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“Milletimizi tam güvenlik içinde yaşatmak ülkümüz olduğu gibi, 
onun sağlığına özen göstermek ve mevcut imkânlarımız oranında 

toplumsal dertlerine çare bulucu olmak da hükümetimizin 
görevlerindendir.”

Mustafa Kemal Atatürk





"Halk içinde devletten daha itibarlı bir şey olmadığı gibi dünyada 
da sağlıklı bir nefes gibi, sağlıklı bir hayat gibi bir mutluluk 

yoktur."

Recep Tayyip Erdoğan

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı
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Cumhurbaşkanımızın başkanlığında “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” düsturu ile hizmet etmeyi 
esas almış hükümetimizde Sağlık Bakanlığı, halk sağlığının korunması ve geliştirilmesi, hastalık 
risklerinin azaltılması ve önlenmesi, teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinin yürütül-
mesi, yurt sathında eşit, kaliteli ve verimli sağlık hizmet sunumunun sağlanması gibi önemli görev 
ve sorumlulukları taşımaktadır.

Bakanlığımız, sağlık alanında son 20 yıldır gerçekleştirdikleriyle başarı çıtasını her geçen gün 
yükselterek çalışmalarını yürütmektedir. İnsanı merkeze alan hizmet anlayışımızla, bedenen ve 
ruhen sağlıklı nesillerin yetişmesi önceliğimizdir. Sağlıklı nesillerin yetiştirilmesi, kalkınmada be-
şerî sermayenin oluşumu için de bir gerekliliktir.

Bu amaçlar doğrultusunda, sağlık hizmetlerinin erişilebilirliğini ve kalitesini sürekli artırmayı he-
defliyoruz. Önümüzdeki yıllar sağlık hizmetlerinde sürekli olarak kaliteyi yükselttiğimiz, vatandaşı-
mızın memnuniyetine odaklandığımız yıllar olmaya devam edecektir. Geldiğimiz noktadan bir üst 
noktaya çıkmak ve ülkemizi de dünyada sağlık hizmetleri sunumunda lider ve örnek ülke haline 
getirmek için gayret sarf ediyoruz.

2020 yılından beri mücadele ettiğimiz COVID-19 pandemisi, sorumluluklarımızın gerçekleştiril-
mesi adına sağlık alanında insan kaynaklarımıza ve altyapımıza yapılan yatırımların ne kadar 
isabetli olduğunu göstermiştir. Ülkemizin COVID-19 ile mücadelesi esnasında karşılaştığı yük 
sağlık sistemimizin kapasitesi üzerinde bir baskı yaratsa da gelişmiş olduğu iddia edilen pek çok 
ülkenin aksine tıkanma yaratmamış, başından itibaren küresel salgına karşı en hazırlıklı ülkeler-
den biri olduğu ispatlanmıştır. Kısıtlı kaynaklarımıza rağmen en kapsamlı sağlık hizmeti sunan 
ülke konumundaki yerimizi korumaya devam ettik. Amacımız sürdürülebilir bir sağlık sistemini 
kalıcı kılmaktır.

İki senedir tüm dünyayı etkisi altına alan pandemiyle savaşımız devam ederken ruh sağlığı, kro-
nik hastalıklar ve iklim değişikliğinin sağlık konularına etkisi gibi küresel çaptaki sorunlarla müca-
delemizi kararlılıkla sürdürmekteyiz.

Bakanlığımızın teklifi ile Dünya Sağlık Örgütü tarafından 2021 yılı Uluslararası Sağlık Çalışanları 
Yılı olarak ilan edilmiştir. Sağlık çalışanlarının COVID-19 sürecinde tüm dünya için üstlendiği rol 
ve adanmışlık, son derece önemli ve unutulmazdır. Bu vesileyle bir kez daha minnettarlığımı vur-
gulamak isterim.

Hizmet sunum kalitesinin artırılması, kamu yönetiminde hesap verebilirliğin sağlanması ve daha 
şeffaf bir yapının oluşturulması için faaliyet raporları önemli araçlardan biridir. Türkiye’nin sağlık 
sektörü reformlarına, politikalarına ve stratejilerine rehberlik etmede katkı sağlaması, sektörle ilgili 
tüm kurum, kuruluş ve kişilere faydalı olması ve yürüttüğümüz faaliyetlerin değerlendirilmesi ama-
cıyla T.C. Sağlık Bakanlığı 2021 Yılı İdare Faaliyet Raporu’nu kamuoyunun bilgisine sunmaktayız. 

