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GİRİŞ

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre bir ülkenin sağlık sistemi herkese gerekli olan sağlık 
hizmetinin yüksek kalitede verilmesini sağlayacak şekilde tasarlanmalıdır. Bu hizmet etkili, 
karşılanabilir maliyette ve toplumca kabul gören tarzda olmalıdır. Her ülkenin bu faktörleri 
göz önünde tutarak kendi özgün sağlık sistemini geliştirmesi önerilmektedir. 

Türk sağlık sisteminin 2002 yılı sonunda içinde bulunduğu durum, hizmet sunumundan 
finansmanına, insan gücünden bilgi sistemine kadar köklü değişikliklere gidilmesini gerekli 
kılmaktaydı.

Bu çerçevede küresel gelişmeleri gözeten, ülkemizin sosyo-ekonomik gerçeklerine uygun, 
yapısal, planlı ve sürdürülebilir Türkiye modeli olan Sağlıkta Dönüşüm Programı’nı hazırladık. 
Programla, dünyada ender görülen hız ve düzeyde, sağlık göstergelerimizi iyileştirerek 
küresel bir başarı örneği sergiledik, sağlığa ayrılan kaynakları optimum kullanarak etkili, 
verimli ve hakkaniyetli bir sağlık sistemi oluşturduk. Sağlıkta Dönüşüm Programını, insan 
odaklı bir yaklaşımla sağlık hizmetlerine hakkaniyetli erişimi gaye edinen kaliteli, verimli ve 
sürdürülebilir bir model olarak tasarladık. Hakkaniyeti sağlarken erişimin önündeki fiziksel 
ve finansal engelleri ortadan kaldırdık. İhtiyaç duyulan hizmetlere zamanında ulaşılmasını 
temin ettik ve alanımızda hizmetlerimize kesintisiz bir şekilde devam ediyoruz.

Küresel düzeyde artan ekonomik ve siyasal rekabet, dünya kaynaklarının giderek azalmasına 
karşılık genel nüfus artışı, ekonomik sorunların toplumsal ve siyasal sorunları tetiklemesi 
gibi pek çok sebep, bugün bütün ülke yönetimlerini kaynakların, özellikle kamu kaynaklarının 
daha etkili kullanımı konusunda yeni arayışlara, yeni uygulamalara yöneltmektedir. Kamu 
kaynaklarının yerinde ve etkin kullanımının sağlanması açısından etkili, ekonomik, verimli ve 
şeffaf bir kamu mali yönetim sisteminin oluşturulması ihtiyacı, bu durumun sonuçlarındandır.

Ülkemizde de yeni kamu yönetimi anlayışı ile stratejik yönetim ve performans yönetimi 
sistemine geçilmiş, 10.12.2003 tarih ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 
ile sistem yeniden düzenlenmiştir. Bu düzenlemenin ana amacı, daha etkin bir kamu 
mali yönetim ve kontrol sistemi oluşturmak, kamu mali yönetiminde saydamlığı ve hesap 
verilebilirliği sağlamak, kamu mali yönetiminin işleyişini şeffaf, ilkeli, düzenli, etkin bir 
yapıya kavuşturmaktır.
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5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30’uncu maddesindeki kamu 
hizmetlerinin yürütülmesinde hesap verilebilirlik ve şeffaflığın sağlanması, bütçe 
uygulamalarının açık ve denetlenebilir olması, kamu idarelerinin harcamaları ve faaliyetleri 
üzerinde kamuoyu gözetim ve denetiminin etkin kılınabilmesi amacına yönelik olarak, genel 
yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin 
beklentiler ve hedefleri ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları 
hükmü gereği; genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin, özel bütçeli idarelerin, sosyal 
güvenlik kurumlarının ve mahalli idarelerin, her yıl temmuz ayı sonuna kadar “Kurumsal 
Mali Durum ve Beklentiler Raporu”nu hazırlayarak kamuoyuna duyurmaları gerekmektedir.

Bu kapsamda, hizmetlerimizin yerinde, ekonomik, ölçülü ve kaliteli sunumu ile bütçe 
uygulamalarımızın şeffaflığı ve hesap verilebilirliğinin kamuoyu nezdinde denetim, gözetim 
ve takdiri amacıyla, Kurumumuz “2013 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” 
bütçe uygulamaları, hedef ve beklentiler ile faaliyetlerimizi kapsayacak şekilde hazırlanarak 
kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.
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I. OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

2013 yılı Merkezi Yönetim Bütçesinden Sağlık Bakanlığı’na 2.490.208.650,00 TL ödenek 
ayrılmıştır. 30 Haziran 2013 tarihi itibariyle söz konusu ödeneğin %29,6’sı olan 738.043.273,88 
TL harcanmıştır. 

II. OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER İLE TEMMUZ-
ARALIK 2013 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

II. 1. BAKANLIĞIMIZIN GÖREVLERİ 

2013-2017 Stratejik Plan’ımızda da yer aldığı üzere nihai amacımız “Hakkaniyetli şekilde 
halkımızın sağlık düzeyini korumak ve iyileştirmek”tir. Bu kapsamda Bakanlık; halk 
sağlığının korunması ve geliştirilmesi, hastalık risklerinin azaltılması ve önlenmesi, teşhis, 
tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinin yürütülmesi, uluslararası önemi haiz halk 
sağlığı risklerinin ülkeye girmesinin önlenmesi, sağlık eğitimi ve araştırma faaliyetlerinin 
geliştirilmesi, 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, insan 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 ve kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişiler 
tarafından açılacak sağlık kuruluşlarının ülke sathında planlanması ve yaygınlaştırılması ile 
ilgili olarak sağlık sistemini yönetmekte ve politikaları belirlemektedir.

SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İlk Altı Aylık Dönemde Gerçekleştirilen Faaliyetler

• Bu dönemde 7 özel hastane, 16 tıp merkezi için ön izin; 12 özel hastane için 12 adet ruhsat 
verilmiştir.

• Yurt dışından ülkemize tedavi amaçlı gelen hastaların sağlık turizmi açısından kabul 
kriterleri oluşturulmuştur ve bu hastaların talep ve şikâyetlerine Uluslararası Hasta 
Destek Birimi Tercümanlık ve Çağrı Merkezi aracılığıyla yardımcı olunmuştur. Sağlık 
turizmi kapsamında 84.750 turist ülkemize gelmiştir. 

• 18-19 Nisan 2013 tarihlerinde, “European Partnership For Supervisory Organisations 
In Health Services And Social Care” (EPSO Sağlık Hizmetleri ve Sosyal Bakımı Denetim 
Kuruluşları için Avrupa Ortaklığı) tarafından Brüksel’de düzenlenen 15’inci EPSO 
Konferansına katılım sağlanarak, gerçekleştirilmesi planlanan Risk Odaklı İzleme ve 
Değerlendirme Modeline ilişkin bilgi ve fikir alışverişinde bulunulmuştur.
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• Tıbbi Laboratuarlar Yönetmeliği’ne ilişkin 12–13 Şubat 2013 tarihlerinde Tıbbi 
Laboratuarlar Yönetmeliği Çalıştayı düzenlenmiş olup, çalışma sonucunda taslak 
yönetmelik oluşturulmuştur.

• Doku Tipleme Laboratuarları ve Transplantasyon İmmünolojisi Bilimsel Komisyonu 
tarafından denetim formu hazırlanmış ve sahada uygulanabilirliği konusunda pilot bölge 
çalışması yapılmıştır. 42 adet doku tipleme laboratuarının yerinde denetimleri planlanmış 
ve Nisan ayı içerisinde denetimleri tamamlanmıştır.

