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……………….. VALĠLĠĞNE 

(Ġl Sağlık Müdürlüğü) 

 

 

 Bakanlığımız tarafından 2009 yılından bu yana düzenlenen “Uluslararası Sağlıkta 

Performans ve Kalite Kongreleri”nin beşincisi 20 – 22 Kasım 2014 tarihleri arasında 

Antalya’da gerçekleştirilecektir. Yoğun katılımın ve paylaşımın beklendiği, ilgili tüm 

paydaşların davet edileceği Kongrede; yurtiçi ve yurt dışından akademisyenler ve sağlık 

yöneticileri ile kamu ve özel sektör uygulayıcılarının karşılıklı olarak birikim, deneyim ve 

görüşlerini paylaşabilecekleri bir ortam oluşturulması amaçlanmıştır. Kongre kapsamında; 

sektör temsilcilerinin deneyim ve birikimleri ile bilimsel çalışmalar paylaşılacak olup, ayrıca 

4.Sağlıkta Kalite ve Güvenlik Ödülleri Yarışması, En İyi Bildiri Ödülü, SKS Bilgi Yarışması 

düzenlenecek, sağlık kurum ve kuruluşlarının Stant açmaları sağlanacaktır.  

 

Kongre kayıt işlemleri ise www.kalitekongre2014.org ya da 

www.kalitekongre2014.saglik.gov.tr web sitesi Kayıt linkinde yer alan kontenjan sayıları ve 

kurallarına göre gerçekleştirilecektir. Kontenjan sayıları kongre web sitesinde yayınlanmış 

olup, ilinizde bulunan Sağlık Bakanlığı, Özel, Üniversite ve Milli Savunma Bakanlığına bağlı 

tüm sağlık kurum ve kuruluşları kontenjanları ile ilgili hususlar aşağıda sıralanmıştır: 

1. Kongre kayıt ücreti alınmamaktadır. 

2. Kongre Kayıt işlemleri 23 Eylül – 17 Ekim 2014 tarihleri arasında Kongre web sitesi 

üzerinden sadece ilgili kurumlarca yapılacaktır. 

3. Kurumlar kendilerine ait kontenjanları ilgili kurumun en üst yetkilisinin belirlediği 

listeye göre kurumsal olarak gireceklerdir. Kurum kontenjanları dolduğunda kayıt 

yapılamayacağı için ilgili kurum yetkilisi bilgisi dışında bireysel hiçbir kayıt 

yapılmamalıdır. Bireysel başvuru nedeniyle herhangi bir kurumun kontenjanı 

doldurulduğunda dolduran kişi bilgisi ilgili kuruma bildirilecek ve ilgili kurumun 

bildirimine göre gerekli düzeltmeler yapılacaktır. 

4. İl Sağlık Müdürlükleri kendi Müdürlükleri için belirtilen kontenjan kadar kayıt 

yapacaklardır. 

5. Halk Sağlığı Müdürlükleri kendi Müdürlükleri için belirtilen kontenjan kadar kayıt 

yapacaklardır.  

6. Genel Sekreterlikler kendi Genel Sekreterlikleri için belirtilen kontenjan kadar kayıt 

yapacaklardır. 

7. Tıp Fakültesi hastanelerine 2 (iki)’şer, Diş Hekimliği Fakülteleri’ne 1(bir)’er 

kontenjan verilmiş olup, Kongre kayıtları ilgili Kurumlar tarafından yapılacaktır.  

8. Özel Hastanelerden 50 yatak ve üzeri olanlara 1 (bir) adet kontenjan verilmiş olup, 

Kongre kayıtları ilgili Hastaneler tarafından yapılacaktır. 

9. Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı hastanelerden 50 yatak ve üzeri olanlara 1 (bir)’er 

adet, GATA Dekanlığı- Eğitim Hastanesi ile Haydarpaşa Eğitim Hastanesi’ne 2’şer 

adet kontenjan verilmiştir.   Kongre kayıtları ilgili hastaneler tarafından yapılacaktır. 

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 9c7e011e-95f3-4e8f-8db3-ae0e7b2c0384 kodu ile erişebilirsiniz.
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10. İl Sağlık Müdürü, Halk Sağlığı Müdürü, Genel Sekreter İl Kalite Koordinatörü, Genel 

Sekreterliklerde Başkan (Tıbbi, İdari ve Mali) olarak görev yapanlardan her bir Genel 

Sekreterlik için en fazla iki  kişi kontenjan gözetilmeksizin kongreye katılabilecektir. 

11. Birden fazla Genel Sekreterlik bulunan illerde verilen kontenjan sayısı Genel 

Sekreterlik sayısına bölünerek her bir Genel Sekreterliğe ait kontenjan sayısı belirlenir 

ve buna göre kayıt işlemleri ilgili Genel Sekreterliklerce gerçekleştirilir. 

12. Bildiri sunacaklar (1 kişi) kontenjan dahilinde olmayıp, Kongre kaydı Bildiri sunacak 

yazar tarafından yapılacaktır. 

13. Stant alanı görevlileri (en fazla 2 kişi) kontenjanlara dahil olmayıp, Kongre kaydı ilgili 

kurum tarafından yapılacaktır. 

14. Bakanlık katılımcıların ulaşım ve konaklama hizmetlerinin finansmanından sorumlu 

olmayıp, kamu kurumları ilgili mevzuat hükümlerine ve yukarıda bahsedilen hususlar 

ve kontenjan sayılarına göre katılımcı görevlendirmesi yapabilirler. 

 

Bu kapsamda sağlık hizmetlerinde aksamaya mahal verilmemesi ve bu çerçevede personel 

görevlendirilmesine azami riayet edilmesi kaydıyla, 20-22 Kasım 2014 tarihleri arasında 

Antalya İlinde Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilmesi planlanan söz konusu kongreye 

katılacaklar hakkında yukarıda bahsedilen kontenjan kuralları kapsamında işlem tesis edilmesi 

ve ilinizde bulunan ilgili kamu ve özel tüm sağlık kurum ve kuruluşlarına duyurulması 

hususunda, 

 

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim. 

 

  

 

 

           Dr. Hasan GÜLER 

           Bakan a. 

          Genel Müdür Yardımcısı 

 

 

 

 

 

 

 

Dağıtım: 

81 İl Valiliği (İl Sağlık Müdürlüğü) 
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