Ülkemizin sağlık seviyesinin gelişmesi adına fedakârca çalışan sağlık ordumuza ve bu detaylı 
çalışmayı hazırlamada emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

Dr. Fahrettin KOCA                                                                                                                                        
T.C. Sağlık Bakanı

Bakan Sunuşu
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YÖNETİCİ ÖZETİ
Sağlık Bakanlığı, “insan merkezli yaklaşımla birey ve toplumun sağlık hakkını ve sağlığını 
en üst düzeyde korumak, sağlık sorunlarına zamanında, uygun ve etkili çözümleri yüksek 
hizmet kalitesiyle sunmak” misyonu ve “sağlıklı hayat tarzının benimsendiği, herkesin sağlık 
hakkına kolaylıkla ve yüksek hizmet kalitesiyle eriştiği bir Türkiye” vizyonu ile bütün faaliyet-
lerini yürütmektedir.

2020 yılında olduğu gibi 2021 yılında da Bakanlığımızca yürütülen faaliyetlerin önemli bir 
bölümü tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 Pandemisi ile mücadele faaliyetleridir.

Pandemi ile mücadele kapsamında Ülkemizde 13 Ocak 2021 tarihinde aşılama süreci baş-
lamıştır.

Kamuoyunu aşılar hakkında bilgilendirmek ve aşı kampanyasının hızlanmasını sağlamak 
için iletişim çalışmaları yürütülmüştür. 

Aşılama işleminin takibinin sağlanması ve verilerin tek bir havuzda toplanması amacıyla 
Bakanlığımız tarafından geliştirilen AŞILA uygulaması hayata geçirilmiştir.85 bin aktif kul-
lanıcısı bulunan AŞILA uygulaması sayesinde sağlık personelimizin vatandaşlarımızın aşı-
lama sürecini daha kolay takip edebilmelerini ve tek bir doz aşının dahi ziyan olmaması 
sağlanmıştır.

COVID-19 Pandemisinin yol açtığı psikolojik ve sosyal sorunlarla mücadele etmek için 81 
ilimizde sağlık çalışanlarımızın ve vatandaşlarımızın yararlanabileceği çalışmalar yürütül-
müştür. Bu kapsamda 81 ilde psiko-sosyal destek ekipleri kurulmuş, psiko-sosyal des-
tek iletişim hatları oluşturulmuştur.

Sağlık Bakanlığı olarak pandeminin başlangıcından itibaren sadece ülkemizin ihtiyaçlarını 
gidermekle kalmayıp, salgının etkilerini azaltmak ve küresel sağlığa katkıda bulunmak üzere 
160 ülkeye yardımda bulunulmuştur.

24 ülkeden aşı hibesi talebi alınmış ve 11 ülkeye (KKTC, Bosna Hersek, Libya, K. Makedon-
ya, Tunus, Senegal, Türkmenistan, Kırgız C., Moldova, Karadağ, Özbekistan) aşı yardımı 
yapılmıştır.

Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 Pandemisi dijitalleşmenin, zaman ve mekândan 
bağımsız verilen hizmetlerin, iletişim ve bilişim teknolojilerinin ne kadar önemli olduğunu bir 
kez daha göstermiştir. Bakanlık olarak bu alanda sahip olduğumuz altyapı ve tecrübe ile ih-
tiyaçlara çok hızlı cevap vererek vatandaşlarımızın sağlık hizmetine erişimi kolaylaştırılmış-
tır. Özellikle e-Nabız altyapımızın getirdiği avantaj ile pandemiyle mücadelenin merkezinde 
yer alan HSYS, HES, FİTAS, AŞILA, Sağlık Pasaport (HealthPass), Sağlık Pano ve Dr. 
e-Nabız gibi uygulamalar çok kısa sürede hayata geçirilerek sağlık çalışanlarımızın ve 
vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur. Bu süreçte güvenli veri akışı ve hasta güvenliğinde 
en güçlü aracımız dijitalleşmede katettiğimiz yol olmuştur. 
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Hükümetler, denetleyiciler, laboratuvarlar ve yolcular arasında gerekli test/aşı/bağışıklık ve-
rilerinin güvenli akışını yönetmeyi ve doğrulamayı sağlayan sağlık pasaportu olan Health 
Pass uygulaması hizmete alınmıştır.

COVID-19 Pandemisi nedeniyle yüksek riskli grupta bulunan kişilerin e-Nabız üzerinden 
idari izin belgesini temin etmesi sağlanmıştır. Ayrıca e-Nabız üzerinden COVID-19 test so-
nucunun indirebilmesi ve grip (influenza) aşısı için risk durumunun görüntülenmesine yö-
nelik geliştirmeler yapılmıştır. Ayrıca e-Nabız web ve mobil uygulama üzerinde yer alan  
COVID-19 alanından aşı bilgilerine, aşı kartına ve AB uyumlu sağlık pasaportu bilgilerine 
erişim sağlanmıştır. 

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ve Erciyes Üniversitesi iş birliği ile geliştiri-
len inaktif COVID-19 aşısı TURKOVAC için gönüllü olmak isteyen vatandaşların e-Nabız 
üzerinden başvuru yapabilmesine yönelik iyileştirmeler yapılmıştır.