• Tıbbi laboratuarlar yönetmeliği çerçevesinde, laboratuarlarda iç ve dış kalite 
kontrollerinin yapılması zorunlu hale gelmiştir. Konuyla ilgili “Kamu Kurum ve Kuruluşları 
Laboratuarlarından Biyolojik Materyallerin Temini Hakkındaki Usul ve Esaslar” taslağı 
hazırlanmıştır. 

• Laboratuar teknik inceleme standartlarını belirlemek üzere mikrobiyoloji, biyokimya ve 
patoloji uzmanlarından oluşan bir çalışma grubu oluşturularak biyokimya/ mikrobiyoloji 
laboratuarları teknik inceleme kılavuzu ile patoloji laboratuarları teknik inceleme kılavuzu 
hazırlanmış, e-laboratuar projesi kapsamında Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ile 
tıbbi laboratuar cihazlarının ulusal takip sisteminin kurulması amacıyla ortak çalışma 
başlatılmıştır. 

• Madde Bağımlılığı Tedavi Usulleri Bilim Komisyonu toplantıları sürdürülmektedir. Hastane 
enfeksiyonları hekim sertifikasyon programı kapsamında 70 kişilik enfeksiyon hastalıkları 
uzman grubunun hastane enfeksiyonları sertifika eğitimi, hastane enfeksiyonları hemşire 
sertifikasyon programı kapsamında 115 kişilik hemşire grubunun hastane enfeksiyonları 
sertifika eğitimi tamamlanmıştır.

• Geleneksel tamamlayıcı ve alternatif tıp uygulamaları hakkında mevzuat çalışması 
kapsamında, merkezlerin standartlarının belirlenmesine ve denetlenmesine yönelik 
çalıştay yapılmıştır. Çalıştay sonucunda uygulama alanlarına yönelik yönetmelik taslakları 
hazırlanmıştır. 

• Başasistanlık yazılı-sözlü sınavları yapılarak başasistanlık kadrosuna 546 kişi 
yerleştirilmiştir. 263 tabibin, eğitim görevlisi atama işlemine yönelik evrak Türkiye Kamu 
Hastaneleri Kurumu’na gönderilmiştir. 

• Sağlık kurumlarının kalite düzeyini belirlemek amaçlı yapılan kalite değerlendirme 
faaliyetine devam edilmiştir. 

• 10’uncu ve 11’inci Hasta ve Çalışan Güvenliği Sempozyumu düzenlenmiştir. 
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• Yeni Hiperbarik Oksijen Tedavi Yönetmeliği çalışmaları devam etmektedir. Hemoglobinopati 
Bilim Kurulu toplantısı yapılmıştır. Genetik Hastalıklar Tanı Merkezlerinin kalite ve 
standardizasyonunu arttırmak amacıyla Afyon ilinde 185 kişinin katılımı ile (özel-
üniversite-kamu-İl Sağlık Müdürlüğü personelleri-mesul müdür ve merkez sorumluları) 
eğitim semineri düzenlenmiştir.

• Üremeye Yardımcı Tedavi (ÜYTE) Merkezleri Yönetmeliği ve Eğitim Tebliği revizyon 
çalışması devam etmektedir. 11 adet ÜYTE merkezi ruhsatlandırılmıştır. ÜYTE eğitim 
başvuruları sonrasında 53 kişiye klinik (IVF), 19 kişiye embriyoloji laboratuar sorumlusu, 3 
kişiye de ICSI (mikroenjeksiyon)  sertifikası, 42 adet biyokimya laboratuar ruhsatı, 43 adet 
mikrobiyoloji laboratuar ruhsatı, 24 adet patoloji laboratuar ruhsatı, 93 adet laboratuar 
adına Kuruluş Ruhsatı/Mesul müdür belgesi düzenlenmiştir.

• Tıbbi Laboratuarlar Yönetmeliği çalışmalarına katkı sağlanması devam etmektedir.  66 
adet radyoloji müessese ruhsatı, 52 adet fizik tedavi ünitesi ruhsatı, 10 adet nükleer tıp 
müessesesi ruhsatı, 1 adet radyoterapi müessesesi ruhsatı, 43 adet müessese ve ünite 
adına Kuruluş Ruhsatı/Mesul müdür belgesi düzenlenmiştir.

• Ülkemizdeki organ ve doku nakil merkezlerinin ruhsatlandırılması, denetimi ve 
izlenmesiyle ilgili iş ve işlemler yapılmaya devam edilmektedir. Ülkemizde gönüllü 
bağışçıların sayısının yeterli olmaması nedeniyle yurtdışından kornea temin edilmesine 
ilişkin çalışmalar yürütülmüş olup, 91 adet kornea ithal edilmiş ve bekleyen hastalara 
nakledilmiştir. 

• 11.03.2013 tarihinde yeni ev hemodiyalizi genelgesi yayımlanmıştır. Hacettepe 
Üniversitesinde 60 kişinin katılımıyla Organ ve Doku Nakli Koordinatörlüğü Sertifikasyon 
Eğitimi düzenlenmiştir. 

• Bakanlığımızca yürütülmekte olan bölge tabanlı sağlık hizmetleri planlama çalışmaları 
kapsamında; yeni yataklı sağlık tesisi yapımı, tesis yenileme ya da kapasite değişimine 
yönelik çalışmalar yürütülmüş ve neticesinde yapımı planlanan toplam 104.195 yataklı 
564 yeni yatırımın yatırım programına alınması çalışmaları devam etmektedir.

• Yoğun bakım hizmetlerine ait mevcut planlama revize edilerek güncellenmiştir. 
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İkinci Altı Aylık Dönemde Gerçekleştirilmesi Düşünülen Faaliyetler

• Faal durumda bulunan tıp-dal merkezlerinin Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık 
Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğine uyum sağlamasına yönelik çalışmalara devam 
edilecektir. 

• Ülkemize yılsonu itibariyle sağlık turizmi kapsamında 300.000 civarında turist geleceği 
tahmin edilmektedir. Bu sebeple Türkçe, Almanca, Arapça, İngilizce, Rusça, Fransızca 
ve Farsça dillerinde yurtdışı çağrı merkezi ile ilgili 50.000 adet bilgilendirme afişi 
hazırlanacaktır.

• Yasadışı ve kötüye kullanılan ilaç ve madde analizi yapan laboratuarların belirlenen 
standartlar doğrultusunda açılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır.

• Kamu ve üniversite hastanelerinin bulunduğu bir pilot bölge oluşturularak sağlıkta 
insan gücü planlaması çalışmalarına devam edilecektir. 2023 sağlık iş gücü hedefleri 
ile eğitimdeki mevcut durumun karşılaştırılmasına ilişkin tamamlanan rapor YÖK, MEB, 
Kalkınma Bakanlığı ile istişareye açılarak, Türkiye’de Sağlık Eğitimi ve Sağlık İnsan Gücü 
Durum Raporu yayınlanacaktır.

• Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesisleri ve Üniversitelere Ait İlgili Birimlerin Birlikte 
Kullanımı ve İşbirliği Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik Taslağı ve Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri Hakkında Yönergede Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönerge Taslağı ile ilgili çalışmalara devam edilecektir.

•  Genetik Hastalıklar Tanı Merkezleri Yönetmeliği çalışmalarına ve Genetik Hastalıklar Tanı 
Merkezleri verilerinin toplanmasına devam edilecektir.

