bölgedeki aile sağlığı merkezlerinde
görevli sağlık personelinin hizmet içi eğitimlerini vermek, hizmet ile ilgili verilen diğer
görevleri yapmak
CEVAP:D
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10. AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİ KURULUŞLARI VE ÇALIŞAN
PERSONELİN GÖREVLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz
10.1. Aile Sağlığı Merkezi
10.2. Aile Sağlığı Merkezinin Bina Özellikleri
10.3. Aile Hekimi
10.4. Aile Hekiminin Görevleri
10.5. Aile Sağlığı Elemanı ve Görevleri
10.6 Aile Sağlığı Merkezince Verilen Gezici ve Yerinde Sağlık Hizmetleri
10.7. Aile Sağlığı Merkezinin Bağışıklama Hizmetleri
10.8. Aile Hekimliği Birimine Kişi Kaydı ve Aile Hekimi Seçimine İlişkin Esaslar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.Aile Sağlığı Merkezinde hangi hizmetler verilmektedir?
2.Aile Sağlığı Merkezinin bina özellikleri nelerdir?
3.Aile Sağlığıı Merkezi çalışanları kimlerdir?
4.Aile Sağlığıı Merkezi çalışanlarının görevleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Aile Sağlığı Merkezleri,
Kuruluşları ve Çalışan
Personelin Görevleri

Aile sağlığı merkezlerinin
kuruluşlarını bilmek

Konuyla ilgili dersleri
izleyerek ve hazırlanan ders
notlarını okuyarak

Aile sağlığı merkezlerinde
çalışan personelin
görevlerini bilmek
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Anahtar Kavramlar
1.Aile Sağlığı Merkezi tanımı
2.Aile Sağlığı Merkezi çalışanları
3.Aile Sağlığı Merkezi çalışanları görevleri

203

Giriş
“Aile sağlığı merkezi”, “aile hekimi” ve “aile sağlığı elemanı” bu üç kavram
hayatımıza “Sağlık Hizmetlerinde Dönüşüm” ile 2005 yılından itibaren girmiştir. Bu tarihe
kadar birinci basamak sağlık hizmetlerinde var olan kuruluşumuz “sağlık ocakları” idi. Bu
kurumlar 1961 yılında çıkartılan 224 sayılı “Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi
Hakkında Kanun” ile 1 Ağustos 1963 tarihinden itibaren Muş ilinde kurulan 19 sağlık ocağı
ile hayatımıza girmişti. Uzun yıllar hizmet veren bu kuruluşlar zaman içerisinde özellikle
büyük şehirlerde işlevsizleşmiş ve verimsizleşmişti. Bu süreçte ülkemizde izlenen kamucu
olmayan liberal politikaların da büyük etkisi vardır.
Ülkemizde birinci basamak sağlık hizmetlerinde aile hekimi merkezli hizmet modeli
5258 sayılı Aile Hekimliği pilot uygulaması hakkında kanunun 24.11.2004 tarihinde
yayınlanmasından sonra 15.09.2005 tarihinde Düzce ilimizde pilot uygulamayla başlamıştır.
2010 yılı sonunda tüm illerimizde aile hekimliği uygulamasına geçilmiştir 81 ilimizde birinci
basamakta aile hekimliği modeli uygulanmaktadır.
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10.1. Aile Sağlığı Merkezi
Bir veya daha fazla aile hekimi ile aile sağlığı elemanlarınca aile hekimliği hizmetinin
verildiği sağlık kuruluşuna aile sağlığı merkezi denir. Maliyetlerin azalması ve hekim
çalışma sürelerinde esnekliğe imkân vermesi bakımından birkaç hekimin yeterli sayıda aile
sağlığı elemanı ile birlikte görev yaptığı aile sağlığı merkezleri nüfusun ve ulaşımın uygun
olduğu yerlerde oluşturulabilir.
Buralarda sadece birinci basamak sağlık hizmeti verilecektir. Bu tür grup çalışmaları
dayanışma, eğitim ve hizmet sürekliliği açısından avantajlar taşımaktadır. Bu yüzden
mümkün oldukça grup çalışmaları özendirilmelidir. Bu sayede; aile sağlığı merkezi,
Bakanlıkça öngörülen nüfus kriterleri esas alınmak suretiyle sözleşme yapmış bir ya da daha
fazla aile hekimi tarafından açılabilir.
Aynı aile sağlığı merkezindeki her aile hekimi ve aile sağlığı elemanı pozisyonu için
ayrı ayrı sözleşme yapılır. Bakanlıkça uygun görülen aile sağlığı merkezleri eğitim amaçlı
olarak kullanılabilir. Aile hekimleri, sağlık hizmetlerine yardımcı olmak amacıyla ebe,
hemşire, sağlık memuru, tıbbi sekreter gibi ilave sağlık hizmetleri personeli ile güvenlik,
temizlik, kalorifer, sekretarya vb. hizmetler için ferden veya müştereken personel çalıştırabilir
ya da hizmet satın alabilirler.
Aile sağlığı merkezinde birden çok aile hekimi hizmet veriyor ise, aile hekimleri kendi
aralarında bir yönetim planı oluşturarak yönetici belirler ve yönetici ismini müdürlüğe
bildirirler. Yönetici seçimi zorunlu hâller dışında yılda bir kez yapılır. Yönetim tarafından
alınan kararlar karar defterine işlenir. Yönetici, aile sağlığı merkezinin işletilmesinden birinci
derecede sorumlu olduğu gibi aile sağlığı merkezinin müdürlük ve toplum sağlığı merkezi ile
koordinasyonunu sağlamakla da görevlidir.

10.2. Aile Sağlığı Merkezinin Bina Özellikleri
Bina; kolay ulaşılabilir, güvenli, uygun havalandırma, ısıtma ve aydınlatma
imkânlarına sahip, toplam alanı tek aile hekimi için 60 metrekare olmalıdır. Birden fazla
hekimin birlikte çalışması durumunda her aile hekimi için 20 metrekare ilave edilir.
Bir aile sağlığı merkezinde 2-6 aile hekimliği birimi olmasına azami dikkat gösterilir.
Bekleme ve kayıt bölümü bulunmalıdır. Muayene odası, her aile hekimi için en az 10
metrekare olmalıdır.
Tıbbi müdahale odası, hastaya tıbbi girişimlerin yapılabileceği büyüklükte, lavabosu
bulunan bir odadır. Bu odada aşı, enjeksiyon, küçük cerrahi müdahalelerin yapılmasına uygun
muayene ve müdahale masası, muayene ve acil müdahale malzemeleri, jinekolojik muayene
masası ile dezenfeksiyon ve sterilizasyon cihazlarının bulunması gereklidir.
Laboratuvar hizmetlerinin aile hekimince merkezde verilmesi planlanıyorsa bu
hizmetler için uygun bir oda bulunmalıdır.

205

Sağlık kayıtlarının tutulacağı, dosyalama, verilerin toplanması ve istatistikî
değerlendirmeler ile resmi kurum ve sigorta kurumlarına yapılacak bildirimlerin hazırlanması
gibi çalışmaların güvenli bir şekilde yapılabileceği bir büro veya bölme bulunmalıdır.
Hastaların kullanabileceği bir lavabo ve tuvalet olmalıdır. Tercihen binanın giriş
katında kurulurlar. Özürlü ve yaşlı hastaların giriş ve çıkışlarını mümkün kılan, kolaylaştırıcı
tedbirler alınır. Muayene odası dışında yukarıda sayılan diğer odalar aile hekimlerince
müşterek kullanılabilir.
Aile hekimlerinin kullanmak zorunda oldukları teknik, tıbbi cihaz, bilgisayar
donanımları ile gezici sağlık hizmetlerinin sunumu için gerekli olan motorlu araçlar, esas
olarak aile hekimleri tarafından temin edilir.
Bina ve müştemilatında eczane bulunan yerlerde aile sağlığı merkezi açılamaz.
Aile sağlığı merkezleri donanım özellikleriyle 4 gruptur. Bunlar en düşük D grubu
olmak üzere C, B ve A’dır.
D grubu Aile Sağlığı Merkezinde bulunması gereken özellikler şunlardır:
1.
Bekleme alanlarında büyüklüğüne uygun LCD, plazma, LED TV ve benzeri
cihazlar bulundurup sağlığı geliştirici eğitim amaçlı yayınlar yapılmalıdır.
2.
Tek hekimli aile sağlığı merkezlerinde bekleme alanı asgari 20 m2'dir (birden
fazla aile hekimi görev yapıyorsa her bir aile hekimi için 5 m2 ilave edilir).
3.
Belgelendirmek kaydıyla her aile hekimi haftalık asgari 10 saat temizlik
personeli çalıştırmalıdır.
C grubu aile sağlığı merkezlerinde D grubundakilere ilave şu özellikler de
bulunmalıdır.
1.
Belgelendirmek kaydıyla ebe, hemşire, acil tıp teknisyeni, sağlık memuru
(toplum sağlığı) veya tıbbi sekreterden birisi çalıştırılmalıdır (aile hekimi başına haftalık 10
saat).
2.
Aile sağlığı merkezinde en az 10 m2'lik müstakil bir "aşılama ve bebek/çocuk
izlemleri odası" oluşturulmuştur (gruplandırmaya dâhil olan her üç hekim için bir "aşılama ve
bebek/çocuk izlemleri odası" planlanır).
B grubu aile sağlığı merkezlerinde c grubundakilere ilave şu özellikler de
bulunmalıdır.
1.
Birden fazla aile hekiminin görev yaptığı aile sağlığı merkezlerinde
gruplandırılan her aile hekimliği birimi tarafından haftada asgari 3 saat esnek mesai
uygulaması yapılmalıdır.
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2.

Hasta müracaatları elektronik sıra takip sistemi ile yönlendirilmelidir.

3.
Aile sağlığı merkezinde gebe izlemleri ve aile planlaması hizmetlerinin
yürütülmesi için en az 10 m2'lik müstakil bir oda oluşturulmalıdır.
4.
Aile sağlığı merkezinde aile planlaması için rahim içi araç uygulaması ve
takibi yapılmalı ve kayıtları elektronik ortamda tutulmalıdır.
A Grubu Aile Sağlığı Merkezlerinde B grubundakilere ilave şu özellikler de bulunur.
1.

Muayene odaları en az 14 metrekare olmalıdır.

2.
Aile sağlığı merkezinde gruplandırmaya dâhil olan her üç hekim için bir adet
müstakil müdahale odası planlanmıştır.
3.
Kullanıma hazır bir şekilde müstakil asgari 5 m2’lik bir emzirme odası veya
bölümü olmalıdır.
4.
Belgelendirmek kaydıyla her aile hekimi için ilave haftalık 10 saat ebe,
hemşire, acil tıp teknisyeni, sağlık memuru (toplum sağlığı) veya tıbbi sekreterden birisi
çalıştırılmaktadır.
5.

Aile sağlığı merkezine ait aktif internet sayfası bulunmalıdır.

6.

Engelliler için düzenlenmiş tuvalet işlevsel olarak bulunmaktadır.

10.3. Aile Hekimi
Aile hekimliği birey ve ailesi için kesintisiz ve bütüncül sağlık hizmeti sunan, klinik
bilimler ile davranış bilimlerini ve sosyal bilimleri entegre eden bir uzmanlık dalıdır. Aile
hekiminin alanı tüm yaş, cinsiyet, organ hastalıklarını kapsar.
Ülkemizde mevcut uygulamada hem pratisyen hekimler hem diğer dallardaki uzman
hekimler hem de aile hekimliği uzmanı hekimler aile hekimliği yapabilmektedirler. Ancak
ülkemizde yeterli sayıda aile hekimliği uzmanı yetiştikten sonra bu alanda sadece bu
uzmanların çalışacağı öngörülebilir.
Yasal mevzuata göre aile hekiminin tanımı şu şekildedir. “Aile hekimleri kişiye
yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık
hizmetlerini yaş, cinsiyet ve hastalık ayrımı yapmaksızın, her kişiye kapsamlı ve devamlı
olarak belirli bir mekânda vermekle yükümlü, gerektiği ölçüde gezici sağlık hizmeti veren ve
tam gün esasına göre çalışan aile hekimliği uzmanı veya Kurumun öngördüğü eğitimleri alan
uzman tabip veya tabiplerdir.”
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10.4. Aile Hekiminin Görevleri
Aile hekimi, aile sağlığı merkezini yönetmek, birlikte çalıştığı ekibi denetlemek ve
hizmet içi eğitimlerini sağlamak, Bakanlıkça ve Kurumca yürütülen özel sağlık
programlarının gerektirdiği kişiye yönelik sağlık hizmetlerini yürütmekle yükümlüdür.
Aile hekimi, kendisine kayıtlı kişileri bir bütün olarak ele alıp kişiye yönelik
koruyucu, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini bir ekip anlayışı içinde sunar.
Aile hekiminin Kurumca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde görev, yetki ve
sorumlulukları şunlardır
1.
Çalıştığı bölgenin sağlık hizmetinin planlamasında bölgesindeki toplum sağlığı
merkezi ile işbirliği yapmak
2.
Hekimlik uygulaması sırasında karşılaştığı toplum ve çevre sağlığını
ilgilendiren durumları bölgesinde bulunduğu toplum sağlığı merkezine bildirmek.
3.
Kendisine kayıtlı kişilerin ilk değerlendirmesini yapmak için altı ay içinde ev
ziyaretinde bulunmak veya kişiler ile iletişime geçmek.
4.
Kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak teşhis, tedavi,
rehabilitasyon ve danışmanlık hizmetlerini vermek.
5.
Sağlıkla ilgili olarak kayıtlı kişilere rehberlik yapmak, sağlığı geliştirici ve
koruyucu hizmetler ile ana çocuk sağlığı ve üreme sağlığı hizmetlerini vermek.
6.

Periyodik sağlık muayenesi yapmak.

7.
Kayıtlı kişilerin yaş, cinsiyet ve hastalık gruplarına yönelik izlem ve taramaları
(kanser, kronik hastalıklar, gebe, lohusa, yenidoğan, bebek, çocuk sağlığı, adölesan (ergen),
erişkin, yaşlı sağlığı ve benzeri) yapmak.
8.
Evde takibi zorunlu olan engelli, yaşlı, yatalak ve benzeri durumdaki kendisine
kayıtlı kişilere evde veya gezici/yerinde sağlık hizmetlerinin yürütülmesi sırasında kişiye
yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak teşhis, tedavi, rehabilitasyon ve
danışmanlık hizmetlerini vermek.
9.
Aile sağlığı merkezi şartlarında teşhis veya tedavisi yapılamayan hastaları sevk
etmek, sevk edilen hastaların geri bildirimi yapılan muayene, tetkik, teşhis, tedavi ve yatış
bilgilerini değerlendirmek, ikinci ve üçüncü basamak tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri ile
evde sağlık hizmetlerinin koordinasyonunu sağlamak.
10.
11.
yapmak.

Tetkik hizmetlerinin verilmesini sağlamak ya da bu hizmetleri vermek.
Verdiği hizmetlerle ilgili olarak sağlık kayıtlarını tutmak ve gerekli bildirimleri
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12.
Kendisine kayıtlı kişileri yılda en az bir defa değerlendirerek sağlık kayıtlarını
güncellemek.
13.

Gerektiğinde hastayı gözlem altına alarak tetkik ve tedavisini yapmak.

14.
Entegre sağlık hizmetinin sunulduğu merkezlerde gerektiğinde hastayı gözlem
amaçlı yatırarak tetkik ve tedavisini yapmak.
15.
İlgili mevzuatta birinci basamak sağlık kuruluşları ve resmî tabiplerce kişiye
yönelik düzenlenmesi öngörülen her türlü sağlık raporu, sevk evrakı, reçete ve sair belgeleri
düzenlemek.
16.

Kurumca belirlenen konularda hizmet içi eğitimlere katılmak.

17.

Kurumca ve ilgili mevzuat ile verilen diğer görevleri yapmak.

10.5. Aile Sağlığı Elemanı ve Görevleri
Aile sağlığı elemanı aile hekimi ile birlikte hizmet veren, sözleşmeli olarak çalıştırılan
veya Türkiye Halk Sağlığı Kurumu veya eğitim kurumunca görevlendirilen hemşire, ebe,
sağlık memuru (toplum sağlığı) ve acil tıp teknisyenini mesleklerinden birinin mensubu
kişidir. Her aile hekimine bir tane olmak ve ücreti kamu tarafından ödenmek üzere
görevlendirilirler.
Aile sağlığı elemanı, aile hekimi ile birlikte ekip anlayışı içinde kişiye yönelik
koruyucu, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini sunmak ve görevinin gerektirdiği
hizmetler ile ilgili sağlık kayıt ve istatistiklerini tutmakla yükümlüdür.
Aile sağlığı elemanı görevlerinin yerine getirilmesinde aile hekimi ile birlikte çalışır.
Aile sağlığı elemanının Kurumca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde görev, yetki ve
sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.
1.
kaydetmek.

Kişilerin hayati bulgularını (boy, kilo, ateş, tansiyon, nabız gibi) ölçmek ve

2.

Aile hekiminin gözetiminde, talimatı verilen ilaçları uygulamak.

3.

Yara bakım hizmetlerini yürütmek.

4.

Tıbbi alet, malzeme ve cihazların hizmete hazır bulundurulmasını sağlamak.

5.
Poliklinik hizmetlerine yardımcı olmak, tıbbi sekreter bulunmadığı hâllerde
sevk edilen hastaların sevk edildiği kurumla koordinasyonunu sağlamak.
6.
Gereken tetkikler için numune almak, eğitimini aldığı basit laboratuvar
tetkiklerini yapmak veya aldığı numunelerin ilgili laboratuvar tarafından teslim alınmasını
sağlamak.
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7.
Gezici ve yerinde sağlık hizmetleri, sağlığı geliştirici ve koruyucu hizmetler ile
ana çocuk sağlığı ve üreme sağlığı hizmetlerini vermek, evde sağlık hizmetlerinin
verilmesinde aile hekimine yardımcı olmak.
8.

Kurumca belirlenen hizmet içi eğitimlere katılmak.

9.
Sağlık hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili olarak görev, yetki ve sorumlulukları
kapsamında aile hekiminin verdiği diğer görevleri yerine getirmek.
10.