COVID-19 Pandemisi ile mücadele döneminde bilişim ve teknolojinin sunduğu imkânlar-
dan en üst düzeyde faydalanmak ve tüm süreci sağlık bilişim sistemleri üzerinden kontrol 
edebilmek için Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması 10 Nisan 2020 tarihinde vatandaşların 
hizmetine sunulmuştur. 2021 yıl sonu itibarıyla toplam alınan HES kodu sayısı 199.784.489, 
toplam HES kodu sorgulama sayısı 3.456.795.986, HES uygulaması indirme sayısı ise 
59.378.924’tür.

TÜSİAD ve Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) tarafından 1 Haziran 2021 tarihinde düzenlenen 15. 
eTürkiye (eTR) Ödülleri Töreni’nde COVID-19 Pandemisi ile mücadelenin en önemli uygula-
maları olan HES uygulaması Kamudan Vatandaşa En İyi Uygulama Ödülünü kazanmış-
tır. Doctorclub Awards 2021 Türkiye’nin Sağlık Ödüllerinde ise Yenilikçi Ürün/Uygulaması 
ödülünü almıştır.

Bakanlığımız yönetiminde gerçekleştirilen ilk kez Ülkemizde uygulanan filyasyon süreci dün-
yaya örnek olmuştur. Filyasyon ve İzolasyon Takip Sistemi (FİTAS), COVID-19 virüsünün 
yayılmasını engellemek, etkilerini en aza indirgemek için alınacak önlemlere destek olmak, 
bulaşıcı hastalığın ilk ortaya çıkış nedenini bulmak ve risk altındaki temaslı kişilere hızlıca 
ulaşmak amacıyla geliştirilmiştir. 13 Nisan 2020 tarihinde kullanıma açılan FİTAS mobil uy-
gulaması 200 bine yakın saha ekibince kullanılmaktadır.

TÜSİAD ve Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) tarafından 1 Haziran 2021 tarihinde düzenlenen 15. 
eTürkiye (eTR) Ödülleri Töreni’nde COVID-19 Pandemisi ile mücadelenin en önemli uygu-
lamalarından olan FİTAS Enocta Özel Ödülü’nü almıştır.

COVID-19 Pandemisinde riskli kişilerin sağlık hizmetlerine ulaşması ve bulaşın azaltılması 
amacıyla uzaktan muayene sistemi bir ihtiyaç halinde gelmiştir. Bu ihtiyacı karşılaması ama-
cıyla gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde Dr. e-Nabız (Tele Sağlık) sistemi geliştirilmiştir.

Hem COVID-19 Pandemisinin yönetimi esnasında bulaşıcı olmayan hastalıkların önlenme-
si, kontrolü ve yönetimini arttırmak hem de benzer sağlık tehditlerine hazırlıklı olmak ama-
cıyla Dünya Sağlık Örgütü iş birliğinde “Uzaktan Sağlık Hizmet Sunumu (Teletıp)” projesi 
çalışmaları başlatılmıştır.
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COVID-19 (SARS-CoV-2) çalışmaları kapsamında, Ülkemizde 2021 yılı itibarıyla 81 ilimizde 
yetkilendirilmiş COVID-19 PCR tanı laboratuvarları hizmet vermektedir.

Bunların yanısıra vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine kesintisiz ulaşabilmelerini sağla-
mak için 2021 yılında yürütülen diğer faaliyetler, program bütçe sınıflandırmasında belirtilen 
“Bağımlılıkla Mücadele, Koruyucu Sağlık, Tedavi Edici Sağlık, Yönetim ve Destek Programı, 
Program Dışı Giderler” program başlıkları altında aşağıda belirtilmiştir.

Bağımlılıkla Mücadele Programı:

2021 Yılında Açılan Erişkinlere Yönelik Bağımlılık Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezleri;

•	 Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi AMATEM
•	 Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi AMATEM
•	 Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi AMATEM
•	 Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ayakta Rehabilitasyon 

Merkezi
•	 Denizli Devlet Hastanesi Ayakta Rehabilitasyon Merkezi
•	 Muş Devlet Hastanesi Ayakta Tedavi Merkezi
•	 Ağrı Eğitim Araştırma Ayakta Tedavi Merkezi

2021 yılında bağımlılık danışma, arındırma ve rehabilitasyon merkezlerinin hizmet standart-
larını belirleyen “Asgari İşleyiş Standartları Rehberi” ve TCK 191 kapsamında haklarında 
tedavi ve denetimli serbestlik kararı verilen kişilerin tedavisine yönelik usul ve esasları belir-
leyen “Denetimli Serbestlik Tedavi Hizmetleri Genelgesi” yayınlanmıştır.