• Organ ve doku nakil merkezlerinin ruhsatlandırılması, denetimi ve izlenmesiyle ilgili iş ve 
işlemlerin yürütülmesi, Hematopoetik Kök Hücre Nakli Merkezleri Yönetmelik Taslağı için 
çalıştay yapılması, Hematopoetik Kök Hücre Nakli olmuş hastaların ve nakil merkezlerinin 
takip ve izleniminin daha etkin ve güvenilir olarak gerçekleştirilmesi amacıyla Kemik 
İliği Nakli Bilgi Sistemi oluşturulması; Kornea tedarik ve nakli konularında eğitimler 
düzenlenerek bu konuda yetişmiş personel sayısının artırılması, Avrupa ve Amerika doku 
bankalarından gelecek korneaların bekleme listelerindeki sıraya göre dağıtımı ve naklinin 
sağlanması çalışmalarına devam edilecektir. 
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HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

İlk Altı Aylık Dönemde Gerçekleştirilen Faaliyetler 

• Bakanlığımız muhakemat hizmetleri (1.455 idari ve 154 adli dava ile 119 icra takibi) 
yürütülmüş,  değişik konularda 185 mütalaa verilmiş, 8 Kanun Teklifi ve 7 Kanun Tasarısı 
ile 3 Tüzük, 17 Yönetmelik, 3 Tebliğ, 7 Genelge ve 44 Standart Tasarısı taslağı olmak 
üzere, toplam 89 adet mevzuat taslağı hakkında Bakanlık görüşü oluşturulmuştur. İcra 
müdürlüklerine 202 adet icra takibi yargılama gideri ile vekâlet ücreti ödenmiştir.

• Merkez ve taşra teşkilatındaki avukatlarca, her türlü dava ve ica takibi ile muhakemat 
ve danışma hizmetlerine ilişkin iş ve işlemlerin takibi için kullanılacak olan HUMOS’un 
(Hukuk Müşavirliği Otomasyon Sistemi) ihalesi sonuçlandırılmıştır.

İkinci Altı Aylık Dönemde Gerçekleştirilmesi Düşünülen Faaliyetler 

• Muhakemat hizmetleri ile hukuk danışmanlığına ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesine 
devam edilecektir.

• Merkez ve taşra teşkilatındaki avukatlarca, her türlü dava ve icra takibi ile muhakemat 
ve danışma hizmetlerine ilişkin iş ve işlemlerin takibi için kullanılacak olan HUMOS’un 
(Hukuk Müşavirliği Otomasyon Sistemi) Eylül ayı itibariyle Müşavirliğimiz bünyesinde ve 
Ocak 2014 itibariyle taşra teşkilatında faaliyete geçmesi planlanmaktadır.

SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İlk Altı Aylık Dönemde Gerçekleştirilen Faaliyetler

• Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Kamu Kurumları Araştırma ve 
Geliştirme Projelerini Destekleme Programı (TÜBİTAK KAMAG) (1007) kapsamındaki 2 
projenin gelişme raporları ve muhtelif görüş talepleri incelenmiş, değerlendirilmiş ve 
TÜBİTAK’a sunulmuştur. Ayrıca sonuçlanmış ve uygulama aşamasında olan 7 projenin, 
Proje Sonuçları Uygulama Planının (PSUP) uygulanmasının izlenmesi ve denetlenmesi 
işlemleri ilk dönem için yapılmış, gelişmeleri TÜBİTAK’a bildirilmiştir. Uygulanması 
tamamlanan toplam 11 projenin koordinasyonu, izlenmesi ve denetlenmesi çalışmaları 
gerçekleştirilmiştir.

• 2010/82 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Hizmet Alımları Genelgesi kapsamında araştırma 
geliştirme hizmet alımına yönelik önerilen projelerden 6’sına uygun görüş alınmıştır.

• TÜBİTAK KAMAG (1007) Programı kapsamında öncelikli proje konularıyla ilgili çalışmalar 
yapılmış ve Bakanlık içi ve dışı toplantılar düzenlenerek Bakanlığın öncelikli konuları 
belirlenmiştir. 
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• TÜBİTAK tarafından uygulamaya konulan 1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri 
Destekleme Programı kapsamında Bakanlığımız ile TÜBİTAK arasında imzalanan işbirliği 
protokolü ile “Tanı, Tedavi ve Destek Amaçlı Yenilikçi Tıbbi Cihazlar” konusunda çıkılan 
proje çağrısı sürecinde değerlendirme panellerinde görev alınarak çalışmalara katkı 
verilmiştir.

• Sağlık alanı, Bilim Teknoloji Yüksek Kurulu’nun 15 Ocak 2013’te yapılan 25’inci toplantısında 
alınan 2013/106 nolu karar gereği Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi 2011-2016 
kapsamında ivme kazanmamız gereken “Öncelikli Alan” olarak belirlendi. Bu kapsamda 
sağlıkta “Medikal Biyoteknoloji” teması öncelikli çalışılacak alan olarak kabul edildi ve 
bu alanda belirlenen 5 alt başlıkta teknoloji yol haritaları oluşturulması çalışmaları, 
Bakanlığımız-TÜBİTAK ve ilgili kurumların katılımıyla hazırlanmıştır. 

• Hacettepe Üniversitesi ile Hastane Yöneticiliği ve Sağlık İşletmeciliği Eğitim Programı 
için, BAYER firması ile Aile Hekimlerine yönelik Aile Sağlığı ve Planlaması Uzaktan Eğitim 
Programı için, Türk Hava Kurumu Üniversitesi ile Sağlık Bakanlığı personeline yönelik İş 
Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi için protokoller imzalanmıştır. 

• 2007-2011 Bebek ve Beş Yaş Altı Çocuk Ölümleri Araştırması İleri Analizi Çalışması 
kapsamında 152.042 haneden 127.768’sine (%84.67) ulaşılmıştır.

• Sağlık Çalışanlarının İşyerinde Şiddete Maruz Kalma Durumları Araştırması “DSÖ ve İLO 
Workplace Violance in Health Sector “ anketi esas alınarak yapılmıştır.

• “Adolesan Gebeliklerden Doğan 18-24 aylık Bebeklerin Gelişimlerinin Değerlendirilmesi 
Araştırması” na Ağustos 2012’de başlandı; Urfa, Diyarbakır, Gaziantep, Adana, Bursa ve 
Van’da bitirilmiştir.

• Yenidoğan Geç Hemorajik Hastalığı ve Kvit Proflaksisi Araştırması kapsamında 132 Eğitim 
Araştırma ve Üniversite Hastanesinden geribildirim alınmıştır. Epikrizlerden 43 tanesinde 
geç hemorajik hastalık (P53) tanısı görülmüştür. Bu vakaların doktorları ile görüşülerek 
vaka sayısı 40 olarak belirlenmiştir. 

• Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Çocuklarda Akılcı Antibiyotik Çalışması kapsamında 
ÜSYE, tonsillofarenjit, sinüzit ve otit tanısı alan çocuklara yazılan reçete verilerinin analizi 
devam etmektedir.

• 27-28 Haziran 2013 tarihlerinde İstanbul’da Türkiye Sağlıkta Evrensel Kapsam Bakanlar 
Konferansı düzenlenmiştir.
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• Japonya - Dünya Bankası Ortaklığı ile Değerlendirme Çalışması kapsamında Sağlık 
Finansmanı, Politik Ekonomi, Sağlıkta İnsan Kaynakları, Hastane Reformu konularında 
Şubat, Mart ve Nisan aylarında paydaşlar ile görüşmeler yapılmıştır.

• Sağlıkta Dönüşüm Programının Değerlendirilmesi Çalışmaları kapsamında yürütülen 
çalışmalardan; “Sıtmayla Savaş Programı”, “Türkiye’de Sağlık Bilişim Sistemi”, “Lot 
Tekniği İle Aile Hekimliği Olan ve Olmayan İllerde Aşılama Oranlarının Değerlendirilmesi” 
çalışmaları bitirilerek makaleler yayınlanmıştır. 

• Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Sağlık Bakanlığı arasında Resmi İstatistik Programı 
(RİP) kapsamında TÜİK’ in ulusal ve uluslararası resmi veri kullanıcı envanteri 
hazırlanmıştır. İstatistik Konseyi toplantısına katılım sağlanmıştır. 

