
SAĞLIK HİZMETLERİNDE 

TEŞKİLATLANMA VE HİZMET SUNUM 

ESASLARI
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Göç Sağlığı Dairesi Başkanlığı

Göç Sağlığı Koordinasyon Birimi AB Hibe Projesi Koordinasyon Birimi

Kalite Yönetim Birimi
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 Göç sağlığı hizmetlerini koordine etmek.

 Gereken sağlık hizmetlerini iş birliği içerisinde planlamak, uygulanmasını sağlamak.

 İhtiyaçları tespit ederek ilgili birimlerle koordinasyon içerisinde temin edilmesini sağlamak.

 Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak; sivil toplum kuruluşlarının yürüttüğü

faaliyetleri koordine etmek, izlemek, değerlendirmek.

 Faaliyet alanlarıyla ilgili eğitim etkinlikleri düzenlemek; araştırmalar yapmak, düzenlenen

ulusal ve uluslararası etkinliklere katkı ve katılım sağlamak.

 Görev ve sorumluluk alanı ile ilgili konularda veri toplamak, bu verilerin analiz ve

raporlama çalışmalarını yapmak veya yaptırmak.

GÖREVLERİ
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Finansal Analiz ve 
Faturalandırma 

Dairesi Başkanlığı

Mali Analiz 
Birimi

Faturalandırma ve 
Fiyatlandırma Birimi

Tıbbi Malzeme ve 
İlaç Birimi

Maliyet Analizi 
Birimi

İdare ve 
Koordinasyon 

Birimi
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• Sağlık tesislerinin SUT’a ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

• Sağlık tesislerinde verilen hizmetlerin fiyatlandırılmasına ilişkin görüş oluşturmak ve ilgili birimlere önerilerde bulunmak.

• Sağlık Hizmetleri GenelMüdürlüğünce yayımlanan Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesine yönelik Genel Müdürlük görüşünü

oluşturmak.

• Özel sağlık kuruluşlarının sağlık tesislerinden hizmet alımına ilişkin düzenlemeleri yapmak.

• Sağlık tesislerinde verilen hizmetlere ilişkinmaliyet analizleri yapmak.

• Teşhis ve tedavi yöntemlerinin maliyet etkililik ve maliyet yararlılık yönünden değerlendirmek ve bu alanda çalışmalar

yapmak.

• Sağlık tesislerinin mali durumlarını incelemek ve analiz etmek.

• Sağlık tesislerinin finansal risklerini belirlemek ve değerlendirmek.

• Sağlık tesislerinin gelirlerini izlemek, analiz etmek ve gelir artırıcı düzenleme önerilerinde bulunmak.

GÖREVLERİ
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POZİSYON İ1 İ2 İ3 İ4 İ5 İ6 İ7 İ8 İ9

İl Sağlık Müdürü 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Başkan 11 7 7 5 5 4 4 4 2

Başkan Yardımcısı 30 17 13 11 9 8 5 4 3

İlçe Sağlık Müdürü 38 16 25 13 15 12 7 4 -

Grubu Nüfus

İ1 10.000.000’den büyük olan iller 

İ2 4.500.000 ile 10.000.000 olan iller 

İ3 3.500.000 ile 4.500.000 olan iller 

İ4 2.500.000 ile 3.500.000 olan iller

İ5 1.500.000 ile 2.500.000 olan iller

İ6 720.000 ile 1.500.000 olan iller

İ7 500.000 ile 720.000 olan iller

İ8 250.000 ile 500.000 olan iller

İ9 250.000’den küçük olan iller

SAĞLIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI İDARİ VE HİZMET BİRİMLERİ KADRO STANDARTLARI YÖNETMELİĞİ
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 Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri; Sağlığın teşviki, koruyucu sağlık hizmetleri ile ilk

kademedeki teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin bir arada verildiği, bireylerin

hizmete kolayca ulaşabildikleri, etkin ve yaygın sağlık hizmeti sunumudur.

 Toplum Sağlığı Merkezleri ve Bağlı Birimleri

 Sağlıklı Hayat Merkezleri (SHM)

 KETEM

 Göçmen Sağlığı Merkezi

 Aile Sağlığı Merkezleri,

 Verem Savaş Dispanserleri,

 Aile Sağlığı Merkezleri,

 Yabancı Uyruklular Polikliniği

…

SAĞLIK HİZMETİ SUNUMU
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 İkinci Basamak Sağlık Hizmetleri; hastalara yataklı bir sağlık kuruluşunda

yatırılarak verilen tedavi hizmetleridir.

 Eğitim ve araştırma hastanesi olmayan devlet hastaneleri

 Özel dal hastaneleri

 Diğer resmi kurum hastaneleri

 Özel hastaneler

 Özel tıp merkezleri ve özel dal merkezleri

SAĞLIK HİZMETİ SUNUMU
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 Üçüncü Basamak Sağlık Hizmetleri; özel bir yaş grubuna, cinsiyete ya da belli bir

hastalığa sahip kişilere, o konuda en geniş imkanlara sahip yataklı tedavi

kuruluşlarında verilen hizmettir.

 Sağlık Bakanlığı eğitim ve araştırma hastaneleri

 Ağız diş sağlığı merkezleri ve hastaneleri

 Özel dal eğitim ve araştırma hastaneleri

 Üniversite hastaneleri

SAĞLIK HİZMETİ SUNUMU



6458 Sayılı 
Yabancılar ve 
Uluslararası

Koruma 
Kanunu

2015/8 Sayılı AFAD 
Genelgesi

Göçmen Sağlığı 
Merkezleri/Birimlerine Dair 

Yönerge

Geçici Koruma 
Yönetmeliği 

… Yılı Götürü Bedel 
Protokolü

2017/10 Sayılı  İçişleri 
Bakanlığı Genelgesi

Geçici Koruma Altına 
Alınanlara Verilecek 
Sağlık Hizmetlerine 

Dair Esaslar
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 Suriye’de yaşanan olaylar nedeniyle Ülkemize gelen Suriyelilere yönelik sağlık

hizmetlerinin sunumuna 29 Nisan 2011tarihinde Hatay ilinde başlanmıştır.