Tütün bağımlılığı konusunda vatandaşlarımızın bilinçlendirildiği, tütün bağımlılarının mo-
dern tıbbın bir gereği olarak tedavi edildiği ve eğitimlerinin yapıldığı Tütün Bağımlılığı Tedavi 
ve Eğitim Birimleri’nin sayısı 2009 yılında 62 iken 2021 yılı sonu itibarıyla 577’ye ulaşmıştır.

1 Ocak-31 Aralık 2021 tarihleri arasında ise sigara bırakma polikliniklerinde toplam muaye-
ne sayısı 194.728 olmuştur.

Koruyucu Sağlık Programı:

0-18 yaş grubu cinsel istismara uğrayan ya da uğradığı düşünülen çocuklar için multidi-
sipliner bir yaklaşımla adli görüşmeler ile adli ve psikiyatrik muayenelerin yapıldığı, sosyal 
gereksinimlerin değerlendirildiği Çocuk İzlem Merkezleri (ÇİM) hizmet vermektedir.

ÇİM’ler Bakanlığımız çatısı altında, çocuğun tekrar örselenmesini engelleyecek biçimde bü-
tün adli, sosyal ve tıbbi işlemlerin tek merkezde yapılmasına imkân veren fiziki donanımla-
ra sahip, dışarıdan bakıldığında hastanenin diğer kliniklerinden ayırt edilemeyecek fiziksel 
özelliklerde 24 saat hizmet verecek şekilde düzenlenmiştir. Aralık 2021 itibarıyla 56 ilde 59 
ÇİM hizmet vermektedir ve 81 ile yaygınlaştırma çalışmaları devam etmektedir.

2021 yılında açılan ÇİM’ler; Bilecik Eğitim Araştırma Hastanesi, Ordu Eğitim Araştırma Has-
tanesi, Kastamonu Eğitim Araştırma Hastanesi, Batman Eğitim Araştırma Hastanesi, Erzin-
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can Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi, Isparta Şehit Yunus Emre Devlet Hasta-
nesidir.

2021 yıl sonu itibarıyla toplamda 14.186 binada ve 16.266 birimde birinci basamak sağlık 
hizmeti sunulmaktadır. 2021 yılında ülke genelinde; 3 ilçe devlet hastanesi, 2 toplum sağlığı 
merkezi, 15 sağlıklı hayat merkezi, 3 sağlık evi, 2 KETEM birimi, 1 askeri sağlık birimi, 6 
güçlendirilmiş göçmen sağlığı merkezi ve 5 göçmen sağlığı merkezi hizmete açılmıştır.

2021 yıl sonu itibarıyla 8.057 Aile Sağlığı Merkezinde (ASM) bulunan 26.928 Aile Hekimliği 
Biriminde (AHB) aile hekimi ve aile sağlığı çalışanları tarafından ekip anlayışı içerisinde bi-
rinci basamak sağlık hizmeti sunulmaktadır.

Aile hekimliği uygulaması kapsamında sağlık hizmetine ulaşımın zor olduğu belde, köy, 
mezra, uzak mahalleler ve benzeri yerleşim yerlerine gezici sağlık hizmeti planlanarak aile 
hekimi ve aile sağlığı çalışanlarınca sağlık hizmeti sunulması sağlanmaktadır. 2021 yıl sonu 
itibarıyla 7.450 AHB tarafından 6.690.858 kişiye gezici sağlık hizmeti sunulmuştur.

2021 yıl sonu itibarıyla 76 ilde 216 Sağlıklı Hayat Merkezi hizmet vermektedir. Ülkemizde 
181 Toplum Ruh Sağlığı Merkezi hizmet vermektedir.

Toplumda kanser konusunda farkındalık oluşturmak için eğitimler vermek ve hedef gruba 
ücretsiz meme, serviks ve kolorektal kanser taraması yapmak amacıyla kurulan Kanser 
Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM), 2004 yılında 11 merkezle çalışmaya 
başlamıştır. KETEM’ler, 2021 yılında ise 336 merkez ile hizmet vermeye devam etmektedir.

Tedavi Edici Sağlık Programı:

2021 yılı içerisinde inşaatı tamamlanan 32’si yataklı sağlık tesisi ve 4’ü Ağız ve Diş Sağlığı 
Merkezi (ADSM) olmak üzere toplam 36 adet sağlık tesisi hizmet sunumuna başlamıştır.

Kamu Özel İş birliği (KÖİ) modeli ile 18 adet sağlık tesisi yapımı planlanmış olup bunlardan 
13 tanesinin açılışı yapılarak hasta kabulüne başlanmıştır. Ankara Etlik, Gaziantep, İzmir 
Bayraklı, Kocaeli, Kütahya Şehir Hastanelerinin inşaatları ise devam etmektedir. 