• Bakanlığımızın ortak çalışma yaptığı uluslararası kuruluşlara (WHO, OECD, EUROSTAT 
vb.) uluslararası standartlarda ulusal verilerin gönderimi, güncellenmesi yapılmakta 
olup; bu kapsamda OECD Health Data veri tabanına 2013 yılının ilk çeyreğinde ilgili sağlık 
verileri gönderilerek Türkiye sağlık verilerinin güncellemesi yapılmıştır. 

• DSÖ’nün Resmi Kayıtlar ve Hayati İstatistiklerin Derlenmesi çalışmaları kapsamında, 
2010-2012 ölüm nedeni istatistikleri TÜİK tarafından yayınlanmadan önce ANACOD 
ile analiz edilmiş, kalite kontrolleri yapılmıştır. 2013 ölüm nedenlerinin web üzerinden 
toplanması için Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ile birlikte çalışılmış ve www.obs.gov.tr 
sistemi için teknik destek verilmiştir. 

• Sigara bırakma tedavilerinin mali etkinlik analizi hakkında rapor hazırlanması çalışmaları 
sürdürülmektedir.

• Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ile “Mineral Lifleriyle Çevresel ve Mesleksel Temasın 
Yol Açtığı Akciğer Patolojilerinin Yönetimine Yönelik İşbirliği Ağı Kurulması” projesi için 
protokol aşamasına gelinmiştir.

İkinci Altı Aylık Dönemde Gerçekleştirilmesi Düşünülen Faaliyetler

• Devam eden, sonuçlanan ve uygulama aşamasında olan Türkiye Bilimsel ve Teknolojik 
Araştırma Kurumu Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme 
Programı (TÜBİTAK KAMAG) (1007) Kamu Ar-Ge projelerinin görüş talepleri, gelişme ve 
sonuç raporlarının incelenmesi, değerlendirilmesi, izlenmesi ve denetlenmesine yönelik 
iş ve işlemler, ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon sağlanarak sürdürülecektir.

• 2010/82 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Hizmet Alımları Genelgesi’nin güncellenmesini 
takiben, genelgenin yayımlanması, duyurusunun yapılması ve bu kapsamda 
bilgilendirmesinin yapılması iş ve işlemleri yapılacaktır.  
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• Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi 2011–2016 Eylem Planına, Bakanlığımız 
tarafından önerilen 4 eylemin gelişme raporları takip edilecek, ikinci dönem için 
hazırlanılan formlar TÜBİTAK’a sunulacaktır.

• BTYK Kararı ile sağlık alanının öncelikli alanlar içine alınmasından sonra, “Medikal 
Biyoteknoloji” başlığı altında belirlenen alt başlıklarda TÜBİTAK tarafından çıkılacak proje 
çağrı süreçlerine destek verilecektir.  

• Kronik Hastalıklar Risk Faktörleri Araştırması’nda tütün alkol kullanımı, tuz tüketimi, 
diyet alışkanlıkları, fiziksel aktivite, yüksek kan basıncı, diyabet öyküsü sorularak ayrıca 
boy, kilo, bel çevresi kan basıncı ile kanda lipid ve trigliserid ölçülecektir. Türkiye geneli 
diyabet, hipertansiyon ve hiperlipidemi  prevalansı tespit edilecektir. Araştırma ile ilgili 
hazırlık çalışmaları devam edecektir. 

• Türkiye’de kadınlarda adet dönemi ve gebelikte yaşanan sağlık sorunlarını belirlemek 
amacı ile yapılması planlanan “Türkiye Kadın Sağlığı Araştırması” kapsamında örneklem 
yöntemi ile 9.287 hane belirlenmiş olup çalışmalar devam edecektir.

• Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Çocuklarda Akılcı Antibiyotik Çalışması kapsamında 
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan ilgili veriler tarafımıza iletilmiş olup ÜSYE, 
tonsillofarenjit, sinuzit ve otit tanısı alan çocuklara yazılan reçete verilerinin analizi 
sonucunda çalışma tamamlanarak raporunun hazırlanması planlanmaktadır.

• Sağlıkta insan kaynakları kapsamında Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından 
Türkiye’de sağlık çalışanlarının farklı gelişmişlik düzeyindeki bölgelerde hizmet verme 
konusundaki tutum ve memnuniyet düzeylerinin belirlemek için niteleyici çalışma 
yapılması planlanmıştır.

• Sağlıkta Dönüşüm Programının Değerlendirilmesi Çalışmaları kapsamında “Tütün Kontrol 
Programı Türkiye’de Yönetimi ve Sonuçları, Aile Hekimliği Uygulanan ve Uygulanmayan 
İllerde Koruyucu Sağlık Hizmetlerine Yaklaşım, Türkiye’de Bulaşıcı Hastalıkların Kontrolü 
Kamu Hastanelerinin Genel Verimliliği, Hastanelerde Yeniden Yatışların (Re-Admission) 
Değerlendirilmesi, Anne Ölümlerinin Azaltılmasına Yönelik Uygulanan Politikalar ve 
Sonuçları Anne ve Çocuk Sağlığı Alanında Geliştirilen Müdahalelerin Değerlendirilmesi, 
Sezaryen Doğumlarda Mevcut Durum ve Azaltılması Çalışmaları, İlaçta Geri Ödeme 
ve Fiyat Politikaları Tıbbi Cihazda Piyasa Gözetimi ve Denetim Mekanizmalarının 
Değerlendirilmesi, Sağlıkta Hasta- Sağlık Personeli İlişkileri ve İletişim, Kanser Kayıt ve 
Tarama Programları ile Ketem’ lerin Rolü, Sağlıkta Uluslararası Yardım Programlarının 
Değerlendirilmesi konularında çalışmalara devam edilecektir
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• 2012 Sağlık İstatistikleri Yıllığı yayınlanacaktır.

• Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Ofisinin Health for All (HFA) veri tabanına 2013 
yılının son çeyreğinde gelecek talep doğrultusunda verilerin gönderilmesi planlanmaktadır. 

• Kurumumuza 2013 yılının son çeyreğinde iletilen ve yıllık olarak yayınlanan OECD Health 
at a Glance ve/veya WHO, EUROSTAT vb. kuruluşlar tarafından yayınlanması planlanan 
rapor ve yayınlarda yer alan Türkiye sağlık verilerinin kontrol çalışmaları yapılacaktır. 

• Sigara bırakma tedavilerinin mali etkililik analizine dair raporun tamamlanıp yayınlanması 
ve “Sigara Bırakma Tedavileri” konulu HTA raporunun oluşturulması çalışmalarına devam 
edilecektir.

• Kanıta Dayalı Tıp Rehberleri (KTDR)’nin tamamı on line ortamdan erişilebilir hale 
getirilecektir. KTDR ilgili tüm süreci ve uygulamaları kapsayan bir yönerge hazırlanacaktır. 

SAĞLIĞIN GELİŞTİRİLMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

 İlk Altı Aylık Dönemde Gerçekleştirilen Faaliyetler

• Türkiye’de 14 Mart Tıp Bayramı kapsamında Ankara ve İstanbul’da Tıp Bayramı 
organizasyonları ile Hemşireler Günü organizasyonu düzenlenmiştir.

•  Obezite ve sağlıklı yaşam farkındalığını artırmak için muhtelif basılı reklam promosyon 
malzemesi alınmış ve vatandaşlara dağıtılmıştır.

• Bakanlığımızda hekimler başta olmak üzere sağlık çalışanları ile hastaların ilişkilerini 
geliştirmek, sağlık çalışanlarının özverili çabalarını toplumda görünür kılmak ve 
nihayetinde sağlık çalışanlarına yönelik şiddetle mücadeleye katkı sağlamak ve toplumsal 
duyarlılık oluşturmak için televizyon kanallarında yayınlanmak üzere spot film yapılmıştır.