Kurumca ve ilgili mevzuat ile verilen diğer görevleri yapmak

10.6 Aile Sağlığı Merkezince Verilen Gezici ve Yerinde Sağlık
Hizmetleri
Sağlık hizmetine ulaşımın zor olduğu belde, köy, mezra, uzak mahalleler ve benzeri
yerleşim yerleri için gezici sağlık hizmeti planlanır.
Cezaevi, çocuk ıslahevi, huzurevi, korunmaya muhtaç çocukların barındığı çocuk
yuvaları ve yetiştirme yurtları gibi özellik arz eden toplu yaşama alanlarından oluşan yerler
için ise yerinde sağlık hizmeti planlanır.
Cezaevi, çocuk ıslahevi, huzurevi, korunmaya muhtaç çocukların barındığı çocuk
yuvaları ve yetiştirme yurtları gibi kişilerin kayıtlı oldukları aile hekimlerine doğrudan
başvuru imkânlarının olmadığı toplu olarak yaşanılan ancak tabibi olmayan kurumların
talepleri üzerine bir ya da birden çok aile hekimi yerinde sağlık hizmeti vermekle yükümlü
kılınabilir.
Bu kurumlarda yerinde sağlık hizmeti veren aile hekimleri, kurumlarda ikamet eden
kişileri kayıt ederler. Yerinde sağlık hizmet bölgesi olarak ilan edilen kurumlar, aile
hekimlerinin sunacağı sağlık hizmeti için asgari şartları sağlamakla yükümlüdür.
Bu yerlerde her 100 kişi için ayda üç saatten az olmamak üzere; 750 kayıtlı kişiye
kadar haftada en az bir kez, 750 ve üzeri kayıtlı kişiye ise haftada en az iki kez yerinde sağlık
hizmeti verilir.
Cezaevi ve çocuk ıslahevi için bu süre iki kat olarak uygulanır.
Aile hekimlerinin gezici sağlık hizmeti sunacakları bölgelerdeki yerleşim birimlerine
bir plan dâhilinde periyodik aralıklarla ulaşmaları ve hizmet vermeleri esastır.
Coğrafi durum, iklim ve ulaşım şartları ile kendisine bağlı yerleşim birimlerinin sayısı
dikkate alınarak ve gezici sağlık hizmeti sunulacak yerleşim yerine ulaşmak amacıyla yolda
geçen süreler hariç olmak üzere her 100 kişi için ayda iki saatten az olmamak kaydıyla o
yerleşim yerinde aile hekimi tarafından yapılır.
Nüfusu 250 kişiye kadar olan yerleşim yerlerine en az ayda bir kez, 250 ile 500 kişi
arasında olan yerleşim yerleri için en az ayda iki kez, nüfusu 500 ve üzeri olan yerleşim
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yerlerine ise en az haftada bir kez gezici sağlık hizmeti verilir. Gezici sağlık hizmeti
bölgesinde Bakanlığa ait sağlık tesisi var ise bu tesisler hizmet için kullanılabilir.
Aile sağlığı elemanının görev yetki ve sorumlulukları çerçevesinde, gezici/yerinde
sağlık hizmetlerinin ilgili kısmı ulaşım ve tıbbi donanım imkânlarının aile hekimince
sağlanması kaydıyla aile sağlığı elemanı tarafından da yapılabilir. Aile sağlığı elemanınca
yapılan gezici/yerinde sağlık hizmeti süresi aile hekiminin gezici/yerinde sağlık hizmeti
süresinden sayılmaz.
Gezici sağlık hizmetinin verildiği günlerde tek birimli aile sağlığı merkezinin hizmete
açık tutulması sağlanır.

10.7. Aile Sağlığı Merkezinin Bağışıklama Hizmetleri
Birinci basamak sağlık hizmetlerinin kişiye yönelik koruyucu hizmetlerden en
önemlisi bağışıklamadır. Bağışıklamada kişiyi aşılama yöntemiyle hastalıklardan korumayı
hedeflenir. Bağışıklama hizmetleri aile hekimi tarafından yürütülür.
Genişletilmiş bağışıklama programı kapsamında ve/veya Bakanlık ve Kurum
tarafından yürütülen kampanyalar doğrultusunda ihtiyaç duyulan aşılar, bölgesindeki toplum
sağlığı merkezi tarafından aile hekimlerine ulaştırılır.
Aile hekimleri aile sağlığı merkezinde soğuk zincir şartlarının sürdürülmesi için
gerekli tedbirleri alır. Soğuk zincir demek aşının üretildiği yerden kişiye uygulanacağı yere
kadar her aşamada muhafaza sıcaklığının korunması demektir.
Birden çok aile hekiminin görev yaptığı aile sağlığı merkezlerinde, aile hekimlerinin
müştereken muhafaza ettikleri aşılar için üçer aylık aralıklarla bir aile hekimi ve bir aile
sağlığı elemanı soğuk zincir sorumlusu olarak belirlenir.
Aile sağlığı merkezinde yalnızca bir aile hekimliği biriminin bulunması hâlinde
sorumluluk bu birimdeki aile hekimi ile aile sağlığı elemanına aittir.

10.8. Aile Hekimliği Birimine Kişi Kaydı ve Aile Hekimi Seçimine
İlişkin Esaslar
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve vatandaşlık numarası verilen her kişiye Sağlık
Bakanlığınca adresine göre bir aile hekimi ve aile hekimiyle birlikte çalışan bir aile sağlığı
elemanı tanımlanır.
Kişilerin aile hekimlerine ilk kaydı, müdürlük tarafından ikamet ettikleri bölge göz
önünde bulundurularak yapılır. Yeni doğanlar ile henüz nüfusa kayıtlı olmayan bebek ve
çocuklar annelerinin kayıtlı olduğu aile hekimine kaydedilir.
Her ilçe ve 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’na tabi
olmayan il merkezleri ayrı bir bölgedir. Kişiler, aile hekimini bölge sınırlaması olmaksızın
serbestçe seçebilirler.
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Zorunlu hâller dışında aile hekimi üç aydan önce değiştirilemez. Aile hekimi
değişikliği kişilerin yazılı talebi üzerine hizmet almak istediği aile hekimince veya ilgili
toplum sağlığı merkezince yapılır. Aile hekimince yapılan değişiklik, talep belgesi ile birlikte
beş iş günü içerisinde ilgili toplum sağlığı merkezine ulaştırılır.
Sağlık hizmeti sunumu sırasında meydana gelen şiddet olayının adli veya mülki idare
makamlarınca verilen belgeyle belgelendirilmesi durumunda, aile hekimi veya aile sağlığı
elemanına şiddet uygulayan kişinin müdürlükçe mevcut aile hekiminden kaydı silinir. Bu
şekilde kaydı silinen kişinin, aynı iş günü içerisinde yeni aile hekimi seçmemesi durumunda
ikamet ettiği bölge göz önünde bulundurulmak suretiyle kayıtlı nüfusu en düşük aile hekimine
müdürlükçe kaydı yapılır.
İkamet ettiği ilden başka bir ile ikamet amacıyla yeni gelen kişiler istedikleri bir aile
hekimine kayıt yaptırırlar. İkamet amacıyla yer değiştiren kişinin talepte bulunmaması
hâlinde, 30 gün içerisinde toplum sağlığı merkezi tarafından kişiye ulaşılarak ve kendisine
bilgi verilmek sureti ile yeni adresine yakın aile hekimlerinden nüfusu en düşük olanına kayıt
edilir.
Herhangi bir nedenle bölgedeki aile hekimleri tarafından kayıt edilemeyen kişi,
müdürlük tarafından öncelikle ikamet ettiği yere yakın ve en az kişi kaydı olan aile hekiminin
listesine eklenir.
Gezici sağlık hizmeti verilen yerlerde oturan kişiler, gezici sağlık hizmeti almak üzere
başka bir aile hekimine kayıt olamazlar. Ancak başka bir aile hekimine kayıt olmak isterlerse,
kayıt oldukları aile hekiminin aile sağlığı biriminden hizmet alırlar. Bu durumda, kayıt olunan
yeni aile hekimi, o kişi veya kişiler için gezici sağlık hizmeti vermekle yükümlü tutulmaz.
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Bölüm Soruları
. Muayene odalarının en az 14 metrekare olması gereken hangi grup Aile Sağlığı Merkezidir?
A)A
B)B
C)C
D)D
E)E
CEVAP:A
2.Aşağıdakilerden hangisi D grubu Aile Sağlığı Merkezinin özelliklerinden biri değildir?
A) Belgelendirmek kaydıyla her aile hekimi haftalık asgari 10 saat temizlik personeli
çalıştırmalıdır.
B) Tek hekimli aile sağlığı merkezlerinde bekleme alanı asgari 20 m2'dir.
C) Birden fazla aile hekimi görev yapıyorsa her bir aile hekimi için bekleme alanına 5 m 2
ilave edilir.
D) Bekleme alanlarında büyüklüğüne uygun LCD, plazma, LED TV ve benzeri cihazlar
bulundurup sağlığı geliştirici eğitim amaçlı yayınlar yapılmalıdır.
E) Kullanıma hazır bir şekilde müstakil asgari 5 m2’lik bir emzirme odası veya bölümü
olmalıdır.
CEVAP:E
3. Aşağıdakilerden hangisi B grubu Aile Sağlığı Merkezinin özelliklerinden biri değildir?
A) Birden fazla aile hekiminin görev yaptığı aile sağlığı merkezlerinde gruplandırılan her aile
hekimliği birimi tarafından haftada asgari 3 saat esnek mesai uygulaması yapılmalıdır.
B) Aile sağlığı merkezinde en az 10 m2'lik müstakil bir "aşılama ve bebek/çocuk izlemleri
odası" oluşturulmuştur (gruplandırmaya dâhil olan her üç hekim için bir "aşılama ve
bebek/çocuk izlemleri odası" planlanır).
C) Belgelendirmek kaydıyla ebe, hemşire, acil tıp teknisyeni, sağlık memuru (toplum sağlığı)
veya tıbbi sekreterden birisi çalıştırılmalıdır (aile hekimi başına haftalık 10 saat).
D) Engelliler için düzenlenmiş tuvalet işlevsel olarak bulunmaktadır.
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E) Aile sağlığı merkezinde aile planlaması için rahim içi araç uygulaması ve takibi yapılmalı
ve kayıtları elektronik ortamda tutulmalıdır.
CEVAP:D
4.Aşağıdakilerden hangisi Aile Hekiminin görevlerinden biri değildir?
A) Periyodik sağlık muayenesi yapmak
B) Sağlıkla ilgili olarak kayıtlı kişilere rehberlik yapmak, sağlığı geliştirici ve koruyucu
hizmetler ile ana çocuk sağlığı ve üreme sağlığı hizmetlerini vermek
C) Evde takibi zorunlu olan engelli, yaşlı, yatalak ve benzeri durumdaki kendisine kayıtlı
kişilere evde veya gezici/yerinde sağlık hizmetlerinin yürütülmesi sırasında kişiye yönelik
koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak teşhis, tedavi, rehabilitasyon ve danışmanlık
hizmetlerini vermek
D) Çalıştığı bölgenin sağlık hizmetinin planlamasında bölgesindeki toplum sağlığı merkezi ile
işbirliği yapmak
E) Yara bakım hizmetlerini yürütmek
CEVAP:E
5. Aşağıdakilerden hangisi Aile Sağlığı Elemanının görevlerinden biri değildir?
A) Kişilerin hayati bulgularını (boy, kilo, ateş, tansiyon, nabız gibi) ölçmek ve kaydetmek.
B) Aile hekiminin gözetiminde, talimatı verilen ilaçları uygulamak.
C) Kendisine kayıtlı kişileri yılda en az bir defa değerlendirerek sağlık kayıtlarını
güncellemek.
D) Gereken tetkikler için numune almak, eğitimini aldığı basit laboratuvar tetkiklerini
yapmak veya aldığı numunelerin ilgili laboratuvar tarafından teslim alınmasını sağlamak.
E) Gezici ve yerinde sağlık hizmetleri, sağlığı geliştirici ve koruyucu hizmetler ile ana çocuk
sağlığı ve üreme sağlığı hizmetlerini vermek, evde sağlık hizmetlerinin verilmesinde aile
hekimine yardımcı olmak.
CEVAP:C
6.Aile Sağlığı Merkezlerinde nüfusu 250 ile 500 arasında olan yerleşim yerlerine ne kadar
süreyle gezici sağlık hizmeti verilir?
A)En az ayda bir kez
B)En az ayda iki kez
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C)En az ayda üç kez
D)En az ayda dört kez
E)En az ayda beş kez
CEVAP:B
7. Zorunlu hâller dışında aile hekimi ne kadar süreden önce değiştirilemez?
A)1 ay
B)2 ay
C)3 ay
D)4 ay
E)5 ay
CEVAP:C
8. Ülkemizde birinci basamak sağlık hizmetlerinde aile hekimi merkezli hizmet modeli ne
zaman uygulanmaya başlamıştır?
A)2005
B)2007
C)2009
D)2011
E)2013
CEVAP:A
9.Aile Sağlığı Merkezi binasının toplam alanı tek aile hekimi için kaç metrekare olmalıdır?
A)40
B)60
C)80
D)100
E)120
CEVAP:B
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10. Aile Sağlığı Merkezi binasının muayene odası, her aile hekimi için en az kaç metrekare
olmalıdır?
A)10
B)15
C)20
D)25
E)30
CEVAP:A
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11. YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI KURULUŞ VE YÖNETİM
ÖZELLİKLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1. Hastanelerin Sınıflandırılması
11.2. Sağlık Bakanlığı Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğine Göre
Hastanelerin Sınıflandırılması
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Hastanelerin sınıflandırılmasında kullanılan ölçütler nelerdir?
2. Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı Yataklı Tedavi Kurumları İşletme
Yönetmeliği’nde hastane tanımı nasıldır?
3. Sağlık Bakanlığı Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği’ne göre hastane sınıfları
nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Yataklı Tedavi Kurumları
Kuruluş ve Yönetim
Özellikleri

Yataklı tedavi kurumlarını
sınıflandırabilmek

Konuyla ilgili dersleri
izleyerek ve hazırlanan ders
notlarını okuyarak

Çeşitli düzeydeki yataklı
tedavi kurumlarının işleyiş
özelliklerini bilmek
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Anahtar Kavramlar
Yataklı tedavi kurumu, hastanelerin sınıflandırılması, hastanelerin yapılanması
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Giriş
Ülkemizde yataklı tedavi kurumları yani hastaneler sağlık hizmeti ile neredeyse
özdeşleşmiş kurumlardır. Sağlık hizmeti deyince ülkemizde hastanelerdeki tedavi hizmetleri
akla gelir ve kamuoyu sağlık hizmetinin durumunu ve gidişatını hastaneler üzerinden takip
eder.
Hastaneler esasen ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarıdır ancak ülkemizdeki
sağlık sunumunda birinci basamak sağlık hizmetleri de verirler. Özellikle hâlen 24 saat sağlık
hizmeti veren tek kurum hastanelerdir.
Hastaneler günümüz toplumunda birinci basamak sağlık kuruluşlarından daha önemli
bir yere konmaktadır. Bunun nedeni vatandaşların ekonomik ve sosyal durumlarının
yükselmesi, eğitim düzeylerinin artması, sosyal güvenlik sisteminin herkesi kapsaması gibi
etkenlerle daha yüksek teknolojik girdili sağlık hizmeti almak istemeleridir. Vatandaşlar en
gelişmiş tıbbi teknolojiden ve laboratuvar imkânlarından faydalanarak tedavi olmak, düzenli
hemşirelik bakımı almak istemektedirler. Günümüzde ülkemizde bu tip hizmetleri 24 saat
veren kurumlar hastanelerdir.
Dünya Sağlık Örgütü hastaneleri şu şekilde tanımlamaktadır
“Hastaneler müşahede teşhis, tedavi ve rehabilitasyon olmak üzere
gruplandırılabilecek sağlık hizmetleri veren, hastaların uzun veya kısa süreli tedavi
gördükleri, yataklı kuruluşlardır”.
Sağlık Bakanlığı” Yataklı Tedavi Kurumları Yönetmeliği’nde” hastaneleri şöyle
tanımlar:
“Yataklı tedavi kurumları hasta ve yaralıların, hastalıktan şüphe edenlerin ve sağlık
durumlarını kontrol ettirmek isteyenlerin, ayaktan veya yatarak müşahede, muayene, teşhis,
tedavi ve rehabilite edildikleri, aynı zamanda doğum yapılan kurumlardır.”
Bu iki tanım da hastanelerin esas işlevlerini yansıtmaktadır. Ancak hastaneler kuruluş
olarak işlevinden daha fazla olarak bir sistemi yansıtırlar. Çünkü hastaneler hasta bakım
hizmeti vermek yanında hastaları yatırarak tedavi ettiklerinden otelcilik hizmeti ve buna bağlı
olarak yemek hizmetleri oda sevisi hizmetleri ve kat görevlisi hizmetleri de verirler.
Bazı hastaneler hasta bakım hizmetleri yanında doktorların ve yardımcı sağlık
personelinin eğitimi, tıbbi araştırma ve toplum sağlığı gibi hizmetlerini de yerine
getirmektedirler.
Hastaneleri temel görevleri nedeniyle tıbbi bakım kuruluşu, mal ve hizmet giriş çıkışı
olduğundan ekonomik bir işletme, personeline eğitim verdiği için bir eğitim kurumu olarak da
gözlenir. Bazı hastaneler ileri düzeyde tedavi yapmanın yanında araştırma da yaparlar.
Hastanelerde birçok meslek grubundan insan beraber çalışarak sosyal bir örgütlenme
oluştururlar. Böylece hastaneler karmaşık ve dinamik kurumlar arasında yer alırlar.
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Böylece günümüzde hastane hizmetleri sadece tedavi edici sağlık hizmeti değil
bütüncül bir sistem anlayışıyla yönetilmelidir.
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11.1. Hastanelerin Sınıflandırılması
Hastaneleri sınıflandırılmasında çok değişik ölçütler kullanılabilir. Hastaneler;
1.

Mülkiyet

2.

Hizmetin türü

3.

Hizmetin kapsadığı toplum kesimi

4.

Büyüklük

5.

Eğitim ve araştırma durumu

6.

Hastaların yatış süresi

7.

Hizmet sürecindeki düzeyi

8.