İşletmeye Açılan Şehir Hastanelerimiz;

•	 1.595 yataklı Adana,
•	 3.732 yataklı Ankara-Bilkent,
•	 1.355 yataklı Bursa,
•	 1.038 yataklı Elâzığ,
•	 1.235 yataklı Eskişehir,
•	 835 yataklı Isparta,
•	 1.607 yataklı Kayseri,
•	 558 yataklı Manisa,
•	 1.330 yataklı Mersin,
•	 475 yataklı Yozgat,
•	 2.682 yataklı İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura,
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•	 1.250 yataklı Konya,
•	 605 yataklı Tekirdağ Şehir Hastanesidir.

Acil sağlık sisteminin güçlendirilmesi amacıyla hastane öncesi acil sağlık hizmetleri ülke 
genelinde tüm kırsal bölgeleri kapsayacak şekilde yaygınlaştırılmış ve 3.170 istasyona ula-
şılmıştır. Ayrıca 2021 yıl sonu itibarıyla 5.801 adet acil yardım ambulansı ile hizmet veril-
mektedir. Acil sağlık hizmetleri kapsamında kara ambulanslarımız ile 2021 yılında 7.191.681 
hastaya hizmet sunulmuştur. Helikopter ambulans ile yapılan hasta ve organ nakli sayısı 
2.550, uçak ambulanslarımız ile yapılan hasta ve organ nakli sayısı 1.204, kar paletli ambu-
lans ile taşınan hasta sayısı 6.691, motosiklet ambulanslarımız ile müdahale edilen hasta 
sayısı 11.040, deniz ambulansla taşınan hasta sayısı 3.954’tür.

Evde sağlık hizmetleri kapsamında 2021 yıl sonu itibarıyla ulaşılan hasta sayısı 1.892.000’e, 
toplam kayıtlı hasta sayısı ise 570.927’ye ulaşmıştır.

Vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak ve sağlık hizmetleri sunu-
munda verimi artırmak amacıyla 2010 yılında devreye alınan Merkezi Hekim Randevu Sis-
temi (MHRS) ile hizmet başlangıcından 2021 yılı sonuna kadar 82.580.553 vatandaşımıza 
toplamda 1.212.900.936 randevu verilmiştir. 

2021 yılında toplam 93.458 bağışçının doku tiplendirmesi yapılmış ve veri bankasına kaydı 
yapılmıştır. Böylece toplam kayıtlı bağışçı sayısı 803.588'e ulaşmıştır.

2021 yılında 6 kez Spinal Musküler Atrofi (SMA) bilimsel kurul toplantısı düzenlenmiş-
tir. Multidisipliner hizmet sunumu ile sağlık hizmetine erişimini kolaylaştırması amaçlanan 
Nöromusküler Hastalıklar Birimi Hakkında Yönetmelik 4 Haziran 2021 tarihinde Resmî Ga-
zete’de yayımlanmıştır. SMA tedavi merkez sayısı 70’e çıkarılmıştır.

Yönetim ve Destek Programı:

31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla 91 ülke ve 3 uluslararası kuruluş ile 254 anlaşmamız bu-
lunmaktadır. 2021 yılı içinde Arnavutluk ile 2 anlaşma, Katar ile 1 Uygulama Programı ve 
Libya ile  1 Mutabakat Muhtırası ve Türkmenistan ile de 1 anlaşma olmak üzere 5 Anlaşma 
imzalanmıştır. Arnavutluk, Azerbaycan, Irak-2, KKTC-5, Bosna Hersek-2, Lübnan-2, Türk-
menistan, Karadağ, Vietnam, Endonezya, Özbekistan ve Sırbistan ile 19 hibe anlaşması 
imzalanmıştır. 

2021 yılında sağlık alanında ikili iş birliği anlaşma ve protokollerine istinaden, 13 ülkeden 
toplam 338 yabancı ülke sağlık personeline eğitim verilmiştir. 

2021 yılında ülkemizde Anlaşma/Protokol çerçevesinde 12 ülkeden toplam 164 yabancı 
hasta ücretsiz olarak tedavi edilmiştir. 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunun Ek 14. 
maddesi çerçevesinde 24 ülkeden toplam 112 yabancı hasta ülkemize getirilerek çeşitli has-
tanelerde tedavi altına alınmışlardır.
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Program Dışı Giderler:

Hazine Yardımı doğrultusunda Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna 55.998.000 TL ve  
Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığına 76.232.000 TL kaynak aktarılmıştır.
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I. GENEL BİLGİLER

A. Misyon ve Vizyon

İnsan merkezli yaklaşımla birey ve toplumun sağlık hakkını ve sağlığını en üst düzeyde korumak, sağlık sorunlarına zamanında, uygun ve etkili çözümleri yüksek hizmet kalitesiyle sunmak
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İnsan merkezli yaklaşımla birey ve 
toplumun sağlık hakkını ve sağlığını en 
üst düzeyde korumak, sağlık sorunlarına 
zamanında, uygun ve etkili çözümleri 
yüksek hizmet kalitesiyle sunmak

