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M ÜSTEŞARLIK MAKAMINA

663 sayılı K H K  ile B akan lığ ım ız  tüm  sağlık hizmeti su n u m u n a  yöne lik  planlam a, düzenlem e 
ve denetlem e m isyonunu  üstlenm iş, h izm et sunum unu Bağlı K uru luş la r  ve ruhsatlandırılan  diğer 

sağlık kuruluşları ta rafından yürü tü lm esi esası getirilmiştir. Bu nedenle  sağlık  hizmeti sunum u ile 

ye tkilendirilm iş kurum  ve kuruluşların  düzenli o larak izlenmesi ve değerlendirilm esi daha da önemli 
hale gelmiştir.

Bu am açla  Bakanlığ ın  belirlediği sağlık  politikalarına ve düzen lem eler ine  uygun sağlık 

hizmeti verm ek üzere ruhsatlandırılan  kurum ve kuruluşların hedeflenen  sağlık  göstergelerine ne 

düzeyde uyum  gösterdikleri konusunda  izlenme ve değerlendirilm e yapılm ası planlanm aktadır.

Ayrıca sağlık  hizm eti veren kuruluşlar belirli düzeyde top lum un  ihtiyaç duyduğu sağlık 
hizmeti yükünü  üs tlenm ekte ,  her kurum  sağlık hizmeti yükünü  farklı düzeyde  üstlenerek talebi 
karşılamaktadır. Sağlık  kuruluşların ın  üstlendiği h izm et yüküne  göre de ta s n i f  edilerek buna göre 

s ınıflandırılması ve B akanlıkça  teşv ik  edilmesi için kurum sal değerlend irm e yapılması 
düşünülm ektedir.

Bu kapsam da D aire  B aşkan lığ ım ız  tarafından, ruhsatlandırılan  sağlık  kurum  ve kuruluşlarının 
B akanlık po litikalarına uygun luğunun  bütüncül o larak izlenebildiği bir sistem oluşturulması, 

yürütülecek olan ça l ışm alarla  sağlık  kuruluşlarının belirlenen ölçütlerle  izlenmesi, her bir sağlık 

kuruluşu için B akanlığ ın  po litika  ve düzenlem elerine  uyum  göstergesi hesap lanm ası ve kurumlara 
bildirilmesi, sağlık kurum  ve kuruluşların ın  konu ile ilgili fa rkındalık ların ın  arttırılarak, eksikliklerin 
g iderilm esinin  sağ lanm ası, böyle lik le  sağlık  hizmeti sunum  kalitesinin geliş tir i lm eye devam  edilmesi 
am açlanm aktadır .

Bu nedenle;

Ç a lışm aya  ilişkin gerekli ön hazırlıklara başlanması,

- D enetim  ve D eğerlend irm e Daire Başkanı Aydın SARI başkanlığ ında. Bakanlığımızın 
ilgili birimleri ve  a lan ında  uzm an kişilerin katılımı ile o luş turu lacak  olan kom isyonlarla  
d eğerlend irm ede  ku llanılacak bilimsel ölçütlerin belirlenmesi.

G östergenin  hesap lanm asında  kullanılacak verilerin B akan lığ ım ıza  bağlı kuruluşlar ile
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üniversiteler, özel sağlık  kuruluşları ve diğer kurum  ve bir im lerinden tem in edilmesi.

- Gerekli ön hazırlıkların  tam am lanm asın ın  ardından 2013 yılı için sağlık kurum ve 

kuruluşların ın  (Sağlık  Bakanlığı, Üniversite , Ö zel) sağlık  h izm et yüküne  sağladıkları katkı 

ve sağlık  göstergelerindeki durum ları d ikkate  a lınarak, uyum  göstergelerinin 

h esap lanm asına  yöne lik  ça lışm a yapılm ası hususlarını;

O lurların ıza  arz ederim .

Aydın SARI 
Daire Başkanı

Uygun görüşle arz ederim.
.../.../2014 

Prof. Dr. İrfan ŞENCAN  
Genel Müdür V.

OLUR
.../.../2014

Uz. Dr. Zafer ÇUKUROVA 
Bakan a.

Müsteşar Yardımcısı
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