Akreditasyon durumu

gibi özelliklerine göre sınıflandırılabilir.
Mülkiyet durumuna göre hastaneler mülkiyetin ait olduğu kuruma göre sınıflandırılır.
Ülkemizde hastanelerin mülkiyeti kamuya, vakıflara ya da özel sektöre ait olabilir.
Verdikleri hizmete göre hastaneleri genel hastaneler ve özel dal hastaneleri olarak
sınıflayabiliriz. Genel hastaneler her dalda insanlara hizmet verirken özel dal hastaneleri
uzmanlaştıkları dala göre hizmet verirler. (Örneğin kadın hastalıkları ve doğum hastaneleri,
kanser hastaneleri gibi)
Hizmetin kapsadığı toplum kesimine göre hastaneler tüm kamuya açık ya da sadece
belirli bir kesime açık olabilirler. Ülkemizde hastanelerin önemli bir kesimi tüm kamuya
açıktır. 2005 yılından önce kamu kuruluşlarının da hastaneleri vardı örneğin PTT (Posta
Telefon Telgraf) hastaneleri, Milli eğitim Bakanlığına bağlı öğretmen hastaneleri, Ulaştırma
Bakanlığına bağlı TCDD (Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları) hastaneleri gibi.
Gene 2005 yılından önce Sosyal Sigortalar Kurumuna ait hastaneler de
bulunmaktaydı. 2005 yılında çıkartılan “Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Sağlık
Birimlerinin Sağlık Bakanlığına Devredilmesine Dair Kanun” ile tüm kamu kuruluşları
hastaneleri ve Sosyal Sigortalar Kurumu hastaneleri Sağlık Bakanlığına devredilmişlerdir.
Sadece Milli Savunma Bakanlığına bağlı askeri hastaneler ile üniversitelerin tıp fakültelerinin
eğitim araştırma hastaneleri bu kanunun kapsamının dışında tutulmuştur.
Hastaneleri büyüklüklerine göre de sınıflandırılabiliriz. Bu sınıflandırmada genellikle
yatak sayısı kıstas alınır. Yatak sayısı bakımından hastaneler 25, 50, 100, 200, 400, 600, 800
ve üstü yatak kapasiteli hastaneler olarak sınıflandırılmaktadır.
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Hastaneler sadece hizmet hastaneleri ve eğitim veren araştırma yapan hastaneler
olarak sınıflandırılabilir. Eğitim hastaneleri hizmetin yanında çeşitli düzeylerdeki kişilere
eğitim de verirler. Eğer hastaneler tıpta uzmanlık eğitimi veriyorlarsa eğitim ve araştırma
hastaneleri olarak sınıflandırılabilir.
Hastaneler hastaların yatış sürelerine göre de sınıflandırılırlar. Bazı hastaneler sadece
akut dönem bakım hastaneleri olarak hizmet verirler. Bu hastaneler genellikle 30 güne kadar
sürelerde tedavi hizmeti verirler. Bazı hastaneler ise daha uzun sürelerle hasta bakarlar.
Özellikle ruh ve sinir hastalıkları hastaneleri yılları bulan süreler ile hizmet verirler. Bazı
hastaneler ise özellikle terminal dönem hastalara (tedavi olma umudu olmayan sadece ölüme
kadar bakım verilen dönem) hizmet verirler.
Hizmet sürecindeki düzeyine göre ise hastaneler birincil bakım hastaneleri, ikincil
bakım hastaneleri ve üçüncül bakım hastaneleri olarak sınıflanırlar. Birincil bakım hastaneleri
daha çok ayaktan bakım ve acil bakım hizmetleri verirler. Kamu veya özel sektörün
günübirlik bakım verdikleri ve ancak müşahede amacıyla hasta yatırdıkları hastaneler bunlara
örnektir. İkincil bakım hastaneleri kısa süreli yatarak tedaviye ihtiyacı olan (akut bakım)
hastaları kabul ederler. Kamunun hizmet hastaneleri ikincil bakım hastaneleridir. Üçüncül
bakım hastaneleri ise yüksek teknolojik donanıma ve üst düzey uzmanlaşmış personele
sahiptir. Bu gibi hastanelerde her türlü tedavi hizmeti verilir. Sağlık Bakanlığının eğitim ve
araştırma hastaneleri ve üniversitelerin tıp fakültelerinin hastaneleri üçüncül bakım
hastaneleridir.
Bazı hastaneler kendilerini uluslararası akreditasyon kurumlarına test ettirerek akredite
olurlar, böylelikle bu hastaneler uluslararası sağlık pazarından daha kolay pay alabilirler.

11.2. Sağlık Bakanlığı Yataklı Tedavi
Yönetmeliğine Göre Hastanelerin Sınıflandırılması

Kurumları

İşletme

11.2.1. İlçe / belde hastanesi: Bünyesinde 112 hizmetleri, acil, doğum, ayaktan ve
yatarak tıbbi müdahale, muayene ve tedavi hizmetleri ile koruyucu sağlık hizmetlerini
bütünleştiren, görev yapan tabiplerin hasta kabul ve tedavi ettiği, ileri tetkik ve tedavi
gerektiren durumlarda hastaların stabilize edilerek uygun bir şekilde sevkinin sağlandığı
sağlık kurumlarıdır.
11.2.2. Gün hastanesi: Birden fazla branşta, günübirlik ayakta muayene, teşhis, tedavi
ve tıbbi bakım hizmetleri verilen asgari 5 gözlem yatağı ile 24 saat sağlık hizmeti sunan bir
hastane bünyesinde veya bir hastane ile koordineli olmak kaydıyla kurulan sağlık
kurumlarıdır.
11.2.3. Genel hastaneler: Her türlü acil vak’a ile yaş ve cinsiyet farkı gözetmeksizin,
bünyesinde mevcut uzmanlık dallarıyla ilgili hastaların kabul edildiği ve ayaktan ve yatarak
hasta muayene ve tedavilerinin yapıldığı en az 50 yataklı sağlık kurumlarıdır.
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11.2.4. Özel dal hastaneleri: Belirli bir yaş ve cins grubu hastalar veya belirli bir
hastalığa tutulanların yahut bir organ veya organ grubu hastalarının müşahede, muayene,
teşhis, tedavi ve rehabilitasyonlarının yapıldığı sağlık kurumlarıdır.
11.2.5. Eğitim ve araştırma hastaneleri: Öğretim, eğitim ve araştırma yapılan uzman ve
yan dal uzmanların yetiştirildiği genel ve özel dal sağlık kurumlarıdır.
11.3. Sağlık Bakanlığının bölge planlamasına göre Bakanlık hastanelerinin
yapılanması
11.3.1. Sağlık Bakanlığı sağlığa ayrılan kaynakların verimli kullanımı ve alt yapı,
personel, tıbbi donanım ihtiyacının planlanabilmesi için ülkeyi sağlık bölgelerine ayırmıştır.
Bölge merkezli planlamada nüfus, sosyo-ekonomik yapı, kentleşme, sanayileşme durumu,
ulaşım alt yapısı, sağlık hizmet sunum kapasitesi gibi bazı ölçütler temel alınarak bazı illeri
merkez il olarak belirlemiş bu merkez ile bağlı olarak alt merkez iller ve bu illere bağlı
güçlendirilmiş ilçeler tespit edilmiştir.
11.3.2. Böylelikle bakanlık bu sağlık bölgelerindeki yataklı tedavi kurumlarını her
bölgede her tipten kurum bulunmak koşulu ile sınıflandırmış ve buna göre alt yapısını
güçlendirmiştir.
Bu sınıflar ve üstlendikleri görevler şöyledir.
i.
A-I Grubu Genel Hastaneler: Bakanlıkça ilgili mevzuatına göre en az beş
branşta eğitim yetkisi verilmiş ve buna göre eğitim kadroları tamamlanmış, üçüncü basamak
tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin verildiği, eğitim araştırma faaliyetlerinin yürütüldüğü
ve aynı zamanda uzman ve yan dal uzman tabiplerinin yetiştirildiği genel dal yataklı tedavi
kurumları A-I Grubu hastaneler olarak adlandırılır.
ii.
1.

A-I Grubu Hastanelerin Kriterleri
Bakanlıkça ilgili mevzuatına göre eğitim yetkisi verilmiş olması,

2.
Bakanlıkça eğitim yetkisi verilen uzmanlık dallarında eğitim kadrosunun
tamamlanmış olması,
3.

Bünyesinde eğitim planlama ve koordinasyon kurulu oluşturulabilmesi,

4.
Hastanenin statüsünün gerektirdiği ileri tetkik ve tedavi hizmetleri ile
görüntüleme hizmetlerinin kurum bünyesinde veya hizmet alımı yolu ile karşılanabilmesi,
5.
Asgari dört branş olmak kaydıyla, öncelikle iç hastalıkları, genel cerrahi,
kadın-doğum, çocuk sağlığı ve hastalıkları (kadın-doğum ve çocuk branşlarında o ilde dal
hastanesi mevcut ise bu branşlar istisna tutulur), beyin cerrahi, ortopedi ve travmatoloji,
kardiyoloji, anesteziyoloji ve reanimasyon branşlarında 6 ve üzeri uzman tabip bulunması ve
müstakil acil branş nöbeti düzenlenebilmesi,
6.
Kurum harici veya il dışından üçüncü basamak sağlık hizmeti ihtiyacı için
sevkle gelen hastaların kabulünü yapması ve sağlık hizmeti ihtiyaçlarını karşılayabilmesi,
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7.
Bünyesinde; III. basamak yoğun bakım ünitesi ve III. seviye acil servis
bulunması, gerekir.
iii.
A-I Gurubu Dal Hastaneleri: Aşağıdaki kriterlere haiz eğitim ve araştırma
hastanesi statüsündeki dal hastaneleri bu gruba girer.
1.

Eğitim ve araştırma statüsünün bulunması,

2.
Hizmet verdiği uzmanlık alanının gerektirdiği 3. basamak yoğun bakım
ve/veya yeni doğan yoğun bakım ünitesinin bulunması,
3.
Hizmet verdiği uzmanlık alanının gerektirdiği branş ve / veya branşlarda III.
seviye acil servis hizmeti verilmesi,
4.
gerekir.

Bünyesinde eğitim planlama ve koordinasyon kurulu oluşturulabilmesi,

iv.
A- II Grubu Genel Hastaneler: Bölge sağlık merkezi statüsündeki ilerde veya
bu merkezlere bağlı illerde faaliyet gösteren, eğitim-araştırma statüsü bulunmayan ve
aşağıdaki kriterlere uygun olan genel hastanelerdir.
1.
Sağlık bölge merkezi konumundaki illerde veya bu illere bağlı alt bölge
merkezi olan illerde; ikinci basamak, yataklı sağlık tesisi statüsünde faaliyet göstermesi,
2.
Bünyesinde; dahiliye, genel cerrahi, kadın hastalıkları ve doğum, çocuk
hastalıkları olmak üzere en az dört branşın her birinden (ilgili branşlarda dal hastanesi
bulunan yerleşim merkezleri hariç olmak üzere) 6 ve üzeri uzman tabip bulunması ve
müstakil acil branş nöbeti düzenlenebilmesi,
3.
Ağır ve yüksek riskli hastaların yatırılarak takip ve tedavilerinin
sağlanabilmesi, komplike hastaların kabul ve tedavi edilebilmesi,
4.

Bünyesinde III. seviye acil servis bulunması,

5.

Bünyesinde; III. basamak yoğun bakım ünitesi bulunması,

6.
Hastanenin statüsünün gerektirdiği tetkik ve tedavi hizmetleri ile görüntüleme
hizmetleri gereksinimlerinin kurum bünyesinde veya dışarıdan hizmet alımı yolu ile
karşılanabilmesi.
v.
A-II Grubu Dal Hastaneleri: Eğitim ve araştırma hastanesi statüsünde
olmayan tüm dal hastaneleri A-II grubu dal hastaneleri olarak adlandırılır.
1- Hizmet verdiği uzmanlık alanının gerektirdiği en az II. Basamak (Bakanlığın uygun
gördüğü hastanelerde III. Basamak) yoğun bakım ve/veya yeni doğan yoğun bakım ünitesinin
bulunması,
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2- Hizmet verdiği uzmanlık alanının gerektirdiği branş ve / veya branşlarda III. Seviye
acil servis hizmeti verilmesi.
vi.
B-Grubu Genel Hastaneler: A-I ve A-II Grubu hastaneler dışında kalan, il
merkezlerindeki genel hastaneler ile güçlendirilmiş ilçelerde faaliyet gösteren ve aşağıdaki
kriterlere uygun olan genel hastaneler B- Grubu hastaneler olarak adlandırılır.
1. İl merkezinde veya güçlendirilmiş ilçe merkezi konumunda olan ilçelerde faaliyet
göstermesi,
2. 24 saat esasına dayalı olarak dahili branş acil havuz nöbeti ve cerrahi branş acil
havuz nöbeti tutulabilmesi,
3. Bünyesinde en az II. seviye acil servis ve II. basamak yoğun bakım ünitesi
bulunması gerekir.
vii.
C-Gurubu Genel Hastaneler: C grubu hastaneler, aşağıdaki kriterlere göre
gruplandırılan genel hastaneleridir.
1.
Güçlendirilmiş ilçelerde veya sağlık hizmet sunumu bakımından sağlık bölge
planlaması kapsamında güçlendirilmiş ilçe merkezleri ile irtibatlandırılmış ilçelerde faaliyet
göstermesi,
2.
Bünyesinde; dört ana branşta uzman tabibin hizmet vermesi ve ilave olarak
diğer branşlardan en az ikisinden uzman tabip bulunması,
3.
Bünyesinde en az I. basamak yoğun bakım ünitesi ve I. seviye acil servis
bulunması gerekir.
viii.
D- Grubu Genel Hastaneler: Aşağıdaki kriterlere uygun olarak
güçlendirilmiş ve sağlık bölge planlaması kapsamında güçlendirilmiş ilçelerle
irtibatlandırılmış ilçelerde faaliyet gösteren en az 25 hasta yatağı bulunan genel hastanelerdir.
1.
4 ana branşta; her branş için en az 1 uzman tabip planlanmasının yapılmış
olması ve aile hekimi dahil olmak üzere birden fazla uzman tabibin mevcut olması,
2.
Mevcut uzmanlık dallarında uzman düzeyinde poliklinik muayene hizmetleri
verilebilmesi ve yatırılan hastaların uzman düzeyinde takip ve tedavisinin sağlanabilmesi,
3.
Acil sağlık hizmetlerinin 1. seviye acil servis yapılanması içerisinde
sunulabilmesi,
4.
Bünyesinde, ameliyathane, ameliyat sonrası bakım odası, diş polikliniği,
doğumhane, monitörlü gözlem odası bulunması,
5.

Diyaliz biriminin ihtiyaca göre yapılandırılabilmesi,
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6.
Lüzumu hâlinde D grubu hastanelerin E-I grubu hastane statüsüne
dönüştürülebilmesi gerekir.
ix.
E-Grubu Hastaneler: E grubu hastaneler, hasta yatağı sayısı 25 yatağın
altında olan entegre ilçe hastaneleridir. Teşhis ve tedavi hizmetleri ile birlikte birinci
basamakta sunulan sağlık hizmetlerinde aynı yapı içinde sunulduğu sağlık tesisleridir.
Aşağıdaki kriterlere göre üç gruba ayrılır.
1.

E-1 Grubu Hastaneler: Aşağıdaki kriterlere uyması gerekir.

1.

Toplam nüfusu 18 bin ve üzerinde olan ilçelerde faaliyet göstermesi,

2.
Standart ve PDC’ye göre; aile hekimi ve pratisyen tabiplere ilave olarak, 4 ana
branşta uzman tabip planlamasının yapılabilmesi,
3.
Mevcut uzmanlık dallarında uzman düzeyinde poliklinik muayene hizmeti
verilebilmesi ve yatışı yapılan hastaların uzman düzeyinde takip ve tedavisinin
sağlanabilmesi,
4.
Acil sağlık hizmetlerinin 1. seviye acil veya acil ünitesi yapılanması içerisinde
sunulabilmesi,
5.
Acil hastaların pratisyen tabiplerce karşılanması, mevcut uzman tabiplerin
mesai saatleri haricinde lüzumu hâlinde icap yöntemi ile kuruma davet edilmesi,
6.
Bünyesinde, görüntüleme, laboratuvar, ameliyathane, ameliyat sonrası bakım
odası, diş polikliniği ve doğumhane bulunması,
7.

Diyaliz biriminin ihtiyaç hâlinde yapılandırılabilmesi,

8.

İhtiyaç hâlinde D grubu hastaneye dönüştürülebilmesi gerekir.

2.

E-2 Grubu Hastaneler:

1.
göstermesi,
2.

Toplam nüfusu 9 bin ila 18 bin arasında olan yerleşim birimlerinde faaliyet
Pratisyen tabiplere ilave olarak, en az 1 aile hekimi uzmanının bulunması,

3.
Acil sağlık hizmetlerinin acil poliklinik yapılanması içerisinde Aile Hekimliği
Uygulama Yönetmeliği’nin 5’inci maddesinin (b) bendinde belirlenen esaslara uygun olarak
yürütülmesi,
4.
bulunması,
5.

Bünyesinde röntgen birimi ve rutin tetkiklerin yapılabileceği laboratuvar
Yatırarak hasta takip ve tedavisinin sağlanabilmesi,
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6.

Normal doğum yaptırılabilmesi,

7.

Diş polikliniği bulunması gerekir.

3.

E-3 Grubu Hastaneler

1.

Toplam nüfusu 9 bine kadar olan yerleşim birimlerinde faaliyet göstermesi,

2.
Mesai saatleri haricindeki acil nöbet hizmetlerinin acil poliklinik yapılanması
içerisinde, Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği’nin 5’inci maddesinin (b) bendinde
belirlenen esaslara uygun olarak yürütülmesi,
3.

Normal doğum yaptırılabilmesi,

4.

Direkt grafi, rutin laboratuvar ve diş tabipliği hizmetlerinin verilebilmesi,

5.