 Sağlık hizmetleri başlangıçtan 2015 yılı sonuna kadar Suriye’deki savaşın kısa vadede

sonuçlanacağı öngörüsüne göre planlanmış ve sunulmuştur.

 Gelinen süreçte; ülkemizdeki sağlık uygulamaları ile uyumlu, ancak Geçici

korunanların özel ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde planlama ve hizmet sunumu

yapılmaktadır.

SAĞLIK HİZMETİ SUNUMU
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 Sınırımıza yaralı ya da acil hasta olarak getirilen Suriyeliler, 112 ekiplerimiz tarafından

hastanelerimize nakledilmekte, gerekli tedavileri yapılmaktadır.

 Kitlesel olarak sınırımıza ulaşan kişiler öncelikle genel sağlık taramasından

geçirilmekte ve ihtiyaç duydukları sağlık hizmetleri verilmektedir.

 Halk sağlığı ekiplerimiz tarafından risk gurubunda yer alan 15 yaş altındaki çocuklar ile

15-49 yaş arasındaki kadınlardan aşısız ya da eksik aşılı olanlara yönelik aşılama

çalışmaları yapılmaktadır.

SAĞLIK HİZMETİ SUNUMU





YABANCI UYRUKLULAR POLİKLİNİĞİ

 Göçmen sağlığı merkezi açılmayan yerleşim yerlerinde yaşayan geçici koruma

altındaki Suriyeliler ile diğer uyruktan yabancılara (uluslararası koruma kapsamında

olanlar, ikamet izinliler vb.) birinci basamak sağlık hizmetlerini sunmak üzere, Toplum

Sağlığı Merkezleri/İlçe Sağlık Müdürlükleri bünyesinde teşkil edilmektedir.

 Bu merkezlerin dil bilen personel ile desteklenmesi planlanmaktadır.

 Öncelikle her ilde en az bir YUP açılması planlanmış olup hali hazırda 80 ilde 99

poliklinik, hizmet vermektedir.

 Kayıtlar MBYS aracılığıyla yapılmaktadır.



GÖNÜLLÜ SAĞLIK TESİSLERİ

 STK’lar tarafından ülkemizde geçici koruma altına alınanlara hizmet vermek üzere

açılan tesislerdir.

 Hizmetler gönüllülük esasına göre ve ücretsiz sunulmaktadır.

 Hizmet sunumu Türkiye’de mesleğini icra etmeye yetkili bir hekim ve hemşire

sorumluluğunda gerçekleştirilmektedir.

 Hizmetlerin kapsamında ayaktan tanı ve tedavi hizmetleri, farkındalık çalışmaları ile

rehabilitasyon hizmetleri yer almaktadır.



GÖÇMEN SAĞLIĞI MERKEZLERİ/BİRİMLERİ

 Geçici korunanların yoğun oldukları yerlerde, ortalama 4.000 kişiye bir birim içerecek şekilde

oluşturulmaktadır.

 Bu merkezler, ülkemizdeki Aile Sağlığı Merkezleri için tanımlanan fiziki ve teknik standartları

taşımaktadır.

 Geçici korunan nüfusunun 20.000 ve üzerinde olduğu ilçelerde Güçlendirilmiş Göçmen Sağlığı

Merkezi (GGSM) konsepti geliştirilmiştir.

 GGSM’lerde birinci basamak hizmetlerine ilave olarak dahiliye, çocuk, kadın doğum, ağız ve diş

sağlığı branşlarında hizmetler verilmektedir.

 GSM’lerde, hizmet sunumunda ihtiyaç duyulan laboratuvar hizmetleri, Sıhhat Projesi kapsamında

sağlanmaktadır.

 Hizmetlerin kayıt altına alınması için Muayene Bilgi Yönetim Sistemi (MBYS) geliştirilmiştir.











 Geçici Koruma altına alınanlar 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Kanun'u kapsamında yer almadığından, bu kişiler katılım payı ödememektedir.

 Yatarak tedavilerde gerekli olan tıbbi malzeme ve ilaçlar (yurtdışından temin edilen ilaçlar

hariç), SUT hükümleri doğrultusunda sağlık hizmeti sunucusu tarafından temin edilecektir.

 Ayakta tedavilerde kullanılması gerekli görülen ilaçlar Göç İdaresi Genel Müdürlüğü

tarafından SUT hükümleri doğrultusunda karşılanır. (2015/8 Sayılı AFAD Genelgesi)

GENEL ESASLAR



 Tutuklu veya hükümlü bulunan kişilere 2013/2 Sayılı Adli Olaya Taraf Kişiler, Hakkında

Tedavi ve Denetimli Serbestlik Tedbirine Hükmedilenler ile Tutuklu ve Hükümlü Tedavi

Gideri Hakkında Genelge hükümleri doğrultusunda işlem tesis edilecektir.

 Yabancı uyruklu kişilerin trafik kazası sonucu oluşan tedavi giderleri, kazazedenin

sosyal güvencesinin olup olmadığına bakılmaksızın genel sağlık sigortalısı sayılanlar

için belirlenen sağlık hizmeti geri ödeme usul ve esasları çerçevesinde Sosyal Güvenlik

Kurumu tarafından karşılanır.

GENEL ESASLAR



www.sihhatproject.org

sihhatproject