• Sağlıkla ilgili sosyal medya yansımaları çalışmaları ile 2.Uluslararası Sağlığın Geliştirilmesi 
ve İletişimi Sempozyumu ve Sağlığın Geliştirilmesi Materyal Hazırlama Çalıştayı yapılmıştır.

İkinci Altı Aylık Dönemde Gerçekleştirilmesi Düşünülen Faaliyetler

• Sigara kullanımının azaltılması ve obezite ile mücadele kapsamında sağlıklı beslenme 
ve hareketli yaşam konusunda bilinç geliştirme programlarına yönelik medya çalışmaları 
yürütülecektir.

•  Ülke genelinde sağlık okuryazarlığı programı başlatılacaktır.
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• 23-31 Ağustos 2013 tarihlerinde 21. IUHPE Sağlığı Geliştirme Dünya Konferansı ve INHPF 
Yıllık Toplantısı adlı programlara katılım sağlanacaktır.

• Mevsimsel olarak yaygınlık gösteren grip, Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi gibi hastalıklarla 
mücadele ve baca gazı zehirlenmeleri vb. gibi sorunlarla mücadele amacıyla çalışmalar 
yürütülecektir.

DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İlk Altı Aylık Dönemde Gerçekleştirilen Faaliyetler

• Küresel Alkol Politikaları Sempozyumu, 26-27 Nisan 2013 tarihlerinde İstanbul’da 
düzenlenmiş olup, Sempozyuma DSÖ Genel Direktörü Dr. Margaret Chan ile birlikte 
Kosova, Arnavutluk, Mısır ve Tunus Sağlık Bakanları katılmıştır.

• 20-28 Mayıs 2013 tarihleri arasında İsviçre’nin Cenevre kentinde düzenlenen 66. Dünya 
Sağlık Asamblesine katılım sağlanmıştır.

• 17 Haziran 2013 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Dünya Sağlık Örgütü Avrupa 
Bölge Ofisi Arasında Türkiye’de DSÖ Ülke Ofisi Kurulmasına İlişkin Anlaşma Kopenhag’da 
imzalanmıştır.

• 27 Haziran 2013 tarihinde Somali ile Hastane İşletme ve Devir Protokolü ve Sağlık Alanında 
İkili İşbirliği Anlaşması imzalanmıştır.

• 27 Haziran 2013 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Dünya Sağlık Örgütü arasında, 
DSÖ 63. Avrupa Bölge Komitesi Toplantısının 16-19 Eylül 2013 tarihlerinde İzmir’de 
yapılmasına ilişkin anlaşma imzalanmıştır. 

• Somali-Türkiye Ortak Sağlık Haftası (7-15 Mart 2013), Cibuti-Türkiye Ortak Sağlık Haftası 
(28 Mart - 05 Nisan 2013) ve Moldova / Gökoğuz Yeri - Türkiye Ortak Sağlık Haftası (30 
Haziran / 06 Temmuz 2013) organizasyonları yapılmıştır.

• Çeşitli ülkelerle yapılan anlaşmalar çerçevesinde Afganistan’dan 140, Arnavutluk’tan 74, 
Azerbaycan’dan 5,  KKTC’den 4, Kosova’dan 27,  Sudan’dan 100, Yemen’den 17, Afganistan 
Mezarışerif ve Cevizcan’dan 30 hasta olmak üzere toplam 397 hastanın tedavisi yapılmıştır.

• Afganistan’dan 5, Azerbaycan’dan 4, Sudan’dan 12, Moritanya’dan 11, Özbekistan’dan 22, 
Filistin’den 1, Kazakistan’dan 30, Cibuti’den 1,  Nahçıvan’dan 32, Gürcistan’dan 17 olmak 
üzere toplam 135 sağlık personeline eğitim verilmiştir. 
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İkinci Altı Aylık Dönemde Gerçekleştirilmesi Düşünülen Faaliyetler

• Mogadişu Somali – Türkiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Nyala Sudan-Türkiye Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi Temmuz-Ağustos döneminde faaliyete başlayacaktır.

• Afganistan Atatürk Çocuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2013 yılı sonuna kadar faaliyete 
başlayacaktır.

• 16-19 Eylül 2013 tarihleri arasında DSÖ 63. Avrupa Bölge Komitesi Toplantısı İzmir’de 
düzenlenecektir.

• Endonezya’nın Jakarta kentinde 20-24 Ekim 2013 tarihleri arasında düzenlenecek olan 
İslam İşbirliği Teşkilatı 4. Sağlık Bakanları Toplantısına ve 27-30 Ekim 2013 tarihleri 
arasında Tunus’da düzenlenecek olan DSÖ Doğu Akdeniz Bölge Komitesi 60. Toplantısına 
katılım sağlanacaktır.

• Kırgızistan, Kosova, Tunus, Afganistan, Nijer, Sudan ve Yemen ile Ortak Sağlık Haftaları 
düzenlenecektir.

• Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) 5.192.231,64.-TL, BM Nüfus Faaliyetleri Fonu’na (UNFPA) 
269.820,00.-TL, Uluslararası Kanserle Mücadele Birliği’ne (UICC) 2.927,85.-TL, Uluslararası 
Kanser Araştırmaları Ajansı’na (IARC) 1.392.581,79.-TL üyelik aidatı ödenecektir.

• Afganistan’dan 21, KKTC’den 24, Özbekistan’dan 121, Güney Sudan’dan 10, Moritanya’dan 
50, Nijer’den 13, Kırgızistan’dan 6, Etyopya’dan 16, Azerbaycan’dan 17, Yemen’den 12 ve 
Moğolistan’dan 10 olmak üzere toplam 300 yabancı sağlık personeline eğitim verilecektir.

SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İlk Altı Aylık Dönemde Gerçekleştirilen Faaliyetler

• Hasta yaşı sınırlaması ile ilgili her hekim ve polikliniğin kendi yaş sınırını Merkezi Hastane 
Randevu Sistemine (MHRS) tanımlaması gerçekleştirilmiştir. 

• 25-26 Mart 2013 tarihlerinde Erzurum’da “MHRS Kontrol Ekipleri Eğitimi” ile 30-31 Mayıs 
2013 tarihlerinde yazılım firmalarına yönelik olarak MHRS-AHBS (Aile Hekimliği Bilgi 
Sistemi) entegrasyonu çalıştayı düzenlenmiştir. 

• 1 Haziran 2013 tarihinden itibaren yan dal branşlarına yeniden MHRS üzerinden randevu 
verilmesi sağlanmıştır. Aile Hekimleri, hastalarına MHRS’ den ana ve yan dal branşları 
için randevu oluşturmaya başlamıştır. 
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• MHRS-4 ihalesi yapılmıştır. E-Sağlık Net online protokol servisinin devreye alınması işi 
yapılmıştır. USVS 2.1 versiyonunun geçişi yapılmıştır.

• Vatandaşlara MHRS memnuniyet anketleri yapılmıştır. 

• E-Radyoloji projesinin geliştirilmesiyle ilgili pilot uygulama Ankara’da yapılmaktadır. 

• 13-17 Mayıs 2013 tarihleri arasında Bilgi Güvenliği yönetim sürecinde görevli personel için 
TSE’ den 27001 – ISO IEC Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi ve İç Tetkik Eğitimi 
alınmıştır. 

İkinci Altı Aylık Dönemde Gerçekleştirilmesi Düşünülen Faaliyetler

•  1 Temmuz 2013 tarihi itibari ile vatandaşların Aile Hekimlerinden de Merkezi Hastane 
Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu ile muayene olması sağlanacaktır.

•  Ağız Diş Sağlığı Merkezi (ADSM) tarafından devam eden işlemler ve uzmanlık dalları 
randevularının MHRS üzerinden yönetilmesi sağlanacaktır. 