Müşahede amaçlı hasta yatışı ve takibi yapılabilmesi gerekir.
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Bölüm Soruları
I)

Mülkiyet

II)

Hizmetin türü

III)

Akreditasyon durumu

1) Yukarıdakilerden hangileri hastanelerin sınıflandırılmasında kullanılan ölçütlerdendir?
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) Yalnız III
d) I,II
e) I,II,III
2) Aşağıdakilerden hangisi A-I grubu hastanelerin kriterlerinden değildir?
a) Bakanlıkça ilgili mevzuatına göre eğitim yetkisi verilmiş olması
b) Bakanlıkça eğitim yetkisi verilen uzmanlık dallarında eğitim kadrosunun tamamlanmış
olması
c) Bünyesinde eğitim planlama ve koordinasyon kurulu oluşturulabilmesi
d) Hastanenin statüsünün gerektirdiği ileri tetkik ve tedavi hizmetleri ile görüntüleme
hizmetlerinin kurum bünyesinde veya hizmet alımı yolu ile karşılanabilmesi
e) Bünyesinde acil servis bulunmaması
3) Aşağıdakilerden hangisi A-I grubu dal hastanelerinin özelliklerinden değildir?
a) Eğitim ve araştırma statüsünün bulunması
b) Hizmet verdiği uzmanlık alanının gerektirdiği 3. basamak yoğun bakım ve/veya yeni
doğan yoğun bakım ünitesinin bulunması
c) Hizmet verdiği uzmanlık alanının gerektirdiği branş ve / veya branşlarda III. seviye acil
servis hizmeti verilmesi,
d) Ağır ve yüksek riskli hastaların yatırılarak takip ve tedavilerinin sağlanabilmesi, komplike
hastaların kabul ve tedavi edilebilmesi
e) Bünyesinde eğitim planlama ve koordinasyon kurulu oluşturulabilmesi
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4) Aşağıdakilerden hangisi A-II grubu genel hastanelerin özelliklerinden değildir?
a) Sağlık bölge merkezi konumundaki illerde veya bu illere bağlı alt bölge merkezi olan
illerde; ikinci basamak, yataklı sağlık tesisi statüsünde faaliyet göstermesi
b) Bünyesinde; dahiliye, genel cerrahi, kadın hastalıkları ve doğum, çocuk hastalıkları olmak
üzere en az dört branşın her birinden (ilgili branşlarda dal hastanesi bulunan yerleşim
merkezleri hariç olmak üzere) 6 ve üzeri uzman tabip bulunması ve müstakil acil branş
nöbeti düzenlenebilmesi
c) 24 saat esasına dayalı olarak dahili branş acil havuz nöbeti ve cerrahi branş acil havuz
nöbeti tutulabilmesi
d) Bünyesinde III. seviye acil servis bulunması
e) Bünyesinde III. basamak yoğun bakım ünitesi bulunması
5) Aşağıdakilerden hangisi C-grubu genel hastanelerin özelliklerinden değildir?
a) Güçlendirilmiş ilçelerde veya sağlık hizmet sunumu bakımından sağlık bölge planlaması
kapsamında güçlendirilmiş ilçe merkezleri ile irtibatlandırılmış ilçelerde faaliyet
göstermesi
b) Ağır ve yüksek riskli hastaların yatırılarak takip ve tedavilerinin sağlanabilmesi, komplike
hastaların kabul ve tedavi edilebilmesi
c) Bünyesinde; dört ana branşta uzman tabibin hizmet vermesi ve ilave olarak diğer
branşlardan en az ikisinden uzman tabip bulunması
d) Bünyesinde en az I. basamak yoğun bakım ünitesi bulunması
e) Bünyesinde en az I. seviye acil servis bulunması
6) Aşağıdakilerden hangisi D- grubu genel hastanelerin özelliklerinden değildir?
a) Hizmet verdiği uzmanlık alanının gerektirdiği en az II. Basamak (Bakanlığın uygun
gördüğü hastanelerde III. Basamak) yoğun bakım ve/veya yeni doğan yoğun bakım
ünitesinin bulunması
b) 4 ana branşta; her branş için en az 1 uzman tabip planlanmasının yapılmış olması ve aile
hekimi dahil olmak üzere birden fazla uzman tabibin mevcut olması
c) Mevcut

uzmanlık

dallarında

uzman

düzeyinde

poliklinik

muayene

hizmetleri

verilebilmesi ve yatırılan hastaların uzman düzeyinde takip ve tedavisinin sağlanabilmesi
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d) Acil sağlık hizmetlerinin 1. seviye acil servis yapılanması içerisinde sunulabilmesi
e) Bünyesinde, ameliyathane, ameliyat sonrası bakım odası, diş polikliniği, doğumhane,
monitörlü gözlem odası bulunması
7) Aşağıdakilerden hangisi E-1 grubu hastanelerin kriterlerinden değildir?
a) Toplam nüfusu 18 bin ve üzerinde olan ilçelerde faaliyet göstermesi
b) Standart ve PDC’ye göre; aile hekimi ve pratisyen tabiplere ilave olarak, 4 ana branşta
uzman tabip planlamasının yapılabilmesi
c) Mevcut uzmanlık dallarında uzman düzeyinde poliklinik muayene hizmeti verilebilmesi
ve yatışı yapılan hastaların uzman düzeyinde takip ve tedavisinin sağlanabilmesi
d) Acil sağlık hizmetlerinin 1. seviye acil veya acil ünitesi yapılanması içerisinde
sunulabilmesi
e) Eğitim ve araştırma statüsünün bulunması
8) Aşağıdakilerden hangisi E-2 grubu hastaneler kriterlerinden değildir?
a) Toplam nüfusu 9 bin ila 18 bin arasında olan yerleşim birimlerinde faaliyet göstermesi
b) Pratisyen tabiplere ilave olarak, en az 1 aile hekimi uzmanının bulunması
c) Acil sağlık hizmetlerinin acil poliklinik yapılanması içerisinde Aile Hekimliği Uygulama
Yönetmeliği’nin 5’inci maddesinin (b) bendinde belirlenen esaslara uygun olarak
yürütülmesi
d) Toplam nüfusu 18 bin ve üzerinde olan ilçelerde faaliyet göstermesi
e) Bünyesinde röntgen birimi ve rutin tetkiklerin yapılabileceği laboratuvar bulunması
9) Aşağıdakilerden hangisi E-3 grubu hastanelerinden değildir?
a) Toplam nüfusu 9 bine kadar olan yerleşim birimlerinde faaliyet göstermesi
b) Mesai saatleri haricindeki acil nöbet hizmetlerinin acil poliklinik yapılanması içerisinde,
Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği’nin 5’inci maddesinin (b) bendinde belirlenen
esaslara uygun olarak yürütülmesi
c) Bünyesinde; dahiliye, genel cerrahi, kadın hastalıkları ve doğum, çocuk hastalıkları olmak
üzere en az dört branşın her birinden (ilgili branşlarda dal hastanesi bulunan yerleşim
merkezleri hariç olmak üzere) 6 ve üzeri uzman tabip bulunması ve müstakil acil branş
nöbeti düzenlenebilmesi
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d) Normal doğum yaptırılabilmesi
e) Direkt grafi, rutin laboratuvar ve diş tabipliği hizmetlerinin verilebilmesi
10) Sağlık Bakanlığı yataklı tedavi kurumları işletme yönetmeliğine göre her türlü acil vak’a
ile yaş ve cinsiyet farkı gözetmeksizin, bünyesinde mevcut uzmanlık dallarıyla ilgili
hastaların kabul edildiği ve ayaktan ve yatarak hasta muayene ve tedavilerinin yapıldığı en
az 50 yataklı sağlık kurumlar nelerdir?
a) İlçe/Belde hastanesi
b) Gün hastanesi
c) Genel hastaneler
d) Özel dal hastanesi
e) Eğitim araştırma hastanesi

Cevaplar: 1) E 2) E 3) D 4) C 5) B 6) A 7) E 8) D 9) C 10) C
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12. ÜLKEMİZDE SAĞLIK HİZMETLERİNİN SUNUMU VE
BASAMAKLANDIRILMIŞ SAĞLIKHİZMETLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1. Sağlık Hizmetlerinde Kamusallığın Önemi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Sağlık hizmetlerinin yürütülmesi için çözülmesi gereken sorunlar nelerdir?
2) Koruyucu sağlık hizmetleri nelerdir?
3) Tıbbi rehabilitasyon nedir? Alt tipleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Ülkemizde Sağlık
Hizmetlerinin Sunumu ve
Basamaklandırılmış Sağlık
Hizmetleri

Sağlık hizmetlerinde
basamaklandırmanın
önemini bilmek.

Konuyla ilgili dersleri
izleyerek ve hazırlanan ders
notlarını okuyarak
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Anahtar Kavramlar
Koruyucu sağlık hizmetleri, Tedavi edici sağlık hizmetleri, Tıbbi rehabilitasyon
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Giriş
Özellikle İkinci Dünya Savaşı’nı izleyen yılları, dünya ekonomisinin ve sosyolojisinin
büyük bir hızla değiştiği bir dönem olarak tanımlamak yerinde olur. Bu dönemde sağlık
yönetiminde de büyük gelişme ve değişmeler olmuştur. Bu değişikliklerin başlıca nedenleri;
hekimlik felsefesinin değişmesi, devlet yöneticilerinin hasta tedavisi sorunuyla daha fazla
ilgilenmeleri, koruyucu hekimlik hizmetleriyle tedavi hizmetlerinin birlikte yürütülme
zorunluğunun anlaşılması, tıbbi ilaç ve teçhizatta etkililiğin artması ve evde hasta tedavisinin
örgütlenmesine önem verilmesidir.
Hekimlik, bir yeri ağrıyan ya da yaralanan ilk insanın kendisine yardım edecek birini
aramasıyla başlamış ve çağlar boyunca gelişerek bugünkü düzeyine erişmiştir. Hekimliğin bu
tür uygulamasına bakarak, amacının hastaların acılarının dindirilmesi, hastalıkların tedavisi ve
yaraların iyi edilmesi olduğu ileri sürülebilir. ancak insanlar, ilk çağlardan beri hastalıklardan
korunmak için de çare aramışlardır.
Hastalıklardan korunma olanakları 19. yüzyılın ilk yarısından sonra, hastalık nedenleri
anlaşılmaya başlayınca geliştirilmiş ve özellikle Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra koruyucu
hekimliğin insan sağlığı yönünden “tedavi”den üstün olduğu ve önce gelmesi gerektiği
anlaşılmıştır.
Oxford Üniversitesi Sosyal Tıp Profesörü Dr. John A. Ryle sosyal tıp için şöyle
demektedir: “Yaşamımın otuz yılını klinik hekimliğinde öğrenci ve öğretim üyesi olarak
geçirdim. Bu 30 yıl süresince hastane servislerinde hastalıkların daha geniş açıdan olmasa
bile, daima daha ayrıntılı olarak daha karışık ve daha mekanik yöntemlerle incelendiğini
gözledim. Bu dönem süresince klinik hocaları ve hastanelerde çalışan araştırıcılar; insanın, bir
ailenin ve daha büyük bir sosyal grubun bireyi olduğu, insanın sağlığının ve hastalığının
evinde, çalıştığı maden, fabrika, dükkân, deniz ya da karadaki iş yerinin koşullarına ve
ekonomik olanaklarına bağlı olduğu hususlarına yeteri kadar önem vermediler. Fakültelerde
tıp eğitimi, hasta yatağı başında patoloji ve tedaviye yönelik teknik bir eğitim niteliğini aldı.
Hastanelerdeki eğitim materyali de -acil olgular bir yana bırakılırsa -genellikle uzun süre
hastanede kalmalarına karşın tedaviden az yararlanan son dönemdeki olgulardı. Ne kadar
gariptir ki, hekim ve cerrahların çoğu hastalıkların nedenleri ve hastalıklardan korunma
hususlarıyla pek az ilgilenmişlerdir. Oysaki hastalıkların nedenlerini iyice bilmedikçe
onlardan korunmak olanaksızdır. Bu hekimler bugün bile hastalıkların nedenlerini ve
onlardan korunmayı incelemek olanaklarına sahip değildir ve bunun nasıl yapılacağını da
öğrenmemişlerdir. Bu hekimlerin üzerinde çalıştıkları materyalin seçiminde, hastalığın çok
tehlikeli oluşu, tanısı zor ya da seyrek görülen bir olgu oluşu, başka nedenlerle hastaneye
alınmasının uygun oluşu gibi hususlar önem taşımaktadır. Sık görülen hastalıklar, öldürücü
olmayan hastalıklar, hastalığın başlangıç dönemindeki olgular ise, ‘eğitime elverişsiz’
denilerek bir yana itilmektedirler. Bu hekimler, toplumdaki sağlık ve hastalık durumlarının
sosyal yaşam ve iş koşullarıyla ilgisini kendi konuları dışında saymaktadırlar.”
Dr. John A. Ryle bu sözleriyle modern sağlık yönetimi için sorunların nasıl
önceliklendirilmesi gerektiğini anlatmaktadır.
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Sağlık hizmetlerindeki genişleyen sorumluluk, hizmetin hekim merkezli değil, insan
merkezli olması ve geniş bir ekip tarafından yürütülmesini gerektirir. Sağlık Hizmetlerinin
yürütülmesi için çözülmesi gereken sorunları Prof. Dr. Nusret Fişek aşağıdaki gibi
şemalandırmıştır.

Sağlığın Sürdürülmesi
ve İş Veriminin
Arttırılması
Çevre
Koşulları

Kişisel
Etmenler

Eğitim

Sağlık
Yönetimi

Erken
Tanı
Sağlık
Personeli

Nüfus
Planlaması

Hasta
Tedavisi

Rehabilitasyon

Ekonomik
gelişme

Sosyal
Dayanışma

Yukardaki şemadan da anlaşılacağı gibi hizmetlerin yürütülmesi için önce hedefin
belirlenmesi, bir sonraki adımda bu hedefe varılması için halledilmesi gereken sorunların
saptanması ve nihayet bu sorunların çözümü için hangi adımların atılmasının gerekli olduğu
saptama ve eylem planı yapmak gerekir.
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12.1. Sağlık Hizmetlerinde Kamusallığın Önemi
1.

Sağlık hizmetlerinin bir insan hakkı olarak kabul edilir olması

Sağlık hizmetlerinden tüm insanların eşit olarak yararlanması gerektiği fikrinin
gelişmesi vatandaşlık fikrinin gelişmesi ile birlikte düşünülmelidir. 18. yüzyılda özellikle
Fransa’da başlayan halk hareketleri 1789’da tarihe Fransız İhtilali olarak geçen kalkışma ile
sonuçlandı. İhtilali yapanların üç temel sloganı vardı. “Eşitlik, kardeşlik ve özgürlük”.
İnsanlar devlet karşısında eşit ve özgür yurttaşlar olmak istiyorlardı. Bu yıllar aynı zamanda
özellikle Avrupa’da sanayileşmenin gelişmesi ve yeni ekonomik sınıfların ortaya çıkışıyla
beraberdir. Bu sınıflar işçi sınıfı ve burjuvazi idi. Bu iki sınıf arasında 19. yüzyıl boyunca
yıpratıcı sınıf mücadeleleri oldu. Bu mücadelede en önemli tarihlerden biri 1871 Paris
komünüdür. Bu komünü diğer halk hareketlerinden ayıran en önemli faktör işçi sınıfının
yalnızca ekonomik haklar değil siyasi yönetim hakkı da istemesidir ve 100 günlük süre için
bu denenmiştir de. Paris komünü yenilmiş ancak etkisi çok büyük olmuştur. Devletler adım
adım yurttaşlarının sağlık, eğitim gibi hakları olduğunu kabul etmişlerdir.
Özellikle İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Sovyetler Birliği’nin savaştan galip
çıkmasının da etkisiyle Avrupa ülkeleri kamusal sağlık hizmetlerini hayata geçirmişlerdir.
Sovyetler Birliği’nde 1917 tarihinden itibaren sağlık ve eğitim hizmetleri yurttaşlara eşit ve
parasız olarak sağlanmaktaydı. Savaştan sonra Sovyetler Birliği kendi modelini başka
ülkelere de empoze etmek istedi. Buna direnmek isteyen ülkelerde ise sosyal devlet
anlayışları egemen olarak eğitim ve sağlıkta fırsat eşitliği sağlandı.
Tüm bu gelişmeler sağlık hizmetleri hakkının temel bir insan hakkı olduğu kararı
verilmesi ile sonuçlandı.
2.
Beşeri sermayenin (insan emek gücünün) kıymetinin yükselmesi: İkinci
Dünya Savaşı’ndan sonra başlayan bilgi toplumuna geçiş süreciyle birlikte fiziki sermaye ve
doğal kaynakların öneminin giderek azaldığı, bu kaynakların yerini bilgi ve beşeri sermayenin
aldığı görülmektedir. Nitelikli beşeri sermayenin arttırılması ülkelerin kalkınması için çok
önemlidir. Beşeri sermaye ise eğitim, bilgi ve tecrübe ile oluşur. Nitelikli bir elemanın
yetiştirilmesi uzun sürer ve tüm topluma bir maliyeti vardır bu nedenle yetişmiş iş gücünün
sağlıklı kalması ve eğer hastalanırsa bir an önce de tedavi edilip işine dönmesi toplumsal
düzlemde önem kazanır.
3.
Ekonomik kalkınmada sağlık hizmetleri: Hastalıkların yaygın görüldüğü
ülkelerde iş gücü verimliliği de düşer. Bu konuda iyi bir örnek kendi ülke tarihimizde de
vardır. Sıtma salgınları nedeniyle köylülerin hasat kaldıramadığı yıllar olmuştur. Sağlıklı
toplum aynı zamanda potansiyel olarak sağlıklı bir iş gücü anlamına gelir. Sağlık hizmetlerini
kişilerin cebinden para harcanmadan, nitelikli ve yaygın olarak vermeyi başaran toplumlar
aynı zamanda ekonomik kalkınma için potansiyeli olan toplumlardır. Ekonomik olarak
kalkınan toplumlar ise sağlık hizmetlerini daha nitelikli vermek için kaynak
yaratabileceklerdir. Böylelikle sağlık hizmetleri ve ekonomik kalkınma birbirlerini tetikleyen
faktörlere dönüşecektir.
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4.
Sağlık hizmetlerinin etkililiğinin sürekli artışı: Sağlık hizmetleri tarihinin
sadece 50-60 yıl öncesine baksak dahi bugün ile etkililik yönünden inanılmaz farkları
görürüz. Tıbbi teknoloji ve ilaç sanayisindeki gelişmeler sağlık hizmetlerini etkililiğini
arttırmaktadırlar. Bu etki artışı sağlık hizmetlerine talebi arttırmakta ve tüm insanlar sağlık
hizmetlerinden azami ölçüde yararlanmak istemektedirler. Sağlık hizmetlerinde kamu önceliği
olmaz ise toplumda büyük bir eşitsizlik algısı oluşacaktır. Bu da toplumsal barış için risktir.
5.
Tıbbi teknoloji ve ilaç endüstrisindeki gelişmeler: Teknolojinin en hızlı
geliştiği alanlardan biri de tıbbi alandır. Her yeni teknolojik girdi ise yüksek maliyet demektir.
Bu nedenle sağlık hizmetlerinde kamusal kaygı olmaz ise insanlar bu tıbbi teknolojiyi
kullanmak amacıyla ceplerinden ödeme yapacaklardır. Aynı şekilde ilaç sanayisinde her yeni
ilaç geliştirilirken yüksek yatırım maliyetleri oluşur. Eğer sağlık hizmetleri kamusal olmaz ise
bu maliyetler doğrudan bireylere yansıyacaktır. Bu yansıma bazı durumlarda kişinin ve
ailenin ekonomik yoksullaşması ile sonuçlanabilir.
Yukarda değindiğimiz nedenlerden ötürü sağlık hizmetlerinde kamu önceliğinin
olması gerekmektedir.
b.
Sağlık hizmetlerinde kademelendirmenin önemi ve basamaklandırılmış
sağlık hizmetleri
Sağlık hizmeti denildiğinde insanların aklına ilkin hastalık tedavi hizmetleri ve bu
hizmeti veren kurum olarak da yataklı tedavi kurumları yani hastaneler gelir. Ancak bu tıbbi
gelişmelerin tarihi geçmişinden dolayı oluşan yanlış bir algılamadır. Tıp geçmişte tedavi
odaklı yapılandı ve bu yapılanmanın temel kurumu da hastanelerdi. Günümüzde ise sağlık
hizmetleri esas olarak koruyucu sağlık hizmetleridir. Tedavi hizmetleri ise sağlık sisteminin
koruyamadığı durumlarda kullanılması uygun hizmetlerdir.
Bu ön kabulde sağlık hizmetleri sadece insanların hastalandığı zaman verilmez
insanlar sağlıklı iken sağlık hizmeti almaya başlar. Bu hizmetlere koruyucu sağlık
hizmetleri denir. Koruyucu sağlık hizmetleri kavramı bir tedavi merkezi olan hastanelerin
sağlık sisteminin merkezi olmaktan çıkmasını gerektirir. Böylece giderek sağlık hizmetlerinde
kademelendirme ihtiyacı hâsıl olur. Bu kademeler koruyucu sağlık hizmetleri, tedavi edici
sağlık hizmetleri ve rehabilitasyon hizmetleridir. Rehabilitasyon hizmetleri bir hastalık ya da
kaza nedeniyle tedavi gören insanların toparlanmasına yardım eden hizmetlerdir.
i.
Koruyucu Sağlık Hizmetleri: Hastalık hâli oluşmadan kişilerin ve toplumun
sağlığını korumak için verilen hizmetlerin tümünü kapsar. Bir toplumda, hastalıkları önleme
ve toplumun sağlık düzeyini yükseltebilmenin en etkili ve kestirme yolu koruyucu sağlık
hizmetleri iledir. Hastalık daha ortaya çıkmadan önce alınan her türlü önlem ve mücadeleyi
kapsar. Koruyucu sağlık hizmetlerinin tüketimi sonucu ortaya çıkan fayda, onu tüketen
dışında toplumun diğer üyelerine de fayda sağlar. Dolayısıyla sosyal faydası özel faydasından
yüksek bir sağlık hizmetidir. Ana ve çocuk sağlığı, aile planlaması, hastalanma riski taşıyan
grupların aşılanması, dengeli beslenme koşullarının oluşturulması, gıda denetimi ve kontrolü
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vb. hizmetlerden oluşmaktadır. Koruyucu sağlık hizmetlerini iki bölümde inceleyebiliriz.
Bunlar çevreye yönelik koruyucu hizmetler ve bireye yönelik koruyucu hizmetlerdir.
1.
Çevreye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri: İnsanın çevresinde bulunan ve
onun sağlığını olumsuz etkileyen biyolojik, fiziksel, kimyasal ve sosyal etkenleri yok ederek,
çevreyi olumlu hâle getirme veya olumsuz çevre etmenlerinin kişileri etkilemesini önleme
çabalarının tümü bu başlık altında toplanır. Bu grup koruyucu hizmetler, sağlık sektöründen
daha çok, diğer sektör ve meslek grupları tarafından yürütülmesi gereken hizmetlerden
oluşmaktadır. Sağlık sektörünün, bu alandaki temel görevi, danışmanlık, denetim ve
eğitimdir. Bu başlık altındaki başlıca hizmetler şunlardır:
1.