Sağlıklı hayat tarzının benimsendiği, 
herkesin sağlık hakkına kolaylıkla ve 
yüksek hizmet kalitesiyle eriştiği bir Türkiye
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I. GENEL BİLGİLER

A. Misyon ve Vizyon

İnsan merkezli yaklaşımla birey ve toplumun sağlık hakkını ve sağlığını en üst düzeyde korumak, sağlık sorunlarına zamanında, uygun ve etkili çözümleri yüksek hizmet kalitesiyle sunmak

B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 56. Maddesi 

“Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre 
sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir. Dev-
let herkesin hayatını beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlamak; insan ve madde 
gücünde tasarruf ve verimi artırarak iş birliğini gerçekleştirmek amacıyla sağlık kuruluşlarını 
tek elden planlayıp hizmet vermesini düzenler. Devlet, bu görevini kamu ve özel kesimdeki 
sağlık ve sosyal kurumlardan yararlanarak, onları denetleyerek yerine getirir. Sağlık hizmet-
lerinin yaygın bir şekilde yerine getirilmesi için kanunla genel sağlık sigortası kurulabilir.”

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi  

Bakanlığımızın teşkilat yapısını düzenleyen 11 Ekim 2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakan-
lığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 
bazı hükümleri 9 Temmuz 2018 tarihli Resmî Gazete’ de yayımlanan 703 sayılı “Anayasada 
Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Karar-
namelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” ile yürürlükten kal-
dırılmış ve teşkilat yapısını düzenleyen hükümleri dışında kalan sağlık alanındaki diğer hü-
kümleri aynen korunmuş ve mezkûr Kararname’nin adı “Sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” şeklinde değiştirilmiştir. Dolayısıyla Bakanlığımı-
zın teşkilat yapısı ile görev ve sorumlulukları 10 Temmuz 2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî 
Gazete’ de yayımlanan “Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararna-
mesi (Kararname Numarası:1)” ile Bakanlığımızın bağlı ve ilgili kuruluşlarının teşkilat yapısı 
ile görev ve sorumlulukları ise “Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer 
Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname 
Numarası: 4)” ile düzenlenmiştir.

Bakanlığımızın teşkilat yapısını düzenleyen 1 no.lu Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin On ikinci Bölüm 352’nci maddesine göre; (1) Herkesin 
bedenî, zihnî ve sosyal bakımdan tam bir iyilik hâli içinde hayatını sürdürmesini sağlamak 
amacıyla, Sağlık Bakanlığının görev ve yetkileri şunlardır: 

a) Halk sağlığının korunması ve geliştirilmesi, hastalık risklerinin azaltılması ve önlenmesi 
için çalışmalar yapmak, 

b) Teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini yürütmek, 

c) Uluslararası önemi haiz halk sağlığı risklerinin ülkeye girmesini önlemek, 

ç) Sağlık eğitimi ve araştırma faaliyetlerini geliştirmek, 

d) Sağlık hizmetlerinde kullanılan ilaçlar, özel ürünler, ulusal ve uluslararası kontrole tâbi 
maddeler, ilaç üretiminde kullanılan etken ve yardımcı maddeler, kozmetikler ve tıbbi ci-
hazların güvenli ve kaliteli bir şekilde piyasaya sunulması, halka ulaştırılması ve fiyatlarının 
belirlenmesi için çalışmalar yapmak, 
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e) İnsan gücünde ve maddi kaynaklarda tasarruf sağlamak ve verimi artırmak, sağlık insan 
gücünün ülke sathında dengeli dağılımını sağlamak ve bütün paydaşlar arasında iş birliğini 
gerçekleştirmek suretiyle yurt sathında eşit, kaliteli ve verimli hizmet sunumunu sağlamak, 

f) Kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişiler tarafından açılacak sağlık kuruluşlarının 
ülke sathında planlanması ve yaygınlaştırılması için çalışmalar yapmak, 

g) Kanunlarla ve Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile verilen diğer görevleri yapmak. 

(2) İlaç fiyatlarının belirlenmesine ilişkin usûl ve esaslar Bakanlığın teklifi üzerine Cumhur-
başkanınca belirlenir.