• Vatandaşların yan dal branşlarında; çağrı merkezleri, web ve akıllı mobil cihazlar 
aracılığıyla randevu alabilmesi sağlanacaktır. 

• İllerde MHRS sorumlularının bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenecektir. 

•  e-radyoloji proje geliştirilmesinin ülkemizde yaygınlaştırılma çalışmaları yapılacaktır. 

• 20-21 Eylül 2013 tarihlerinde Ankara’ da Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Bilgi 
Güvenliği Derneği, Gazi Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi işbirliği ile 
düzenlenecek VI. Uluslararası Bilgi Güvenliği Kriptoloji Konferansı’na ve 22-25 Kasım 2013 
tarihlerinde İstanbul’ da Sağlık Turizm Derneği tarafından düzenlenecek VI. Uluslararası 
Sağlık Turizm Kongresi’ne katılım sağlanacaktır. 

• Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kurulumu için çalışmalar yapılacaktır.

• Ağustos - Aralık tarihleri arasında ofis programları kullanımı, bilgi güvenliği ve Çekirdek 
Kaynak Yönetim Sistemi (ÇKYS)  konularında personele uzaktan eğitim verilecektir. 
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YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İlk Altı Aylık Dönemde Gerçekleştirilen Faaliyetler

• 2013 Yılı Haziran ayı sonuna kadar kurum içi naklen atama kurası, SHÇEK kurası, eş 
durumu kurası, 49. dönem devlet hizmeti yükümlülüğü mazeret durumu(eş ve sağlık) 
kurası, 49. dönem devlet hizmeti yükümlülüğü kurası, 4/B sözleşmeli personel eş durumu 
nedeniyle yer değişikliği kurası, kurumlar arası naklen atama kurası, 50. dönem devlet 
hizmeti yükümlülüğü mazeret durumu (eş ve sağlık)kurası, 50. dönem devlet hizmeti 
yükümlülüğü kurası, ilk defa ve yeniden (emekli olan tabip ve uzman tabipler dâhil) açıktan 
atama kurası, Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları 4/B sözleşmeli diş tabibi eczacı alımı 
kurası, istifa sonrası yeniden (açıktan) atama kurası işlemleri yapılmıştır.

• Bakanlık ve Bağlı Kuruluşlarına ait 2.368 adet boş sözleşmeli personel pozisyonunda birim 
ve unvan değişikliği çalışması yapılmış, 3.714 pozisyon için sözleşmeli personel alımına 
çıkılmıştır. Bakanlık taşra teşkilatına ait pozisyonlara yerleşen 1.084 sözleşmeli personel 
göreve başlatılmıştır. 

• Bakanlığımız merkez ve hizmet birimlerinin evrak şubelerinde çalışan personele tehlikeli 
posta hakkında eğitim verilmiştir. 

• Bakanlığımız Merkez ve Taşra teşkilatında ihtiyaç duyulan kadro ve unvanlarda dolu-boş 
kadro değişikliği cetvelleri hazırlanarak Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığına 
teklif yapılmıştır. 

İkinci Altı Aylık Dönemde Gerçekleştirilmesi Düşünülen Faaliyetler

• İlk altı aylık dönemde gerçekleştirilen satın alma, kiralama, onarım, taşıma, yolluk, yemek, 
güvenlik, temizlik hizmetleri v.b. iş ve işlemlere devam edilecektir. 

• 2014 yılı için akaryakıt alımı ihalesi, temizlik hizmeti alımı ihalesi, güvenlik hizmeti alımı 
ihalesi, yemekhane servis elemanı ihalesi, araç kiralama hizmeti alımı ihalesi, elektrik 
enerjisi alımı ihalesi, ses ihalesi ve personel servis hizmeti alımı ihalesi sonuçlandırılacaktır.

• Devlet hizmeti yükümlülüğü ile eş ve sağlık mazeretleri kuraları gerçekleştirilecektir. 

• Kurumlar arası atama, açıktan atama, istifa sonrası (yeniden) açıktan atama, yer değiştirme 
suretiyle atanma kuralarının gerçekleştirilmesi planlanmakta olup, diğer kuraların çekiliş 
ve sonuçlandırma işlemleri de yapılacaktır. 
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• Merkez teşkilatı personeli ile bağlı kuruluşlarda çalışan tabip ve uzman tabipler ile ilk 
defa atanacak devlet hizmeti yükümlüsü (DHY) tabip ve uzman tabiplerin sağlık mazereti 
başvurularının komisyona sunulma işlemleri yapılacaktır. 

• İstifa sonrası yeniden atama kurası sonucu personelin ataması yapılacaktır. 1 Tercüman, 
12 VHKİ, 6 istatistikçi, 15 mimar, 5 şehir plancısı, 100 mühendis olmak üzere toplam 139 
personelin açıktan atamaları yapılacaktır. 2013 Yılı Haziran Dönemi Kurum içi Naklen 
Atama Kurası sonucu yerleşen Diğer Sağlık Personelinin atamaları ise Temmuz 2013 
tarihinde yapılacaktır. 2013 yılı Temmuz/Ağustos aylarında, 4/B sözleşmeli personelin 
eş durumu nedeniyle yer değişikliği başvuruları alınarak değerlendirilecek, Eylül ayı 
içerisinde atama işlemleri gerçekleştirilecektir. 4924 sayılı Kanun ile Bakanlık ve Bağlı 
Kuruluşlara tahsis edilen sözleşmeli personel pozisyonlarının 2014 yılına ait planlama ve 
iptal/ihdas çalışmaları yapılacaktır. 

• 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’nun 22’nci maddesine 
göre Toplu Sözleşme Yapılma Usul ve Esasları ile Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, Kamu 
Personeli Danışma Kurulu ve Kurum İdari Kurullarının Teşkili, Çalışma Usul ve Esaslarına 
İlişkin Yönetmeliğin 14. Maddesinde belirtilen Kurum İdare Kurulu Toplantısı, Bakanlığımız 
temsilcileri ve yetkili sendika temsilcilerinin katılımı ile Ekim ayı içerisinde yapılacaktır. 

SAĞLIK YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İlk Altı Aylık Dönemde Gerçekleştirilen Faaliyetler    

• 2013 Yılı Yatırım Programında yer alan, 195 adet hastane/hastane yeni bloğu, 42 adet 
entegre ilçe hastanesi, 42 adet ağız ve diş sağlığı merkezi, 190 adet sağlık ocağı, sağlık 
evi, ASM, TSM, 112 acil sağlık hizmetleri merkezi, 9 adet sağlık müdürlüğü hizmet binası, 
23 adet lojman inşaatı olmak üzere toplam 501 adet projeden;  2013 yılı Haziran ayı sonu 
itibariyle 134 adet hastane, hastane yeni bloğu, 23 adet entegre ilçe hastanesi, 19 adet ağız 
ve diş sağlığı merkezi, 23 adet sağlık ocağı ASM, TSM, 9 adet sağlık müdürlüğü hizmet 
binası ve 8 adet lojman inşaatı devam etmektedir.

• 2013 Yılı Yatırım Programında yer alan inşaatlardan 2013 Yılı Haziran Ayı sonu itibariyle, 3 
adet hastane, 2 adet ADSM, 6 adet ASM, TSM, 1 adet lojman inşaatı tamamlanmıştır.   

İkinci Altı Aylık Dönemde Gerçekleştirilmesi Düşünülen Faaliyetler

• Bakanlığımız 2013 Yılı Yatırım Programında yer alan inşaatlardan toplam 22 adet hastane/
hastane yeni bloğu, 3 adet ağız ve diş sağlığı merkezi, 4 adet sağlık ocağı, sağlık evi, ASM 
ve TSM inşaatının tamamlanması planlanmaktadır.
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• Bakanlığımız yatırım programında olan hastane, ek bina, ADSM, ASM, TSM, sağlık ocağı, 
sağlık evi, sağlık müdürlüğü, idari binaların yapımı ile deprem tahkik güçlendirmesi, 
tadilatı, nitelikli hale getirilmesi, zemin, etüt, zemin iyileştirme projeleri ve ihale dokümanı 
hazırlanması işlerinden 67 adedinin temininin yılsonuna kadar yapılması planlanmaktadır.

ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

İlk Altı Aylık Dönemde Gerçekleştirilen Faaliyetler

• Hava ambulans uçağı ile 801 yurtiçi, 40 yurtdışı hasta, 55 organ; ambulans helikopter ile 
de 1.357 hasta ve 7 organ taşınmıştır. 

• 17-18 Ocak 2013 tarihinde Tek Çağrı Merkezleri Projesinin Değerlendirilmesi Çalıştayı 
yapılmıştır.

•  Tele tıp uygulamasının hayata geçirilmesi konusunda gerekli çalışma ve görüşmeler 
yapılmış olup; Konya’da pilot uygulaması yapılmıştır.

•  İl Ambulans Servisi Çalışma Yönergesi hazırlanmıştır.

• 17. Akdeniz Oyunlarında ambulans hizmeti sunulmuştur.

• Karayolu Güvenliği çalışmaları ve RS 10 projesi kapsamında Dünya Sağlık Örgütü ile 
koordinasyon halinde yapılan çalışmalara katılım sağlanmıştır.

• Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu ile B tipi istasyonların çalışma prensipleri,  Türkiye 
Halk Sağlığı Kurumu ile de B tipi istasyonların çalışma prensipleri ve A tipi istasyonların 
konuşlanması ile ilgili ortak iş birliği protokolü hazırlanmıştır.

• Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında yapılan Sağlık Hizmet Grubu Planı hazırlanarak 
AFAD’a teslim edilmiştir.

• Suriyeli vatandaşların bulunduğu kamplara UMKE personeli planlaması ve görevlendirmesi 
yapılmıştır. 21 Koordinatör Bölge’nin katılımı ile UMKE çalıştayı gerçekleştirilmiştir.

• AFAD, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, Sağlık Hizmetleri 
Genel Müdürlüğü ve Genel Müdürlüğümüzden yetkili kişilerle geçici koruma altına alınan 
Suriyelilerin bulunduğu kamplar Mayıs 2013 tarihinde ziyaret edilmiştir.
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• On beş günlük periyotlarla AFAD, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Türkiye Kamu 
Hastaneleri Kurumu, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, gerek görüldüğünde ilgili 
diğer Kurum/Müdürlüklerden yetkili kişilerin katılımıyla Suriye Koordinasyon Toplantıları 
düzenlenmektedir.

• Afet öncesi sırası ve sonrasında Psiko-sosyal destek hizmetlerini gerçekleştirebilmek 
için 21 Acil Sağlık Hizmetleri Bölgelerinde psiko-sosyal destek timleri oluşturularak 
eğitimlerine başlanmıştır.

• Ulusal Zehir Danışma Merkezi 84.285 adet başvuru yapılmış olup, bu çağrıların özelliğine 
göre hizmet sunumu yapılmıştır.

• Ocak ayında alınan ambulansların dağıtım töreni Başbakanımızın katılımıyla İstanbul’da 
gerçekleştirilmiştir.

• Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) için alınan 30 adet UMKE aracından 24 tanesinin 
illere dağıtımı yapılmıştır.

• Konya Sağlık Müdürlüğüne Mobil Çadır Hastane ve Donanımı tahsis edilmiştir.  Ülkemize 
sığınan yabancı vatandaşlara sağlık hizmeti sunumunda açılan Gaziantep kampına Elazığ 
Sağlık Müdürlüğünden bir adet Mobil Çadır Hastane ve Donanımı gönderilmiştir.

• Yemen Hükümetine bir adet Ağır İklim Tipi Mobil Çadır Hastane ve donanımı gönderilmiştir.

İkinci Altı Aylık Dönemde Gerçekleştirilmesi Düşünülen Faaliyetler

• Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik, Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği, İl Ambulans Servisi 
Çalışma Yönergesi yayınlanacaktır.

• İl Sağlık Afet ve Acil Durum Planı (İL-SAP) yönergesi taslağı çalışmalarına ve İL-SAP’ın İl 
Sağlık Müdürlüklerinin performans kriterlerine girmesi için gerekli çalışmalara devam 
edilecektir.

• Geçici koruma altına alınan Suriyelilerin yerleştirildiği kamplara ziyaretler devam edecektir. 
Açılması planlanan yeni kamplarda sunulacak olan sağlık hizmetleri ve koordinasyonları 
sağlanacaktır.

• Acil Hekimliği Sertifika Programı Uygulama Yönergesinde değişiklik yapılarak, Acil Sağlık 
Hizmetleri ve UMKE personel eğitim uygulamalarının yeniden düzenlenmesi sağlanacak, 
ilkyardım yönetmeliği güncel uygulamalar çerçevesinde yeniden düzenlenecektir.
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• Sağlık Bakanlığı Urla Ulusal ve Uluslararası Acil Afet Eğitim ve Simulasyon Merkezi’nin 
Güçlendirilmesi Projesi yürütülmeye devam edilecektir.

• Afet ve acil durumlara hazırlık amacıyla 1 adet ağır iklim çadırı, 5 adet ağır iklim ara 
bağlantılı çadırı, 5 adet şişme çadır ara bağlantısı alımı gerçekleştirilecektir.

•  9 adet 4 x 2 dizel 4 hasta taşıma ambulansı,  26 adet 4 x 2 dizel yoğun bakım tipi ambulansı, 
338 adet 4 x 2 dizel panelvan tıbbi donanımlı ambulans, 19 adet 4 x4 dizel arazi tipi kar 
paletli ambulans, 73 adet 4 x 4 dizel panelvan tıbbi donanımlı ambulans, 134 adet 4x2 
otomatik vites dizel panelvan tipi ambulans, 27 adet 4 x 4 dizel panelvan tıbbi donanımlı 
ambulans, 8 adet 4x4 pic-up umke aracı alımı planlanmıştır. 

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

 İlk Altı Aylık Dönemde Gerçekleştirilen Faaliyetler

• Bakanlığımız 2012 Yılı Bütçe Kesin Hesabı ile Taşınır Kesin Hesap Cetveli ve Taşınır Kesin 
Hesap İcmal Cetveli hazırlanmış ve ilgili birimlere gönderilmiştir.

• Bakanlığımızın 2012 Yılı yatırım projelerinin gerçekleşme ve uygulama sonuçları Mart ayı 
içerisinde Sayıştay Başkanlığı, Maliye Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığı’na gönderilmiştir. 

• Bakanlığımız 2012 Mali Yılı İdare Faaliyet Raporu hazırlanmıştır. 

• İşçi Sayısı Tespit ve Takip Sisteminin İl Sağlık Müdürlüklerine göre revizyon çalışmaları 
yapılmıştır. 

• İl Sağlık Müdürlüklerinin döner sermaye bütçe işlemleri gerçekleştirilmiştir. 

• Bakanlığa bağlı kurumların merkeze aktardıkları merkez pay tutarlarından oluşan 
ödeneğin ilgili mevzuat dâhilinde planlaması ve tahsisi gerçekleştirilmiştir. 

• Döner sermaye kaynaklı alımlarla ilgili olarak Bakanlık merkez birimlerince yapılan genel 
düzenlemeler ile işletmelerce tereddüde düşülen hususlarda, döner sermaye mevzuatı, 
ihale mevzuatı ve ilgili mevzuat çerçevesinde görüş bildirilmiştir. 