Yeteri kadar ve temiz su sağlanması,

2.

Katı ve sıvı atıkların zararsız hâle getirilmesi,

3.

Konut sağlığı,

4.

Endüstri sağlığı,

5.

Vektörlerle (haşerelerle) savaş,

6.

Hava kirliliği ile savaş,

7.

Radyasyonla ve gürültü ile savaş

2.
Kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri: Kişileri dolayısı ile de toplumu
hastalık etkenlerine karşı dirençli ve güçlü kılarak onların insanları etkilemesini önlemeyi,
hastalanmaları hâlinde ise, en erken dönemde tanı konularak, uygun tedavi ile hasarsız veya
en az hasarla iyileşmelerini sağlayan hizmetler bu grup altında toplanır. Bu grup hizmetler
özellikle sağlık sektörü ve sağlık personelince yürütülmesi gereken hizmetlerdir. Bu tür
hizmetler, tedavi hizmetlerine göre daha kolay, etkili ve ekonomik olan hizmetlerdir. Akılcı
bir sağlık ortamında bu tür hizmetlere önem ve öncelik verilmesi gerekir. Bu başlık altında
sayılabilecek hizmetlerin başlıcaları aşağıdaki gibi sıralanabilir.
1.
Erken tanı ve uygun tedavi: Hastalıkların erken dönemde tanınması
tedavilerin daha kolay, başarılı ve maliyetinin az olmasını sağlar. Bu amaçla riskli gruplar
periyodik muayeneye ve tarama testlerine tabi tutulur.
2.
Bağışıklama: Bulaşıcı hastalıklardan korunmanın en etkili yolu
bağışıklamadır. Bu yolla birçok çok tehlikeli hastalık ya ortadan kaldırılmış ya da kontrol
altına alınmıştır.
3.
İlaçla koruma: Bazı durumlarda hasta olan kişiye yakın risk altındaki kişilere
koruyucu ilaç tedavisi uygulanır. Örneğin sıtma hastalığının yaygın görüldüğü yerlere
yolculuk yapacaklara anti malaryal ilaçlar verilir.
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4.
Beslenmenin iyileştirilmesi: Birçok hastalığın nedeni kötü beslenmedir. İki
yönlüdür. Ya az gıda alarak beslenme yetersizliğinin gelişmesi ya da kötü ve çok beslenme
nedeniyle gelişen şişmanlık ve buna bağlı hastalıkların ortaya çıkması. İki durumda da
dengeli ve yeterli beslenme bu durumları önleyecektir.
5.
Sağlık eğitimi: Kişinin sağlığının kıymetini bilmesi, vücudunu tanıması ve
böylelikle kendisindeki en ufak bir değişiklikte sağlık personeline başvurması ancak etkin bir
sağlık eğitimiyle mümkündür. Sağlık eğitimi çok erken yaşlarda başlamalı ve hayat boyunca
sürdürülmelidir. Sağlık eğitimini sadece sağlık personeli vermez, kişinin yakın aile ve arkadaş
çevresi ve eğitim kurumlarındaki öğretmenler de sağlık eğitiminden sorumludurlar.
6.
Aile planlaması: Aile planlaması hem ailenin bakabileceği kadar çocuk sahibi
olması yönünden hem de annenin ve bebeklerin sağlığı yönünden çok önemlidir. Gebelikten
korunma, gebeliklerin planlanması çocuk sayısına karar verilmesi bu türden hizmetlerdir. Bu
hizmetler hem aile hekimleri, hem aile sağlığı elemanları hem de toplum sağlığı merkezine
bağlı olarak anne ve çocuk sağlığı aile planlaması merkezlerince verilir.
ii.
Tedavi edici sağlık hizmetleri: Koruyucu sağlık hizmetlerinin bir üst
kademesini oluşturan ve alt kademedeki koruyucu sağlık hizmetlerine göre daha fazla özel
fayda içeren bir hizmet türüdür. Hastalıkların tedavisi sonucu ortaya çıkan verimlilik artışı
gibi nedenlerden dolayı sosyal fayda da içermektedir. Hastalık veya hastalık belirtileri ortaya
çıktıktan sonra, hastalığın tanı-teşhis-tedavi edilmesi sürecini kapsayan hizmetlerdir. Tedavi
edici sağlık hizmetleri bireyin ortalama ömrünü uzattığı gibi verimliliğini artırarak milli gelir
artışına katkıda bulunur.
1.
Birinci basamak tedavi hizmetleri: Birinci basamak tedavi hizmetleri,
hastaların evde ve ayakta (hastanede yatmadan) teşhis ve tedavisi hizmetlerini kapsamaktadır.
Bu hizmetler esas olarak yataksız tedavi kuruluşlarında ve koruyucu hizmetlerle bir arada
yürütülür. Birinci basamak sağlık hizmetleri veren kuruluşlar insanların çeşitli nedenlerle
başvurdukları ilke olarak oturdukları yere en yakın ilk düzey sağlık kuruluşlarıdır. Dünya
Sağlık Örgütü 1978 tarihli Alma Ata bildirgesinde ülkelere sağlık sistemlerini oluştururken
sistemlerini birinci basamak sağlık hizmetleri üzerine inşa etmelerini önermektedir.
Ülkemizde birinci basamak sağlık hizmetleri yaygın olarak “aile sağlığı
merkezleri”nde “aile hekimi” ve “aile sağlığı elemanı” tarafından verilir. Bu hizmetlerin
nasıl verildiği ilgili bölümde anlatılmıştır. Ancak tek birinci basamak sağlık hizmeti veren
kurumlarımız bunlar değildir. Ayaktan tedavi hizmeti veren tüm kurumlar birinci basamak
sağlık hizmeti verirler. Ayrıca toplum sağlığı merkezine bağlı olarak çalışan “verem savaş
dispanseri birimleri”, “kanser erken teşhis, tarama ve eğitim merkezleri”, “ana ve çocuk
sağlığı aile planlaması merkezleri” birinci basamak sağlık hizmeti verirler. Ayrıca ayaktan
tedavi düzenleyen ve bakım yapan tüm devlet hastaneleri, belediyelerin sağlık merkezleri,
özel hastaneler ve özel tıp merkezleri de birinci basamak tedavi hizmeti veren kuruluşlardır.
Birinci basamak sağlık hizmetlerini iyi organize eden ülkelerin ikinci ve üçüncü
basamak sağlık hizmetleri de sağlıklı gelişir. Birinci basamağın olmadığı durumlarda tüm
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sağlık hizmetleri ikinci basamak ve üçüncü basamak üzerine yük olur, böylece hastane
kapılarında gereksiz yere yığılmalar oluşur. Acil servisler gereksiz başvurularla kilitlenir.
2.
İkinci basamak tedavi hizmetleri: Bu basamak hizmetler çoğunlukla yataklı
tedavi kurumlarında verilir. Birinci basamakta halledilemeyecek kadar karmaşık ya da yatarak
tetkik ve tedavi gerektiren durumlarda bu kurumlara başvurulur. Bunlar halkın genel
tanımıyla hastanelerdir. Devletin hizmet hastaneleri, özel kurumların eğitim vermeyen genel
amaçlı hastaneleri. Bu kurumlar hakkında geniş bilgi ilgili bölümde verilmiştir.
3.
Üçüncü basamak tedavi kurumları: Üçüncü basamak tedavi hizmetleri üst
düzey gelişmiş teknoloji ve uzmanlaşmış iş gücü kullanan kurumlardır. Bunlar çok maksatlı
olabileceği gibi özel bir yaş grubuna veya cinsiyete ya da hastalığa hizmet verebilirler.
Örneğin pediatri (çocuk) veya geriatri (yaşlı) hastaneleri, kanser tedavisi yapan onkoloji veya
sadece kadınlara yönelik jinekoloji hastaneleri, sadece akıl hastalıklarını, nörolojik (sinir
sistemi) hastalıkları tedavi eden ruh ve sinir hastalıkları hastaneleri gibi. Bu kuruluşlar
çoğunlukla yataklı tedavi kurumlarıdır.
Sağlık Bakanlığının eğitim ve araştırma hastaneleri, ihtisas hastaneleri ve özel dal
hastaneleri ülkemizdeki en yaygın üçüncü basamak tedavi kurumlarıdır. Üniversite
hastaneleri ve özel kuruluşların ileri tanı ve tedavi olanakları olan hastaneleri de üçüncü
basamak tedavi kurumlarıdır.
11.1.1 Rehabilitasyon hizmetleri: Rehabilitasyon hizmetleri sağlık hizmetlerinde
özel bir yeri kapsamaktadır. Kişilere verilen tedavi hizmetleri hastalık veya sakatlığı tamamen
ortadan kaldıramadığı durumlarda bu tip hizmetler önem kazanır. Mesela felçli bir insanın
kısa dönem tedavisi bittikten sonra eğer bir sekel kalırsa bu uzun dönemli bir tedavi gerektirir.
Rehabilitasyon, önceleri sadece ‘sakatlıkların tıbbi tedavisi’ olarak tanımlanmaktaydı.
Ancak günümüzde hastaların bedensel, ruhsal, sosyal ve ekonomik bakımdan, bağımsızlığının
sağlanmasına yönelik yapılan tüm çalışmalara rehabilitasyon adı verilmektedir.
Rehabilitasyon çalışmaları bir tek kişi tarafından değil, bir ekip tarafından
yürütülmelidir. Rehabilitasyon ekibi, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı (Fiziatrist;
fizyoterapistten farkı tıp mezunu uzman hekimler olmalarıdır), nörolog, psikiyatrist, ve
ortopedist gibi tıp uzmanları ve fizyoterapist, spor antrenörü, konuşma terapisti, mesleki
danışman ve psikolog gibi hekim olmayan sağlık profesyonellerinden oluşabilmektedir.
Rehabilitasyon hizmetleri tıbbi ve sosyal olarak iki anlayışta verilir.
1.
Tıbbi rehabilitasyon: Hastalık veya kaza sonrasında güçsüzleşen organın,
fizik tedavi vb. tıbbi yöntemlerle yeniden güçlendirilmesi ya da tamamen kaybedilen organ
yerine ortez-protez takılmak suretiyle kişiye o organın işlevini kısmen kazandırma türünden
hizmetlere tıbbi rehabilitasyon hizmetleri adı verilir. Bu hizmetler sonunda kişi sınırlı da olsa,
günlük yaşam ve işlerini devam ettirebilme olanağına kavuşmuş olur. Bu hizmetler ağırlıklı
olarak sağlık sektörü ve çalışanları tarafından verilir.
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2.
Sosyal rehabilitasyon: Fizik veya psikolojik hasarlı kişilerin geçimlerini
sağlayacak bir iş bulması güçtür. Oysa yaşamlarını ailesine ve topluma yük olmadan devam
ettirebilmeleri, durumlarına uygun bir işe yerleşmelerine bağlıdır.
Aynı şekilde önceden sağlıklı olan ve çalışan bir kişinin daha sonra herhangi bir
hastalık ya da kaza nedeniyle engelli hâle gelmesi durumunda da kendisine yapabileceği bir
işin verilmesi gerekir. Hiç çalışamayacak durumda olan veya o hâle gelen kişilerin bir
kurumda bakılmasına gereksinim vardır.
Bu ve benzeri hizmetlerin hepsine sosyal rehabilitasyon hizmetleri adı verilir. Sosyal
rehabilitasyon hizmetleri için toplumsal kurum ve örgütlenmelere gereksinim vardır. Bu
hizmetler genellikle kamu tarafından verilmelidir.
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Bölüm Soruları
I) Çevre koşulları

1)

II) Erken tanı III) Hasta tedavisi

Hangileri sağlık hizmetlerinin yürütülmesi için çözülmesi gereken sorunlardandır?
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) Yalnız III
d) I,II
e) I,II,III
Hastalık hâli oluşmadan kişilerin ve toplumun sağlığını korumak için verilen

2)

hizmetlerin tümünü kapsayan sağlık hizmeti nedir?
a) Birinci basamak tedavi hizmeti
b) İkinci basamak tedavi hizmeti
c) Koruyucu sağlık hizmeti
d) Tıbbi rehabilitasyon
e) Üçüncü basamak tedavi hizmeti

3)
I)

Yeteri kadar ve temiz su sağlanması

II)

Katı ve sıvı atıkların zararsız hâle getirilmesi

III)

Konut sağlığı

Yukarıdakilerden hangileri çevreye yönelik sağlık hizmetlerinden değildir?
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a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) Yalnız III
d) I,II
e) Hepsi çevreye yönelik sağlık hizmetidir
4)

Kişileri dolayısı ile de toplumu hastalık etkenlerine karşı dirençli ve güçlü

kılarak onların insanları etkilemesini önlemeyi, hastalanmaları hâlinde ise, en erken dönemde
tanı konularak, uygun tedavi ile hasarsız veya en az hasarla iyileşmelerini sağlayan hizmetler
nelerdir?
a) Birinci basamak tedavi hizmeti
b) İkinci basamak tedavi hizmeti
c) Üçüncü basamak tedavi hizmeti
d) Kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmeti
e) Tıbbi rehabilitasyon
5)

Aşağıdakilerden hangisi kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetlerinden

değildir?
a) Erken tanı ve uygun tedavi
b) Bağışıklama
c) İlaçla koruma
d) Kemoterapi
e) Aile planlaması
6)

Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde birinci basamak sağlık hizmeti veren

kurumlardan değildir?
a) Verem savaş dispanseri
b) Kanser erken teşhis ve tarama merkezi
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c) Ana ve çocuk sağlığı aile planlama merkezi
d) Aile sağlığı merkezi
e) Üniversite hastanesi
7)

Hangi hastaneler üçüncü basamak tedavi hastanesi değildir?

a) Pediatri hastaneleri
b) Geriatri hastaneleri
c) Eğitim ve araştırma hastaneleri
d) Üniversite hastaneleri
e) Aile sağlığı merkezi
8)

Ülkemizde birinci basamak sağlık hizmetlerinin temel uygulayıcısı kimdir?

a) Onkoloji uzmanı
b) Genel cerrahi uzmanı
c) Pediatri uzmanı
d) Aile sağlığı hekimi
e) Nükleer tıp uzmanı

9)

I) Fiziatrist

II) Nörolog

III) Psikiyatrist

Yukarıdakilerden hangileri rehabilitasyon ekibinde bulunabilir?
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) Yalnız III
d) I,II
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e) I,II,III
10)

Ancak günümüzde hastaların bedensel, ruhsal, sosyal ve ekonomik bakımdan,

bağımsızlığının sağlanmasına yönelik yapılan tüm çalışmalara ne ad verilir?
a) Rejeksiyon
b) İnkübasyon
c) Terminasyon
d) Rehabilitasyon
e) Tedavi

Cevaplar: 1) E 2) C 3) E 4) D 5) D 6) E 7) E 8) D 9) E 10) D
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13. SAĞLIK HİZMETLERİNDE FİNANSMAN MODELLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1. Sağlık Finansmanı
13.2. Sağlık Finansmanının İşlevleri
13.3. Sağlık Hizmetlerinde Ödeme Türleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Sağlık hizmetlerinde ödeme türleri nelerdir?
2) Sağlık finansmanı nedir?
3) Sağlık finansmanının işlevleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Sağlık Hizmetlerinin
Finansman Modelleri

Sağlık hizmetlerindeki
finansman modellerini
bilmek

Konuyla ilgili dersleri
izleyerek ve hazırlanan ders
notlarını okuyarak

Ülkemizdeki finansman
yöntemlerini bilmek
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Anahtar Kavramlar
Sağlık Finansmanı, Sağlık Sigortası
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Giriş
Her tür hizmette olduğu gibi sağlık hizmetlerinde de birçok maliyet unsuru vardır.
Bunların başlıcaları tıbbi malzeme giderleri, ilaç giderleri, personel giderleridir. Yatarak
tedavi olunan durumlarda bunlara ek olarak otelcilik hizmet giderleri de gündeme gelir.
Sağlık hizmeti giderleri oldukça yüksektir. Bu nedenle kişilerin cebinden çıkan para ile
ödenmesi çoğu durumda mümkün değildir. Bu nedenle sağlık hizmetleri için finansman
modelleri geliştirilmiştir. Bu bölümde bu modellerin özellikleri üzerinde durulacaktır.
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13.1. Sağlık Finansmanı
Genel olarak sağlık finansmanı, sağlık sektöründe finansal kaynakların harekete
geçirilmesi ve kullanılmasını içeren geniş kapsamlı bir kavramdır. En basit finansman şekli
kişilerin kendilerinin bütçesinden doğrudan yaptıkları ödemelerdir. Ancak doğrudan ödemeler
sağlık hizmetinin özelliklerinden dolayı finansmanda kullanılması istenen bir yol değildir. Bu
nedenle hastalanmanın finansal riskine karşı güvence sağlamak için üçüncü taraf ödeyicileri
geliştirilmiştir. Özel ve kamu kuruluşu olabilen üçüncü taraf ödeyici, sağlık hizmetlerini finanse
etmek için, güvence altına aldığı nüfustan doğrudan veya dolaylı olarak gelir toplamaktadır.
Toplanan gelir ya doğrudan ödedikleri hizmet bedelini geri ödemek için hastalara geri ödeme
yoluyla ödenmekte ya da sundukları hizmetin karşılığı olarak hizmet sunuculara aktarılmaktadır.
Sağlık finansmanının amacı, tüm bireylerin sağlık hizmetlerine finansal açıdan
ulaşabilmesini sağlamak için yeterli ve sürdürülebilir kaynak yaratmaktır. Ayrıca bu kaynakları
verimli bir şekilde kullanmak, herkese finansal koruma sağlarken finansmanda adaleti gözetmek
ve kaynak oluşturma yöntemlerinin hane halklarını yoksullaştırmasını engellemek hedefleri de
bulunmaktadır.