Sağlık Bakanlığının Görev Alanlarına İlişkin Diğer Mevzuat 

•	 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabili-
tasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun

•	 663 sayılı Sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Ka-
rarname

•	 Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşla-
rın Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 4)

•	 224 sayılı Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanun

•	 992 sayılı Seriri Taharriyat ve Tahlilat Yapılan ve Masli Teamüller Aranılan Umu-
ma Mahsus Bakteriyoloji ve Kimya Laboratuvarları Kanunu

•	 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun

•	 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu

•	 2238 sayılı Organ ve Doku Alınması, Saklanması, Aşılanması ve Nakli Hakkında 
Kanun 

•	 2548 sayılı Gemi Sağlık Resmi Kanunu

•	 3153 sayılı Radyoloji, Radiyom ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesse-
seleri Hakkında Kanun

•	 3224 sayılı Türk Diş Hekimleri Birliği Kanunu

•	 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu

•	 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu

•	 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Ka-
nun

•	 4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Perso-
neli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişik-
lik Yapılması Hakkında Kanun
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•	 5193 sayılı Optisyenlik Hakkında Kanun 

•	 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu

•	 5283 sayılı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Sağlık Birimlerinin Sağlık Ba-
kanlığına Devredilmesine Dair Kanun

•	 5324 sayılı Kozmetik Kanunu 

•	 5368 sayılı Verem Savaşı Hakkında Kanun

•	 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

•	 5624 sayılı Kan ve Kan Ürünleri Kanunu

•	 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu

•	 6023 sayılı Türk Tabipler Birliği Kanunu

•	 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun

•	 6283 sayılı Hemşirelik Kanunu 

•	 6428 sayılı Sağlık Bakanlığınca Kamu-Özel İş Birliği Modeli İle Tesis Yaptırılması, 
Yenilenmesi ve Hizmet Alınması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararna-
melerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 

•	 6569 sayılı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı’nın (TÜSEB) Kurulması İle Bazı 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

•	 6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanunu

•	 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu

•	 7402 sayılı Sıtmanın İmhası Hakkında Kanun
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C. İdareye İlişkin Bilgiler

1. Fiziksel Yapı

Tablo 1: Bakanlık Merkez Birimlerinin Hizmet Binaları ve Adresleri, 2021

Özel Kalem Müdürlüğü Bilkent Yerleşkesi, Üniversiteler Mah. Dumlupınar 
Bulvarı 6001. Cad. No:9 Çankaya/Ankara 06800

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Bilkent Yerleşkesi, Üniversiteler Mah. Dumlupınar 
Bulvarı 6001. Cad. No:9 Çankaya/Ankara 06800

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Bilkent Yerleşkesi, Üniversiteler Mah. Dumlupınar 
Bulvarı 6001. Cad. No:9 Çankaya/Ankara 06800

Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Bilkent Yerleşkesi, Üniversiteler Mah. Dumlupınar 
Bulvarı 6001. Cad. No:9 Çankaya/Ankara 06800

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Sağlık Mahallesi A. Adnan Saygun 2 Cad No: 55 
Sıhhiye Çankaya/Ankara 06100

Acil Sağlık Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü

Bilkent Yerleşkesi, Üniversiteler Mah. Dumlupınar 
Bulvarı 6001. Cad. No:9 Çankaya/Ankara 06800

Sağlığın Geliştirilmesi Genel 
Müdürlüğü

Bilkent Yerleşkesi, Üniversiteler Mah. Dumlupınar 
Bulvarı 6001. Cad. No:9 Çankaya/Ankara 06800

Sağlık Bilgi Sistemleri Genel 
Müdürlüğü

Bilkent Yerleşkesi, Üniversiteler Mah. Dumlupınar 
Bulvarı 6001. Cad. No:9 Çankaya/Ankara 06800

Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü Bilkent Yerleşkesi, Üniversiteler Mah. Dumlupınar 
Bulvarı 6001. Cad. No:9 Çankaya/Ankara 06800

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel 
Müdürlüğü

Bilkent Yerleşkesi, Üniversiteler Mah. Dumlupınar 
Bulvarı 6001. Cad. No:9 Çankaya/Ankara 06800

Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Bilkent Yerleşkesi, Üniversiteler Mah. Dumlupınar 
Bulvarı 6001. Cad. No:9 Çankaya/Ankara 06800

Teftiş Kurulu Başkanlığı Bilkent Yerleşkesi, Üniversiteler Mah. Dumlupınar 
Bulvarı 6001. Cad. No:9 Çankaya/Ankara 06800

Strateji Geliştirme Başkanlığı Bilkent Yerleşkesi, Üniversiteler Mah. Dumlupınar 
Bulvarı 6001. Cad. No:9 Çankaya/Ankara 06800

Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Bilkent Yerleşkesi, Üniversiteler Mah. Dumlupınar 
Bulvarı 6001. Cad. No:9 Çankaya/Ankara 06800

İç Denetim Birimi Başkanlığı Ön Cebeci Mahallesi Mahmut Esat Bozkurt Caddesi 
Umut Sokak No:19 Kat:6 Çankaya/ANKARA 06590
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2. Teşkilat Yapısı

 