• Döner sermayeli işletmelerin gerçekleştirdiği ihalelerle ilgili olarak talep edilen yasaklama 
işlemleri gerçekleştirilmiştir. 

• Döner sermayeli işletmelerimizin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62’nci maddesinin 
“ı” bendi uyarınca gelen izin talepleri değerlendirilerek gerekli işlemler yapılmıştır. 
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• Bakanlığımıza bağlı döner sermayeli kurum ve kuruluşların mali durumlarına ilişkin 
raporlar hazırlanmış, uygulamada birlik sağlanması amacıyla düzenlemeler yapılmıştır. 

• 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile verilen iç kontrol ve ön mali kontrole 
ilişkin çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

• Ekonomi Koordinasyon Kurulu tedbirlerin gerçekleşme durumları takip edildi ve 
güncelleme çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

• Bakanlığımız personelinin maaş ve özlük hakları analizi ile mali yük çalışmaları 
gerçekleştirilmiştir.

• 2013 yılı global bütçe gerçekleşmelerine ilişkin projeksiyonlar yapılmıştır. 

• Sosyal güvenlik sağlık harcamaları ve kamu sağlık harcamaları aylık olarak takip edilmiştir.

• Sağlık Bakanlığı ve Bağlı kuruluşların yeniden yapılandırılması nedeniyle Bakanlığımızın 
Merkez ve Taşra teşkilatlarına İdare Birim Kimlik Kodları yeniden düzenlenerek hem 
Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanlığı internet sitesinde (Devlet Teşkilatı Veri 
tabanında) hem de Başkanlığımız http://www.sgb.saglik.gov.tr/ internet sayfasında 
yayınlanmıştır.

• Başbakanlık tarafından kamu kurumlarında sunulan tüm hizmet ve faaliyetlerin 
adlandırılması, tanımlanması ile ilgili işlemler için geliştirilen “Hizmet Envanteri Veri 
Tabanı (HEVT)”, kurumlar tarafından resmi yazışmaların ‘sayı bölümünde’ kullanılan 
haberleşme kodları ile ilgili işlemler için geliştirilen “Devlet Teşkilatı Veri Tabanı (DTVT)” ve 
kamu hizmetlerinin sunumunda girdi olarak kullanılan, sonucunda ise çıktı olarak üretilen 
verilerin hizmet ve belge bazında neler olduğunun tespit edilmesi amacıyla geliştirilen 
“Kamu Veri Envanteri (KVE)” uygulama projeleri ile ilgili çalışmalar sürdürülmektedir. 

• 2013 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu 
Kararının “İzleme Raporları” başlıklı 25’inci maddesinin (a) bendi gereği hazırlanan 
Bakanlığımız merkez birimleri ve Bağlı Kuruluşlarımız 1. Dönem (Ocak, Şubat ve Mart) 
izleme raporu Kalkınma Bakanlığı’na gönderilmiş olup 2. Dönem (Nisan, Mayıs ve Haziran) 
rapor ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.

• Bakanlığımız bilgi güvenliği politikaları gereği olarak Başkanlığımızın domain sisteminin 
lisanslama çalışması yapılmıştır.

• Bakanlık 2013-2017 Stratejik Planının izlenme ve değerlendirmesine yönelik program 
oluşturulmuştur.
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• 18 - 21 Şubat 2013 tarihleri arasında Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Mali Uygulamaları ve 
Mevzuatı Eğitimi gerçekleştirilmiştir.

• 14 - 18 Mart 2013 tarihleri arasında Döner Sermaye Mali Yönetim Sisteminin Kurulmasına 
Yönelik Eğitim gerçekleştirilmiştir.

İkinci Altı Aylık Dönemde Gerçekleştirilmesi Düşünülen Faaliyetler

• Bakanlığımızın 2014 mali yılı ve izleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren bütçe teklifi, 
Orta Vadeli Program ve Orta Vadeli Mali Plan’da yer alan politika önceliklerine göre 
hazırlanarak Maliye Bakanlığı’na, yatırım teklifi ise Kalkınma Bakanlığına gönderilecektir. 

• İşçi Sayısı Tespit ve Takip Sisteminin İl Sağlık Müdürlüklerine göre güncellenmesi ve verilerin 
toplanması, işçi artırımı taleplerinin buna göre değerlendirilerek sonuçlandırılmasına 
yönelik çalışmalara devam edilecektir. 

• İl Sağlık Müdürlüklerinin 2013 yılı bütçe aktarma ve ek bütçe işlemleri gerçekleştirilecek, 
2014 yılı döner sermaye bütçeleri hazırlanacaktır. 

• Bakanlığa bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarınca Sosyal Güvenlik Kurumu mensuplarına 
sunulan hizmet karşılığı olan ödeneklerin planlama ve tahsisine devam edilecektir. 

• Döner sermayeli işletmelerin gerçekleştirdiği ihalelerle ilgili olarak talep edilen yasaklama 
işlemlerine devam edilecektir. 

• Döner sermayeli işletmelerimizin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62’nci maddesinin 
“ı” bendi uyarınca gelen izin talepleri değerlendirilerek gerekli işlemler yapılmaya devam 
edilecek. 

• Ön mali kontrol işlemlerinin yapılmasına devam edilecektir.

• Bakanlığımız iç kontrol sistemi hazırlama çalışmaları koordine edilecektir.

• Ekonomi Koordinasyon Kurulunca belirlenen tedbirlerin gerçekleşme durumları takip 
edilecektir.

• 2013 yılı global bütçe gerçekleşmeleri aylık olarak takip edilerek; 2014 yılı Global bütçe 
belirleme çalışmalarına başlanacaktır.

• Sosyal güvenlik sağlık harcamaları ve kamu sağlık harcamaları kitapçıkları oluşturulacaktır.
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• Bakanlığımızın 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yeniden yapılandırılması 
nedeniyle, “Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Saklama Süreli Standart Dosya Planı” 
ile ilgili çalışmalara devam edilecektir.

• 04.10.2012 tarihli ve 2011/3839 sayılı 2013Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve 
İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararının “İzleme Raporları” başlıklı 25’inci maddesinin 
(a) bendi gereği; Bakanlığımız merkez birimleri ve Bağlı Kuruluşlarımız 3’üncü (Temmuz, 
Ağustos, Eylül) ve 4’üncü (Ekim, Kasım, Aralık) dönem izleme raporlarının hazırlanması 
çalışmalarına devam edilecektir.

• Bakanlığımız 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu çalışmalarına yılsonuna doğru başlanacaktır.

• Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatına ait resmi yazışma kodları ile ilgili rutin çalışmalar 
devam edecektir. 

• Stratejik planın izleme ve değerlendirme sistemi ile Bakanlık 2013-2017 stratejik planının 
hedef/birim bazında performanslarının ölçülmesi planlanmaktadır.

• 81 İl Stratejik Planı hazırlanması hedeflenmektedir. Hazırlanacak 81 il Taşra teşkilatı 
stratejik planının takip edilmesi ve göstergelerin izlenmesi için bir web uygulaması 
geliştirilecektir. 81 İl Stratejik planına örnek teşkil etmesi amacıyla 3 ilde (İstanbul, 
Kırıkkale ve Şanlıurfa) pilot çalışma hazırlıklarına başlanacak ve kalan diğer ilerin 
stratejik planının yılsonuna kadar çıkarılması amaçlanmaktadır. Bakanlık 2013-2017 
Stratejik Planıyla uyumlu il stratejik planının oluşturulabilmesi için Bakanlığımız Bağlı 
Kuruluşları ile de istişare halinde ortak bir çalışma gerçekleştirilecektir. İllere ve 3 pilot 
ile yol gösterici olması anlamında İl Sağlık Müdürlükleri için İl Stratejik Plan Rehberi 
hazırlanarak Bakanlık web adresinde yayınlanmıştır.