13.2. Sağlık Finansmanının İşlevleri
Sağlık finansmanının üç temel işlevi bulunmaktadır. Bu işlevler; gelir toplama, oluşan
fonu saklama ve hizmet sunuculara aktarılmasını sağlamaktır. Burada bazı cevaplanması gereken
sorular ortaya çıkmaktadır.

1.

Gelir oluşturma

a.

Kimden ne kadar para toplanmalı?

b.

Kimleri ve neleri kapsamalı?

2.

Fon saklama

a.

Kaynaklar nasıl havuzlanmalı?

b.

Kaynakları hizmet sunuculara nasıl tahsis etmeli?

3.

Hizmet sunuculara ödeme yapma

a.

Hizmetler kimden alınmalı ve nasıl ödenmeli?

b.

Hangi fiyatla ödenmeli ve nasıl ödenmeli.

Sağlık finansmanında bu sorulara verilen cevaplar o ülkedeki “sağlık hizmetleri
finasman modeli”ni de yapılandıracaktır.

13.3. Sağlık Hizmetlerinde Ödeme Türleri
1.
Cepten ödemeler: Cepten ödemeler, bireylerin sağlık hizmetleri kullanımı için
doğrudan cepten ödeyerek yaptıkları tüm harcamalar olup, hastalık riski için herhangi bir
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finansal koruma sağlamamaktadır. Cepten ödemeler; doğrudan ödeme, kullanıcı katkısı ve
enformel ödeme olarak üç başlık altında incelenmektedir.
2.
Doğrudan ödeme: Doğrudan ödemeler; sosyal güvence kapsamı dışında kalan
ve hizmet arzının sınırlı olduğu veya uzun bekleme süreleri nedeniyle hizmete ulaşımın
aksadığı durumlarda yapılan ödemelerdir. Bu ödemeler genellikle diş hekimleri, güvence
kapsamı dışındaki ilaçlar için eczaneler, özel hekim muayeneleri, özel hastaneler, özel
laboratuvarlar veya test klinikleri gibi özel sektör hizmet sunucularına yapılmaktadır.
3.
Kullanıcı katkıları: Kişiler herhangi bir finansman sisteminin içinde olsalar
da hizmetin veya kullanacakları tıbbi malzemenin, ilacın fiyatının ödenmesine katkı yaparlar.
Örneğin ülkemizde ayaktan tedavilerde çalışan nüfusta ilaç bedellerinin %20’si kişi tarafından
ödenir. Ayrıca muayene katkı payı, reçete katkı payı ve üçüncü kutu ilaçtan fazlasına ilaç kutu
başı katkı payı kesilir.
Kullanıcı katkılarının iki durumda kullanılabileceği düşünülmektedir. İlki, sağlık
harcamalarının genelde düşük ve düşmekte olduğu durumlarda, sağlık hizmetleri için var
olandan daha fazla kaynak yaratmak amacıyla kullanılmasıdır.
İkincisi ise, ilkinin tersi durumunda, yani sağlık harcamalarının yüksek olduğu ve
hızla yükselmeye devam ettiği durumlarda, talebi azaltarak verimliliği arttırmak ve maliyetleri
kısıtlamak amacıyla kullanılmasıdır.
Kullanıcı katkıları yoluyla toplanacak ek gelir, gelir düzeyi düşük olan vatandaşların
desteklenmesi veya finansman sistemindeki adaletsizliklerin azaltılması için kullanılabilir.
Ancak, kullanıcı katkılarının finansmanda adalet konusunda olumsuz etkisi bulunmaktadır.
Çünkü kullanıcı katkıları finansman yükünün topluma yayılmasını ve riskin paylaşılmasını
engellemektedir. Dolayısıyla sağlık finansman kaynakları içerisinde kullanıcı katkılarının
oranı arttıkça, finansman yükünün gelir düzeyi düşük olan bireyler ile sağlık durumu daha
kötü olan bireylere kayma olasılığı artmaktadır.
4.
Enformel Ödemeler: Bu ödeme türü genellikle kamu sektöründe gerek tedavi
sonrası “teşekkür hediyeleri”, gerekse tedavi öncesi doktorlara büyük zarflarla sunulan
“benimle özel olarak ilgilenin” paralarından oluşmaktadır. Enformel ödemeler kayda
geçmediği ve birçok ülkede yasadışı olduğu için varlığı ve miktarı konusundaki iddialar
tartışmalıdır. Enformel ödemelerin temel nedenleri; kamu sistemindeki finansal kaynakların
yetersizliği, özel sağlık hizmetlerinin yetersizliği, hizmet sunucuları etkileme arzusu ve
kültürel geleneklerdir.
5.
Özel Sağlık Sigortacılığı: Hastalığın finansal riskine karşı koruma sağlama fikri
ilk olarak Orta Çağ Avrupa’sının zanaatçıları arasında, sonradan hastalık fonlarına dönüşecek
sandıkların kurulması ile başlamıştır. Bu ödeme türünde sandığa üye olan her kişi düzenli katkıda
bulunurdu. Temel ilkeler; dayanışmayı sağlamak, üyelerinin sandıkların yönetiminde söz sahibi
olması ve yardımların üyelerin değişen ihtiyaçlarına göre belirlenebilmesidir. Bu sandıkların
önemi büyüktür, yıllar sonra kurulan ilk işçi sigortalarının öncülleri bu sandıklardır.
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Günümüzde özel sağlık sigortaları; işlevlerine, primlerin hesaplanma şekillerine,
yardımların belirlenmesine ve sigorta şirketlerinin statüsüne göre farklılaşmaktadır. İşlevleri
açısından iki tür özel sağlık sigortası bulunmaktadır. Birincisi, zorunlu sağlık sigortası yerine
geçen “ikame edici özel sağlık sigortası”, diğeri ise, zorunlu sağlık sigortası ile birlikte
görülen “tamamlayıcı özel sağlık sigortası”dır. Primlerin hesaplanma şekilleri açısından;
bireysel, grupsal ve toplumsal riske göre belirlenen özel sağlık sigortaları mevcuttur. Statü
açısından sigorta şirketleri, kar amaçlı olanlar ve olmayanlar olarak farklılaşmaktadır.
İkame edici özel sağlık sigortaları zorunlu kamu sigortalarının alternatifidir. Bu
sigorta, zorunlu kamu sigortaları kapsamı dışında kalan bireyler ile zorunlu kamu sigortaları
kapsamından çıkma hakkı olan sigortalılar tarafından tercih edilebilmektedir. Almanya ve
Hollanda’da geliri belirli bir düzeyin üzerinde olan sigortalılar, zorunlu kamu sisteminden
gönüllü olarak çıkma hakkına sahiptirler ve böyle bir tercihte bulunan sigortalılar, genellikle
özel sağlık sigortalarına yönelmektedirler. Tamamlayıcı özel sağlık sigortası genellikle;
zorunlu kamu sigortası dışında kalan hizmetlerin tamamı veya bir kısmı için, zorunlu sistem
tarafından yalnızca bir miktarı ödenen hizmetler için ve sağlık hizmetlerine ulaşımı
hızlandırmak için tercih edilmektedir.
Özel sağlık sigortasının en büyük avantajı, gelir düzeyi göreli olarak daha yüksek olan
bireylerin özel sağlık sigortasını seçmelerine izin vererek, kısıtlı olan kamu kaynaklarının
düşük gelirli, dezavantajlı ve özel sigortaya ulaşamayacak gruplar için harcanmasına imkân
verebilmesidir.
Özel sağlık sigortasının en büyük dezavantajı prim miktarlarını ve yardım paketlerini
belirlemekte yaşanan zorluklardır.
Adalet ve dayanışma kaygılarıyla primlerin toplumsal riske göre belirlendiği
durumlarda, göreli olarak daha sağlıklı bireylerin toplumsal riske göre belirlenmiş prim
oranlarını yüksek bularak, bireysel riske göre belirlenmiş bir sigortayı tercih etmeleri söz
konusu olabilmektedir. Bu durumda geriye kalan göreli olarak daha az sağlıklı bireylerin
sigorta primlerini ödemesi zorlaşabilmektedir.
6.
Kamusal nitelikli finansman: Kamusal nitelikli sağlık finansman yöntemlerinin
doğuşu, özel nitelikli finansman yöntemleri ile kıyaslandığında oldukça yakın bir tarihe, 19.
yüzyılın sonlarına dayanmaktadır. İki temel yönteme dayanmaktadır. İlki kişilerin sağlık
harcamalarını zorunlu sağlık sigortası primleri ile karşılama, ikincisi ise genel vergiler yoluyla
karşılama. Şimdi bu yöntemlerin temel özelliklerinden bahsedeceğiz.
7.
Sosyal sağlık sigortacılığı: Hatırlanacağı gibi ilk gönüllü sağlık sigortacılığı
Almanya’da idi. Bunun hazırladığı zemin üzerine kurulan zorunlu sağlık sigortacılığı yasal olarak
ilk kez 1883 yılında, bu ülkenin tarihi bir kişiliği olan Otto Van Bismarck önderliğinde gene
Almanya’da başlatılmıştır. Bu gün hâlen bu yöntemle sağlık hizmetlerinin finanse edilmesine
Bismarck yöntemi denilmektedir. Bu uygulama belirli endüstrilerde, belli bir ücret düzeyi altında
çalışanların hastalık fonuna üye olma zorunluluğunu ve fonun finansmanının işçi ve işverenlerden
alınan zorunlu katkılarla gerçekleştirilmesini gerektirmektedir.
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Almanya’da başlayan zorunlu hastalık sigortası çok kısa bir süre sonra iş kazası (1884)
ile sakatlık ve yaşlılık (1889) sigortalarının da ortaya çıkmasına neden olmuş ve bu
uygulamalar zaman içinde evrilerek bizim ülkemizde olduğu gibi diğer birçok ülkenin sosyal
güvenlik sistemine örnek oluşturmuştur.
Zorunlu sağlık sigortacılığın 1883 yılında Almanya’da ortaya çıkmasının iki önemli
nedeni bulunmaktadır. Birincisi yoksulluğu azaltmak, ikincisi ve daha önemlisi, gelişen
sosyalist ve devrimci baskı karşısında işçilerin işverenlere ve devlete olan bağlılığını
arttırmak, diğer bir deyişle onları sistemle bütünleştirmektir. Böylelikle “sosyal devlet”
anlayışının öncülleri de ortaya çıkmıştır.
İşçilerin ve ailelerinin beklentilerine yanıt vermesi ve devletin sağlık alanındaki sosyal
kaygılarını somut bir şekilde ifade etmesi nedeniyle, zorunlu sağlık sigortasının politik kabul
edilirliği hızla artmıştır. Ayrıca zorunlu sağlık sigortası, geleneksel olarak hayır kurumları
veya kamu yardımları ile sunulan sağlık hizmetleri sunumunun gelişiminde de önemli bir rol
oynamıştır.
Almanya’yı takiben 1887 yılında Avusturya, 1902 yılında Norveç, 1910 yılında
İngiltere ve 1921 yılında Fransa (ancak uygulama 1930 yılında olmak üzere) sağlık sigortası
uygulamalarını başlatmıştır. Böylece 1930’lu yılların başında “hastalık ve analık sigortası”
olarak anılan zorunlu sağlık sigortası Avrupa’nın çoğu endüstrileşmiş ülkesinde başlatılmış
bulunmaktadır.
Günümüzde sosyal sağlık sigortası tarihsel özünü korumakla birlikte ülkelerin sosyal,
ekonomik, kurumsal ve ideolojik yapılarındaki farklılıklara bağlı olarak yapısı, işleyişi ve
teknik yönleri açılarından oldukça farklılaşmaktadır. Günümüz sosyal sağlık sigortası
sistemlerinin bazı temel özellikleri şunlardır.
1.
Üyeliğin zorunlu oluşu hâlâ sistemin en temel özelliklerinden birisidir. Ancak
istisnalar da mümkündür. Örneğin Fransa’da üyelik zorunlu değildir. Bu nedenle Fransa’daki
sistem gönüllü sosyal sağlık sigortacılığı olarak da adlandırılmaktadır.
2.
Zorunlu işçi ve işveren katkısı ile başlayan ilk uygulama, zaman içinde sosyal
sigortanın ulusal refaha yaptığı katkının bedeli olarak devleti de finansmana katmıştır.
Bugün sosyal sağlık sigortası sistemleri genel olarak işçi, işveren primleri ve devlet katkısı ile
finanse edilmektedir. Primler genellikle ücretin belli bir oranında tespit edilmekte olup, işçi ve
işveren arasında paylaştırılmaktadır. Örneğin ülkemizde çalışanın ücretinin %12’si olan sağlık
sigortası kesintisinin %5’i çalışandan %7’ise işverenden kesilir.
3.
Bağımsız, yarı-kamu kuruluşu niteliğinde, genellikle risk havuzlaması yapıp
kâr amacı gütmeyen sosyal sağlık sigortaları varlıklarını sürdürmektedir. Ancak bu kuruluşlar
sayıları, büyüklükleri, yapıları, kâr amacı taşıyıp taşımamaları ve risk havuzlaması bulunup
bulunmaması açılarından oldukça farklılaşmaktadır.
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Örneğin bazı ülkelerde tek bir kamusal sigortacı kurum vardır. Türkiye bu tip ülkelere
örnektir. Ancak bazı ülkelerde çok sayıda kamusal sigortacı kurum vardır, örneğin bu
yöntemin anavatanı Almanya’da sayıları 355’dir.
Sigorta kuruluşları Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa ve Lüksemburg gibi
ülkelerde kâr amacı taşımamakta iken, Hollanda ve İsviçre’de kâr amacı taşımaktadır.
Kâr amacı taşımayan ülkelerdeki kuruluşların yönetimi işçi ve işveren arasında
genellikle eşit oranda paylaştırılmış olup, yetkileri yasalarla belirlenmiştir. Kâr amacı taşıyan
ülkelerden biri olan Hollanda’da sosyal sağlık sigortaları, özel sağlık sigortaları ile birleşerek
hem kamu hem de özel sağlık sigortası sunabilmektedir. İsviçre’de ise zorunlu sağlık sigortası
kamuya ait sosyal sağlık sigortası kuruluşlarının yanı sıra, özel sağlık sigortalarınca da
sunulabilmektedir. Ülkemizde de Sosyal Güvenlik Kurumu kâr amacı taşımamaktadır.
8.
Vergiler yoluyla sağlık hizmetlerinin finansmanı: Zorunlu sağlık sigortası ile
kapsamı genişletilmesiyle varılan son aşama, bu hizmetin tüm nüfusa kamu finansmanı yoluyla
yaygınlaştırılmasıdır. Bu durum vergilerle finanse edilen ve tüm nüfusu kapsayan “ulusal sağlık
hizmetleri” sistemlerinin doğmasına yol açmıştır.
İngiltere 1948 yılında bu uygulamayı başlatan ilk Batı Avrupa ülkesi olmuştur.
Birleşik Krallık sağlık sistemi vergiye dayalı sağlık sistemlerinin tipik bir örneğini oluşturur.
“Beveridge tipi sağlık sistemleri” olarak adlandırılan finansmanı vergiye dayalı sağlık
sistemleri, adını II. Dünya Savaşı sonrasında İngiltere’de devletin sağlık ve eğitim
hizmetlerini doğrudan üstlenmesi gerektiği yönündeki sosyal politika görüşünü ortaya atan
William Henry Beveridge’den almaktadır.
Günümüzde genel vergi gelirleri neredeyse bütün ülkelerde sağlık hizmetlerinin
finansmanı için kullanılmaktadır. Bu gelirler özellikle gelişmekte olan ülkeler için önemli bir
finansman kaynağıdır. Bugün 191 DSÖ üyesinin 106’sı ağırlıklı olarak vergilerle finanse
edilmektedir. Sağlık hizmetlerinin vergilerle finansmanı vergi kaynakları, toplanma düzeyleri
ve vergi türleri açısından farklılaşarak heterojen bir yapı göstermektedir.
Vergi kaynakları dolaysız ve dolaylı vergiler olarak ikiye ayrılmaktadır. Dolaysız
vergiler, faktör gelirleri (rant, ücret, faiz, kâr) ve servet üzerinden alınmaktadırlar. Gelir
vergileri oranı gelir artışı ile arttığında (artan oranlı) vergi adaleti sağlanmakta ve gelir
düşük gelirliler lehine yeniden dağıtılmaktadır. Dolaysız vergilerin gelirin belli bir
oranında olması ve gelir artışı ile azalması (azalan oranlı) da söz konusudur. Bu durumda
vergi adaleti sağlanamamaktadır. Bu da sağlık hizmetlerinde kullanılan gelirlerin zengin
kesimden yoksul kesime aktarılmasını azaltmaktadır.
Dolaylı vergiler, mallar ve işlemler üzerinden (satış vergisi, katma değer vergisi, özel
tüketim vergisi, ithalat ve ihracat vergileri gibi) alınan vergilerdir (Ünsal, 2001:104). Dolaylı
vergiler gelirle ilişkili olmayıp tüketilen mal miktarı ile ilişkili olduğundan, gelir artışı ile
birlikte azalan oranlı olma özelliğine sahiptirler. Yani düşük gelir grubunda yer alan bireyler,
gelirlerinin oransal olarak daha büyük bir kısmını dolaylı vergilere (özellikle alkol ve tütün
gibi yüksek vergi alınan mallara) harcamaktadırlar.
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Lüks tüketim mallarına yüksek oranda vergi uygulandığı, zorunlu tüketim mallarına
ise dolaylı verginin hiç uygulanmadığı durumlarda dolaylı vergilerin vergi adaleti sağlaması
mümkündür. Ancak, dolaylı vergiler yoluyla vergi adaleti sağlanamadığında, sağlık
sisteminin dolaylı vergilerle finansmanı da arzu edilmemektedir.
Türleri açısından vergiler genel amaçlı vergiler ve özel amaçlı vergiler olarak iki sınıfa
ayrılmaktadır. Genel amaçlı vergiler çeşitli amaçlar için kullanılmak üzere toplanan
vergilerdir. En önemli avantajları; geniş bir gelir tabanı oluşturması ve sağlık sektörü ile diğer
kamu harcamaları arasında tercih yapmaya olanak sağlamasıdır.
Özel amaçlı vergiler, sadece sağlık sektöründe kullanılmak üzere toplanan dolaysız ve
dolaylı vergilerdir ve birçok ülkede uygulanmaktadır. Örneğin Fransa ve İtalya’da sigorta
primine benzer bir şekilde gelir üzerinden, İngiltere ve Belçika’da ise sigara üzerinden
alınmaktadır.
Genel amaçlı vergilere göre birçok avantajı bulunmaktadır. Örneğin; daha görülebilir
olduklarından vergi vermeye direnci azaltabilmektedirler ve vergilendirme ile harcama
arasındaki gerçek ilişki sağlık hizmetleri finansmanını daha şeffaf ve yanıt verir bir hâle
getirmektedir.
Bu vergiler politik müdahaleye daha az açıktırlar. Diğer yandan, sağlık sektörü için
toplanan vergilerin diğer vergilerle birleştirilmesi durumunda, gelir ve harcama arasındaki
ilişkiyi zayıflatarak halkın bu vergilere olan güvenini azaltması mümkündür.
Ülkelerin çoğunda karma finans sistemi kullanılmaktadır. Örneğin ülkemizde
finansmanın ana kaynağı çalışanlardan kesilen zorunlu sağlık sigortası gibi görünürken sosyal
sigortalar kurumunun harcama açıkları nedeniyle büyük miktarlarda hazine yardımı
yapılmaktadır. Ayrıca özellikle koruyucu sağlık hizmetlerinin ve birinci basamak tedavi edici
sağlık hizmetlerinin finansmanı ağırlıklı olarak genel bütçeden yani vergi gelirlerinden
karşılanmaktadır. Sağlık Bakanlığını, Milli Savunma Bakanlığının ve kamu üniversitelerinin
tıp fakültelerinde hastanelerinde çalışan memur personelin ücretleri hâlen genel bütçe
gelirlerinden karşılanmaktadır.
Finansman yöntemleri açısından en fazla adaleti sağlayan finans sisteminin gelir
vergisi ağırlıklı bütçe gelirlerinden karşılanması olduğu bellidir. Ancak kamu sigortacılığı da
bir nebze sağlık hizmetleri finansmanı için kabul edilebilirdir. Özel sigortacılık ise sadece
isteyen varsıl kişiler için geçerlidir. Cepten harcama ise bir sistem değil tam aksine
sistemsizliktir.
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Bölüm Soruları
1) 1.Gelir oluşturma
2.Fon saklama
3.Hizmet sunuculara ödeme yapma
Yukarıdakilerden hangileri sağlık finansmanı işlevlerindendir?
A)
B)
C)
D)
E)

YALNIZ 1
1 VE 2
YALNIZ 2
2 VE 3
1,2 VE 3
Cevap:E

2) Aşağıdakilerden hangileri sağlık hizmetleri ödeme türlerinden değildir?
A) Cepten Ödemeler
B) Enformel Ödemeler
C) Özel Sağlık Sigortacılığı
D) Bireysel Emeklilik Sistemi
E) Sosyal Sağlık Sigortacılığı
Cevap:D
3) Vergiler yoluyla sağlık hizmetlerinin finansmanını başlatan ilk Batı Avrupa ülkesi hangisi
olmuştur?
A) Fransa
B) İngiltere
C) İtalya
D) Macaristan
E) Almanya
Cevap:B
4) “Kişiler herhangi bir finansman sisteminin içinde olsalar da hizmetin veya kullanacakları
tıbbi malzemenin, ilacın fiyatının ödenmesine katkı yaparlar. Örneğin ülkemizde ayaktan
tedavilerde çalışan nüfusta ilaç bedellerinin %20’si kişi tarafından ödenir. Ayrıca muayene
katkı payı, reçete katkı payı ve üçüncü kutu ilaçtan fazlasına ilaç kutu başı katkı payı kesilir.”
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Yukarıda bahsedilen sağlık hizmetleri ödeme türünün adı nedir?
Doğrudan ödeme
Özel Sağlık Sigortacılığı
Sosyal sağlık sigortacılığı
Kullanıcı Katkıları
Enformel Ödemeler
Cevap:D
5) Sosyal güvence kapsamı dışında kalan ve hizmet arzının sınırlı olduğu veya uzun bekleme
süreleri nedeniyle hizmete ulaşımın aksadığı durumlarda yapılan ödemelere ne ad verilir?
A)
B)
C)
D)
E)

Doğrudan ödeme
Özel Sağlık Sigortacılığı
Sosyal sağlık sigortacılığı
Kullanıcı Katkıları
Enformel Ödemeler
Cevap:A
6) …………………………: Bu ödeme türü genellikle kamu sektöründe gerek tedavi sonrası
“teşekkür hediyeleri”, gerekse tedavi öncesi doktorlara büyük zarflarla sunulan “benimle özel
olarak ilgilenin” paralarından oluşmaktadır.
A)
B)
C)
D)
E)

Yukarıda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi gelir?
A)
B)
C)
D)
E)

Doğrudan ödeme
Özel Sağlık Sigortacılığı
Sosyal sağlık sigortacılığı
Kullanıcı Katkıları
Enformel Ödemeler
Cevap:E

7) İşlevleri açısından iki tür olup, birincisi, zorunlu sağlık sigortası yerine geçen “ikame
edici özel sağlık sigortası”, diğeri ise, zorunlu sağlık sigortası ile birlikte görülen
“tamamlayıcı özel sağlık sigortası” aşağıdaki sağlık hizmetleri ödeme şekillerinden
hangisine aittir?
A)
B)
C)
D)
E)

Kamusal nitelikli finansman
Özel Sağlık Sigortacılığı
Sosyal sağlık sigortacılığı
Vergiler yoluyla sağlık hizmetlerinin finansmanı
Enformel Ödemeler
Cevap:B
8) İlk gönüllü sağlık sigortacılığı nerede başlamıştır?
A) Fransa
B) İngiltere
C) İtalya
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D) Macaristan
E) Almanya
Cevap:E
9) Aşağıdakilerden hangisi özel sağlık sigortasının dezavantajıdır?
A) Gelir düzeyi daha yüksek olan bireylerin özel sağlık sigortasını seçmesine izin vermek.
B) Kısıtlı kamu kaynaklarının düşük gelirliler için harcanması.
C) Kısıtlı kamu kaynaklarının dezavantajlı gruplar için harcanması.
D)Kısıtlı kamu kaynaklarının özel sigortaya ulaşamayacak gruplar için harcanması.
E) Prim miktarlarını ve yardım paketlerini belirlemekte yaşanan zorluklar.
Cevap:E
10) Zorunlu sağlık sigortacılığı Almanya’da kaç yılında ortaya çıkmıştır?
A) 1883
B) 1887
C) 1889
D) 1886
E) 1891
Cevap:A
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14. SAĞLIK HİZMETLERİNİ VE SAĞLIK KURUMLARINI DİĞER
HİZMETLERDEN VE İŞLETMELERDEN AYIRAN ÖZELLİKLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1. Meta Üretim Sektörleri İle Hizmet Üretim Sektörleri Arasındaki Farklılıklar
14.2. Sağlık Kurumları İle Diğer İşletmeler Arasındaki Farklar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Meta üretim sektörleri ile hizmet üretim sektörleri arasındaki farklılıklar nelerdir?
2) Sağlık Kurumları İle Diğer İşletmeler Arasındaki Farklar nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Sağlık Hizmetlerini ve
Sağlık Kurumlarını Diğer
Hizmetlerden ve
İşletmelerden Ayıran
Özellikler

Sağlık hizmetlerinin kendine
has özelliklerini bilmek.

Konuyla ilgili dersleri
izleyerek ve hazırlanan ders
notlarını okuyarak

Sağlık kurumlarını diğer
işletmelerden ayıran
noktaları bilmek
Sağlık hizmetlerinin neden
sadece özel sektöre
bırakılamayacağını anlamak
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Anahtar Kavramlar
Meta Üretim Sektörleri, Hizmet Üretim Sektörleri
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Giriş
Ülkemiz özellikle 24 Ocak 1980 yılında alınan kararlar ile serbest piyasa ekonomisine
geçmiştir. Bu makro ekonomik politikanın getirdiği en önemli sonuç mal ve hizmet üretim
süreçlerinin özelleştirilmesidir. Kamu yatırımları verimsiz oldukları gerekçesiyle
özelleştirilmiş veya kapatılmıştır. Özellikle 2003’den bu yana özelleştirmeler hemen hemen
tüm üretim ve hizmet sektörlerinde tamamlanmıştır.
Sağlık hizmetleri de bu özelleştirme furyasının dışında kalamamış ve özel sağlık
hizmetleri sektörün %35’i büyüklüğüne gelmiştir. Ancak sağlık hizmetlerinin tamamıyla
serbest piyasaya bırakılmamasını gerektiren bazı özellikleri vardır. Bunları gözden geçirirsek.
1.Sağlık piyasalarında eksik rekabet şartları hâkimdir.
a.

Arz ve talep arasında denge yoktur.

b.
Sağlık piyasalarında arz miktarı sınırlıdır ve sağlık hizmetlerini arz edenler
kendi aralarında tekeller oluşturabilirler.
c.
edilemez).

Sağlık piyasasında talep önceden belirlenemez. (Hastalık riski önceden hesap

d.

Sağlık piyasasına girişte bazı kısıtlamalar vardır.

e.

Alıcılar piyasa hakkında tam bilgi sahibi değillerdir.

f.

Sağlık hizmetlerinde homojenlik sağlanamaz.

1.

Sağlık piyasalarında dışsal faktörler mevcuttur.

2.

Sağlık hizmetleri ikame edilemez ve ertelenemez.

3.

Fiyatlarla gerçek maliyetler arasındaki ilişki zayıftır.

4.
Sağlık piyasalarında kâr amacı gütmeyen kurumların da bulunduğu karma bir
yapı mevcuttur.
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14.1. Meta Üretim Sektörleri İle Hizmet Üretim Sektörleri
Arasındaki Farklılıklar
Sağlık hizmetinde kullanılan araç ve gereci saymazsak sağlık sektörü bir hizmet
sektörüdür. Bu nedenle süreci değerlendirirken kullanılacak anlayış mal üretim sektörlerinde
olduğu gibi olamaz.
1.
Bir mal “bir nesne, bir araç, bir şey” iken; bir hizmet “bir eylem, bir
performans, bir çaba”dır. Üretilen bir mal elle tutulmakta, gözle görülmektedir; ancak hizmet
elle tutulmaz, gözle görülmez, duyulmaz, sergilenemez, bir ölçü birimiyle ifade edilemez
özelliktedir.
2.
Hizmette üretim ve tüketim eşzamanlıdır. Yani, hizmet üretildiği anda
tüketilmektedir. Dolayısıyla da, hataların ve ihmallerin gözlenmesi ve giderilmesi daha zor
olmaktadır. Örneğin, yanlış bir tedavi sonucu bir hastanın sakat kalması ya da ölmesi hâlinde
hatanın veya ihmalin sonucunun düzeltilmesi mümkün olmamaktadır.
3.
Bir malın üretimi sırasında fabrikada ya da atölyede, çalışanlarla tüketiciler yüz
yüze gelmemektedirler. Oysa hizmet sektöründe tüketici ile doğrudan temas söz konusudur;
iletişim yüz yüze gerçekleşmektedir. Dolayısıyla, hizmeti sunanların dış görünüşleri, hitap
tarzları ve beden dilleri de tüketiciyi etkilemektedir.
4.
Üretim sektöründe, üretilen malların stoklanması mümkün iken, hizmetlerin
stoklanması mümkün değildir. Şüphesiz, bina, araç-gereç ve insan gücü hizmet sunumu için
hazır tutulabilir; ancak bunlar ürünün kendisini değil verimli kapasiteyi temsil ederler.
5.
Sağlık sektörü yüksek düzeyde profesyonel yeterlik gerektirmektedir. Hasta
her konuda yeterli bilgi ve beceriye sahip olmayabilir; teknik olarak, hangi tetkikin veya
tedavinin kendisi için uygun, etkin olacağına karar veremeyebilir ve hakkındaki kararlara
katılacak durumda olmayabilir.
6.
Üretim sektöründe, tek tipte çok sayıda mal üretilmektedir. Sağlık sektöründe
ise, her biri ayrı bir birey olarak ele alınması gereken hastalara hizmet sunulduğundan, hizmet
üretimi çok daha karmaşık bir süreçtir.
7.
Mal üretim sektöründe daha ziyade sermaye yoğun teknoloji kullanılmaktadır.
Sağlık sektöründe ise, yüksek teknoloji kullanılmakla birlikte, emek yoğun bir üretim söz
konusudur. Çeşitli araştırmalara göre, sağlık işletmelerinde toplam maliyetin yaklaşık üçte
ikisini insan kaynakları oluşturmaktadır.

14.2. Sağlık Kurumları İle Diğer İşletmeler Arasındaki Farklar
Sağlık kurumları da son analizde belirli girdileri ve hizmet olarak çıktıları oldukları
için teknik olarak işletmedirler. Ancak ürettikleri hizmetin niteliği itibari ile bazı farklılıklar
barındırırlar. Bu farklılığın derecesi hizmeti üreten kurumun kamu kurumu almasıyla daha da
artar. Bu farklılıklar şunlardır.
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1.
Çıktının tanımlanması ve ölçümü zordur: Sağlık hizmetlerinin çıktısı
insandır bu durum her insana ve hizmeti sunan her üreticiye göre değişmektedir. Mal üretim
sektöründe olduğu gibi çıktının sonucunu üretim aşamasında görmek mümkün değildir.
Örneğin; ürettiğiniz bir malzemenin hatalarını üretim aşamasında görmeniz mümkünken,
kanserli bir hastaya uyguladığınız kemoterapinin (kanser hastalığının ilaç ile tedavisi)
sonuçlarını hemen değerlendirmek mümkün değildir.
2.
Çok sayıda meslek grubu birlikte hizmet verir: Sağlık işletmeleri çok
sayıdaki farklı uzman (doktor, eczacı, laborant, fizyoterapist gibi) grubun bir arada çalıştığı
bir topluluktur. Aynı zamanda teknik grup (su tesisatı tamir, elektrik tesisatı gibi), bilgi işlem,
yemekhane, çamaşırhane, eğitim, danışmanlık gibi birçok farklı meslek grubu bir arada
çalışır.
3.
Yapılan işler karmaşık ve değişkendir: Sağlık kurumları, temel fonksiyonları
olan tanı ve tedavi hizmetlerinin yanında, eğitim ve araştırma hizmetlerini de verebilmektedir.
Verilen hizmetlerin sayısı arttıkça, karmaşıklık derecesi de artar. Örneğin, bir üniversite
hastanesi amaçları ve görevleri açısından bir devlet hastanesinden çok daha karmaşıktır.
Çünkü, üniversite hastanesinde tanı ve tedavi hizmetleri dışında, eğitim, araştırma, çok daha
kompleks vakaların tedavisi gibi hizmetler verilmektedir. Yine aynı hastalığın tedavisinin
kişiden kişiye yaş, cinsiyet, ırk, genetik özellikler gibi faktörler nedeniyle farklılık göstermesi
tıbbi bakım hizmetlerinde standardizasyon sağlanamamasına yol açmaktadır. Hastalıkların
çok etkenli oluşu ve birey hastaların farklılıkları dolayısıyla, hizmetler kişiye özgü olmakta;
standardize edilememektedir.
4.
Yapılan faaliyetlerin çoğu acil ve ertelenemeyecek özelliktedir: Sağlık
işletmelerinde 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet verilmektedir. Sağlığı bozulan kişiler istedikleri
zaman sağlık hizmeti alabilir. Başvuruların geri çevrilmesi bilimsel, hukuksal ve ahlaki
açıdan mümkün değildir. Hastaların hizmetten yararlanmasının ertelenmesi de söz konusu
değildir. Örneğin kalp krizi geçiren bir hastanın tedavisinin ertelenmesi, ölüm tehlikesini
beraberinde getireceğinden mümkün değildir.
5.
Yüksek düzeyde uzmanlaşma vardır: Günümüz dünyasında doğa ve
mühendislik bilimlerinde olağanüstü gelişmeler olmaktadır. Fizik, kimya, biyoloji gibi temel
bilimlerdeki gelişmeler uygulama alanındaki meyvelerini özellikle tıp alanında vermektedir.
Mühendislik bilimleri de bu gelişmeye tıbbi cihaz geliştirerek katılmaktadır. Her gün yeni tanı
araçları geliştirilmekte ve insan vücudu çok daha netlikte incelenmektedir. Tıptaki bilgi
miktarı her geçen yıl artmakta ve beş yılda bir iki katına çıkmaktadır tersine bir süreç de
bilgilerin eskimesinde görünmekte ve öğrenilen bilgiler aynı hızla geçersizleşmektedir. Tüm
bunların sonucunda tıpta aşırı uzmanlaşma başlamıştır. Eskiden bir iç hastalıkları uzmanı tüm
alanlara hâkimken günümüzde bu mümkün olmamakta ve neredeyse organa özel (örneğin
karaciğer uzmanı “hepatolog”, böbrek uzmanı “nefrolog”) uzmanlaşılmaktadır.
6.
Sağlık kurumlarındaki işlevsel bağımlılık: İşlevsel bağımlılık, bir kişi veya
birimin iş yapabilmesi için bir başka kişi ve birimin hizmetlerine gereksinme duymasıdır. Bu
farklı meslek gruplarının faaliyetleri arasında yüksek düzeyde koordinasyonu gerekli kılar.
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Bir sağlık kurumuna başvuran hastaya çok sayıda kişi ve birim hizmet verir. Hekimler tanı ve
tedavi hizmetleri, hemşireler tedavi hizmetleri, eczacılar ilaç hizmetleri sunarlar. Sağlık
kurumlarında bir birey ya da bireyin çeşitli nedenlerle işlerinin aksaması, sağlık kurumunu
tümüyle olumsuz şekilde etkileyecektir.
İşlevsel bağımlılığın çok olduğu sağlık kurumlarında yönetimin temel görevlerinden
biri koordinasyon sağlamaktır. Yöneticiler koordinasyon fonksiyonu aracılığıyla, farklı birey
ve birimlerin faaliyetlerini uyumlaştırarak ve ortak hedefe yönlendirirler. Birçok farklı meslek
grubunun bir arada hizmet verdiği hastanelerde, bir noktadaki aksama hizmetin tümünü
olumsuz etkiler. Farklı birimlerin koordinasyon içinde çalışması çok önemlidir.
7.
Çatışmaya yol açan ikili otorite yapısı vardır: Hastanelerde görev yapan
insan kaynaklarının büyük ölçüde profesyonel kimselerden oluşması, bu kimselerin
alanlarındaki bilgi ve deneyimlerinden kaynaklanan otoriteye sahip olmalarını da beraberinde
getirir. Mesleki bilgi ve deneyimleri profesyonellere yönetime karşı otorite kazandırmaktadır.
Yöneticiler bu nedenle yönettikleri personel üzerinde tam hâkim olamayabilirler.
8.
Sağlık çalışanlarının mesleki çıkarlarıyla kurum çıkarlarının çatışması:
Bu özellik sağlık işletmelerinin birçok meslek grubunu bir arada barındırma özelliğiyle
örtüşmektedir. Hastanede çalışan doktor, hemşire, eczacı, fizyoterapist, mühendis gibi birçok
grup yüksek eğitimlidir. Her meslek mensubu kurumun hedeflerini değil de kendi mesleğinin
hedeflerini ilerletme amacındadır. Bu durum meslek mensupları ile kurum yöneticisi ile
çatışmalara neden olmaktadır.
9.
Hekimlik işlevleri itibariyle tam denetlenebilir özellikte değildir: Sağlık
kurumlarında hizmetin boyutunun önemli bir kısmını hekimler belirlemektedir. Örneğin
hekim tedavi yazmadan hemşire uygulayamaz ya da hekim istemeden hasta radyolojik tetkik
olamaz. Hekimlerin verdiği kararlar maliyeti etkiler niteliktedir. Hekim bulunduğu konum
itibariyle talep yaratabilir. Örneğin bilgisayarlı tomografi tanı için yeterli olabilecekken
PET(Pozitron Emisyon Tomografi) isteyerek maliyeti yükseltebilir.
10.
Sağlık hizmetlerinde yanlışlık ve belirsizliklere karşı tolerans azdır:
Malzemesi insan olan bir hizmetin her aşamasında çok dikkatli olmak zorundasınız. Her işlem
“ilk seferde ve her zaman doğru” yapılmalıdır. Başka bir hizmet üretim sektöründe yönetsel
kararların yanlışlığı en fazla üretim kaybına ya da parasal zarara neden olur. Sağlık
yönetiminde ise yanlış kararlar, insan hayatının kalitesinde düşme hatta insan hayatına mal
olma ve toplumun sağlık düzeyinde bozulma ile sonuçlanmaktadır.
11.
Sağlık hizmetlerinin temel amacı kâr elde etmek değildir: Diğer hizmet
işletmelerinden farklı olarak birincil amacının kâr elde etmek olmadığını söyleyebiliriz.
Dünyanın birçok ülkesinde sağlık hizmeti sosyal devlet anlayışı içerisinde kamusal ağırlıklı
verilmektedir. Ülkemizde de durum böyledir. Bu durum bu kurumların çoğunu kar etmek
amacından uzaklaştırmaktadır.
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Ancak sağlık sektöründe giderek özel kesim yatırımları artmaktadır bu da eşyanın
tabiatı gereği kâr güdüsünü arttıracaktır. Bu özellik sağlık hizmetlerinin kamu ağırlıklı olması
gerektiğinin en büyük kanıtıdır.
12.
Sağlık hizmetlerinde üretim faktörleri kıttır: Sağlık hizmetleri yüksek
mesleki eğitim gerektirdiğinden yetişmiş personelin maliyeti yüksek ve miktarı azdır. Gene
sağlık hizmetleri daha önce de bahsedildiği gibi yüksek maliyetli alt yapı yatırımları
gerektirmektedir. Tedavi hizmetlerinin en önemli girdisi olan ilaçların geliştirilmesinin
maliyeti 2015 fiyatları ile milyar dolar civarındadır. Bu nedenle sağlık sektörüne yatırım
yapmanın birincil amacı kamusal olmalıdır.
13.
Sağlık hizmetlerinde bilgi asimetrisinin önemi: Serbest piyasa ekonomisin
en önemli şartlarından biri piyasadaki aktörlerin ürün hakkında eş bilgilerinin olmasıdır.
Ancak sağlık hizmetleri tüketicilerin anlayamayacağı kadar karmaşık hizmetlerdir. Sağlık
hizmetlerinde tüketicilerin talep edecekleri hizmetler konusunda yeterli bilgiye sahip
olmamaları önemli bir özelliktir. Hizmetin miktarını ve niteliğini tüketici yani hasta değil
uzman bir kişi olan hekim saptar. Bu özelliği nedeniyle de sağlık hizmetlerinde kamusal alan
muhakkak bulunmalıdır.
14.
Tüketicilerin irrasyonel davranışları: Serbest piyasa ekonomisinin bir özelliği
de kişilerin kendi çıkarlarını düşünecekleri ve faydayı kendileri lehine en çok kılacakları
varsaymasıdır. Bu varsayım tüketicinin mal veya hizmet seçerken en akılcı kararı vereceğini
söyler. Sağlık hizmetlerinde ise bu durum her zaman böyle olmaz. Tüketiciler bazı hâllerde
akılcı davranmayabilirler.
Hizmet talebi olan kişinin akıl sağlığı yerinde olmayabilir. Bu durumdaki kişilerin
alacakları kararın akılcı olmayacağı bellidir. Bazı durumlarda hizmet ihtiyacı olan bu
ihtiyacının kişi farkında olmadığı için talep etmeyebilir. Böylelikle senelik sağlık
kontrollerine gitmesi gereken kişi bu durumu ihmal edebilir. Bazı acil durumlarda kişi şuuru
kapalı olduğundan hizmet talebinde bulunamaz.
Bu gibi durumlarda kişinin kendisi değil bir sağlık profesyoneli karar verecektir. Bu
da sağlık hizmetlerini diğer sektör hizmetlerinden farkını ortaya koyar. Bu farkında olmama
durumu çok kolayca suiistimal edilebileceğinden parasız kamusal sağlık hizmetlerinin
verilmesi çok önemlidir.
15.
Ürün ve kalite belirsizliği: Sağlık hizmetlerinin kalitesini ve sonuçta hastanın
elde edeceği doyumu önceden belirlemek son derece zordur. Bu belirsizlik, hizmetin
getireceği doyumu etkileyen birçok kontrol edilemeyen faktöre de bağlıdır. Sağlık hizmetini
talep edenler, hastalık hakkında çok fazla bilgiye sahip olmamaları nedeniyle, riski azaltıp
yanılgılarını en aza indirgemek için başta doktor olmak üzere sağlık personeline güven
duymak durumundadır.
16.
Sağlık hizmetlerindeki dışsallık özellikleri: Bir mal veya hizmette dışsallık
olmaması demek o mala veya hizmete bedel ödeyen kimsenin dışında hiç kimsenin o malın
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veya hizmetinin faydası ya da zararı dokunmaması demektir. Serbest piyasa ekonomisinde
tam rekabette dışsallığın olmaması beklenir. Ancak bazı durumlarda bu dışsallık az da olsa
vardır. Örneğin alt kat komşunuzun evini kış aylarında çok ısıtması bu ısının bir miktarının
sizin evinize de yansıyacağından siz hiçbir bedel ödemeden ısınızın bir miktarını bedelsiz
sağlamış olursunuz. Bu sizin işinize yaradığından buna pozitif dışsallık denir. Ancak aynı
komşunuz yaz aylarında balkonunda mangal yapmakta ve dumanı sizi etkilemekte ve yaşam
konforunuz azalmaktadır bu durumda da siz zarar gördüğünüzden bir negatif dışsallık
oluşmaktadır.
Sağlık bakımında piyasa başarısızlığının nedenlerinden birisi de sağlık hizmetlerinin
dışsallık özelliğidir. Sağlık sektörünün bu özelliği, piyasa koşullarının verimliliği
sağlamayacak tarzda işlemesini ve piyasaya müdahaleyi gerektirmektedir.
Sağlık bakım alanında insanların mal ve hizmet tüketiminden diğer insanların
yararlanması sonucu belirli pozitif dışsallıklar olabilmektedir. Sağlık bakımında pozitif
dışsallıkların çoğu kamu sağlığı uygulamalarında ortaya çıkmaktadır. Dışsallıklar, devletin
neden sağlık ve eğitim gibi sosyal nitelikli hizmetlere belirli düzeylerde müdahalede
bulunduğunun temel açıklayıcısı durum undadır. Örneğin bağışıklama programlarında devlet
müdahalede bulunur ve hizmetleri bedava sağlar böylelikle pozitif dışsallık oluşur. Sağlık
alanında negatif dışsallığa güzel bir örnek pasif sigara içiciliğidir. Aynı evde yaşadığınız ya
da aynı ofiste çalıştığınız kişiler iç ortamda sigara içiyorlarsa duman sizi de etkileyecek hatta
belki de akciğer kanseri yapacaktır.
Sağlık hizmetlerinde bir dışsallık nedeni de kamu malı özelliğidir. Kamu
hizmetlerinde yararlanmaya herkesin eşit hakkı olduğu kabul edildiğinden kullanımdan kimse
dışlanamaz böylece çıkar çatışması oluşmaz. Kimi sağlık hizmetleri özellikle de bireysel
olmayan koruyucu sağlık hizmetleri kamu malı özelliğine sahiptir. Örneğin çevre sağlığına
yönelik hizmetlerden toplumdaki bireylerin bir kısmı dışlanamaz. Kamu malı olma ve
dışsallık özelliğine sahip sağlık hizmetlerinin üretilmesi ve tüketilmesi serbest piyasa
koşullarında mümkün olmamakta ve devletin müdahalesi gerekli hâle gelmektedir.
Yukarıda saydığımız nedenlerden ötürü sağlık hizmetlerinin üretiminde ve
yönetiminde kamusal alan dışlanamaz sağlık hizmetlerinin ağırlıklı olarak kamu
tarafından verilmesine, desteklenmesine ve denetlenmesine gereksinim vardır.
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Bölüm Soruları
1) Sağlık piyasalarında eksik rekabet şartları hâkimdir. Aşağıdakilerden hangisi bu tanımı
açıklamaz?
A) Arz ve talep arasında denge yoktur.
B) Sağlık piyasalarında arz miktarı sınırlıdır ve sağlık hizmetlerini arz edenler kendi
aralarında tekeller oluşturabilirler.
C) Sağlık piyasasında talep önceden belirlenemez. (Hastalık riski önceden hesap
edilemez).
D) Alıcılar piyasa hakkında tam bilgi sahibidir
E) Sağlık hizmetlerinde homojenlik sağlanamaz.
CEVAP:D
2) Aşağıdakilerden hangisi sağlık hizmetlerinin tamamıyla serbest piyasaya bırakılmamasını
gerektiren özelliklerden biri değildir?
A) Sağlık piyasalarında kâr amacı gütmeyen kurumların da bulunduğu karma bir yapı
mevcuttur.
B) Fiyatlarla gerçek maliyetler arasındaki ilişki güçlüdür.
C) Sağlık hizmetleri ikame edilemez ve ertelenemez.
D) Sağlık piyasalarında dışsal faktörler mevcuttur.
E) Sağlık piyasalarında eksik rekabet şartları hâkimdir.
Cevap:B
3) Aşağıdakilerden hangisi Meta Üretim Sektörleri İle Hizmet Üretim Sektörleri arasındaki
farklılıklardan değildir?
A) Bir mal “bir nesne, bir araç, bir şey” iken; bir hizmet “bir eylem, bir performans,
bir çaba” dır.
B) Üretilen bir mal elle tutulmakta, gözle görülmektedir; ancak hizmet elle
tutulmaz, gözle görülmez, duyulmaz, sergilenemez.
C) Üretilen bir mal bir ölçü birimiyle ifade edilir.
D) Hizmette üretim ve tüketim eşzamanlıdır.
E) Hizmette hataların ve ihmallerin gözlenmesi ve giderilmesi daha zor olmaktadır.
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Cevap :C
4) Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
A) Bir malın üretimi sırasında fabrikada ya da atölyede, çalışanlarla tüketiciler yüz yüze
gelmemektedirler. Oysa hizmet sektöründe tüketici ile doğrudan temas söz konusudur;
iletişim yüz yüze gerçekleşmektedir.
B) Üretim sektöründe, üretilen malların stoklanması mümkün iken, hizmetlerin stoklanması
mümkün değildir.
C) Sağlık sektörü yüksek düzeyde profesyonel yeterlik gerektirmektedir.
D) Üretim sektöründe, tek tipte çok sayıda mal üretilmektedir. Sağlık sektöründe ise, her
biri ayrı bir birey olarak ele alınması gereken hastalara hizmet sunulduğundan, hizmet
üretimi çok daha karmaşık bir süreçtir.
E) Mal üretim sektöründe daha ziyade sermaye yoğun teknoloji kullanılmaktadır. Sağlık
sektöründe ise, standart teknoloji kullanılmakla birlikte, emek yoğun bir üretim söz konusu
değildir.
Cevap: E
5) Aşağıdakilerden hangisi Sağlık Kurumları İle Diğer İşletmeler arasındaki farklardan
değildir?
A) Sağlık hizmetlerinin çıktısı insandır bu durum her insana ve hizmeti sunan her üreticiye
göre değişmektedir.
B) Sağlık işletmeleri çok sayıdaki farklı uzman (doktor, eczacı, laborant, fizyoterapist gibi)
grubun bir arada çalıştığı bir topluluktur.
C) Hastaların hizmetten yararlanması ertelenebilir.
D) Sağlık kurumları, temel fonksiyonları olan tanı ve tedavi hizmetlerinin yanında, eğitim
ve araştırma hizmetlerini de verebilmektedir.
E) Sağlık işletmelerinde 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet verilmektedir. Sağlığı bozulan
kişiler istedikleri zaman sağlık hizmeti alabilir. Başvuruların geri çevrilmesi bilimsel, hukuksal
ve ahlaki açıdan mümkün değildir.
Cevap: C
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6) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) İşlevsel bağımlılık, bir kişi veya birimin iş yapabilmesi için bir başka kişi ve birimin
hizmetlerine gereksinme duymasıdır.
B) Bir sağlık kurumuna başvuran hastaya çok sayıda kişi ve birim hizmet verir.
C) Sağlık kurumlarında bir birey ya da bireyin çeşitli nedenlerle işlerinin aksaması, sağlık
kurumunu tümüyle olumsuz şekilde etkilemez.
D) İşlevsel bağımlılığın çok olduğu sağlık kurumlarında yönetimin temel görevlerinden biri
koordinasyon sağlamaktır.
E) Yöneticiler koordinasyon fonksiyonu aracılığıyla, farklı birey ve birimlerin faaliyetlerini
uyumlaştırarak ve ortak hedefe yönlendirirler.
CEVAP: C
7)” Hastanelerde görev yapan insan kaynaklarının büyük ölçüde profesyonel kimselerden
oluşması, bu kimselerin alanlarındaki bilgi ve deneyimlerinden kaynaklanan otoriteye sahip
olmalarını da beraberinde getirir. Mesleki bilgi ve deneyimleri profesyonellere yönetime
karşı otorite kazandırmaktadır. Yöneticiler bu nedenle yönettikleri personel üzerinde tam
hâkim olamayabilirler.”
Aşağıdakilerden hangisi yukarıda anlatılan Sağlık Kurumları İle Diğer İşletmeler arasındaki
farklardan biridir?
A)
B)
C)
D)
E)

Sağlık çalışanlarının mesleki çıkarlarıyla kurum çıkarlarının çatışması
Sağlık hizmetlerinde yanlışlık ve belirsizliklere karşı tolerans azdır
Sağlık hizmetlerinin temel amacı kâr elde etmek değildir.
Çatışmaya yol açan ikili otorite yapısı vardır.
Yapılan faaliyetlerin çoğu acil ve ertelenemeyecek özelliktedir.

CEVAP:D

8) Aşağıdakilerden hangisi Sağlık Kurumları İle Diğer İşletmeler arasındaki farklardan değildir?
A) Sağlık hizmetleri yüksek mesleki eğitim gerektirdiğinden yetişmiş personelin
maliyeti yüksek ve miktarı azdır.
B) Serbest piyasa ekonomisin en önemli şartlarından biri piyasadaki aktörlerin ürün
hakkında eş bilgilerinin olmasıdır. Ancak sağlık hizmetleri tüketicilerin anlayamayacağı
kadar karmaşık hizmetlerdir.
C) Hizmetin miktarını ve niteliğini tüketici yani hasta değil uzman bir kişi olan hekim
saptar. Bu özelliği nedeniyle de sağlık hizmetlerinde kamusal alan muhakkak
bulunmalıdır.
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D) Sağlık hizmetlerinin kalitesini ve sonuçta hastanın elde edeceği doyumu önceden
belirlemek son derece zordur.
E) Sağlık bakımında piyasa başarısızlığının nedenlerinden birisi de sağlık hizmetlerinin
içsellik özelliğidir.
Cevap: E
9) Aşağıdakilerden hanisi doğrudur?
A) Sağlık hizmetleri içsellik özelliği taşır.
B) Sağlık hizmetlerinin kalitesini ve sonuçta hastanın elde edeceği doyumu önceden
belirlemek basittir.
C) Her meslek mensubu kurumun hedeflerini değil de kendi mesleğinin hedeflerini
ilerletme amacındadır. Bu durum meslek mensupları ile kurum yöneticisi ile çatışmalara
neden olmaktadır.
D) Hizmet talebi olan kişinin akıl sağlığı yerinde olmayabilir. Bu durumdaki kişilerin
alacakları kararın akılcı olmayacağı bellidir. Bu durumda kişinin aile bireyleri karar
verecektir.
E) Hekimlerin verdiği kararlar maliyeti etkiler nitelikte değildir.
CEVAP:C
10) Ülkemiz kaç yılında alınan kararlar ile serbest piyasa ekonomisine geçmiştir?
A) 1990
B)1980
C)1970
D)1960
E)1940
CEVAP:B
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