Basın ve Halkla 
İlişkiler Müşavirliği 

Özel Kalem 
Müdürlüğü 

Bakan Yardımcısı 

Sağlık Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü 

Kamu Hastaneleri 
Genel Müdürlüğü 

Strateji Geliştirme 
Başkanlığı 

Halk Sağlığı Genel 
Müdürlüğü 

Sağlığın Geliştirilmesi 
Genel Müdürlüğü 

Avrupa Birliği ve Dış 
İlişkiler Genel 

Müdürlüğü 

Proje Yönetimi Destek 
Birimi 

Türkiye İlaç ve Tıbbi 
Cihaz Kurumu 

Acil Sağlık Hizmetleri 
Genel Müdürlüğü 

Sağlık Bilgi Sistemleri 
Genel Müdürlüğü 

Türkiye Hudut ve 
Sahiller Sağlık Genel 

Müdürlüğü 

Sağlık Yatırımları Genel 
Müdürlüğü 

BAKAN 

Teftiş Kurulu 
Başkanlığı 

Hukuk Hizmetleri 
Genel Müdürlüğü 

İç Denetim Birimi Yönetim Hizmetleri 
Genel Müdürlüğü 

Bakan Yardımcısı 
 

Bakan Yardımcısı 
 

Bakan Yardımcısı 
 

Türkiye Sağlık 
Enstitüleri Başkanlığı  
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3. Teknoloji ve Bilişim Alt Yapısı

Tablo 2: Büro Makineleri Envanteri, 2021

BÜRO MAKİNELERİ TOPLAM

Faks Cihazı 2.277

Dizüstü Bilgisayar 21.485

Masaüstü Bilgisayar 239.405

Fotokopi Makinesi 6.662

Yazıcı ve Okuyucular 240.425

Tarayıcılar 14.759

Print Scan Unit 455

Projeksiyon Cihazı 5.861

Sabit Telefon 223.894

Telsiz Telefon 27.969

Tablo 3: Bilişim Sistemi Donanım Envanteri, 2021

BİLGİ SİSTEMLERİ DONANIM 
ENVANTERİ ADET

Fiziksel ve Sanal Sunucu 3.851
Omurga Anahtar 8
Güvenlik Ürünü 51
Kenar Anahtar 204
Kablosuz Erişim Noktası 267

1. Sağlık Bilişim Ağı (SBA): Sağlık sektöründe yer alan kurum ve kuruluşların kaynaklarını 
ve sağlıkla ilgili verileri ortak kullanabilmeleri, veri iletişimini güvenilir ve hızlı bir kanal 
üzerinden yapabilmeleri amacıyla ülke genelinde tesis edilen sağlık özel ağıdır. 

2. Dijital Hastane Faaliyetleri: Dijital hastane; idari, mali ve tıbbi süreçlerde asgari düzey-
de bilişim teknolojilerinin kullanıldığı bir hastaneden her türlü iletişim aracı ve tıbbi cihazın 
birbiriyle ve diğer bilgi sistemleriyle entegre olduğu, sağlık çalışanları ve hastaların tele 
tıp ve mobil tıp uygulamalarıyla hastane içinden veya dışından veri alışverişinde buluna-
bildiği hastaneye kadar geniş bir yelpazeyi içermektedir. 

3. Kayıt Tescil Sistemi (KTS): Sağlık bilişimi alanında faaliyet gösteren yazılım üreticileri-
nin yazılımları denetlenmektedir. 

4. Kimlik Paylaşım Sistemi (KPS): Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS)’nden gerekli 
verilere erişim sağlayan uygulamanın amacı; kamu sağlık hizmeti sunucularının kişiye 
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ait nüfus ve yerleşim yeri bilgilerine güncel ve güvenli bir şekilde erişmesine imkân sağ-
lamak, ilgili kurum ve kuruluşların entegre bir e-hizmet yapısına ulaşmalarını kolaylaştı-
rarak ülkemizin e-dönüşüm hızına katkı sağlamak, zaman, iş gücü ve kaynak tasarrufu 
yaratmaktır.

5. Transplantasyon Diyaliz ve İzlem Sistemleri (TDİS): Organ, doku, hücre nakilleri ile 
bu alandaki teşhis ve tedavi süreçlerinin kayıt, işlem, süreç yönetimi, kaynak planlama ve 
izlem süreçlerini takibi için geliştirilen web uygulamasıdır.

6. Acil Sağlık Otomasyon Sistemi (ASOS): Vatandaşın 112 Acil Çağrı Merkezini arama-
sından başlayarak hastanın hastaneye ulaştırılması arasında geçen tüm süreçlerin takip 
edildiği entegre bir sistemdir. Hastane Koordinasyon ve Olay Yönetim Sistemi (OYS) Mo-
dülleriyle Sağlık Afet Koordinasyon Merkezi (SAKOM), Sağlık Kodlama Referans Sunu-
cusu (SKRS), e-Nabız ve Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) entegrasyon noktalarını 
tek merkezde toplayan ve Türkiye’deki afet olaylarının sağlık ayağının yürütüldüğü kap-
samlı bir yazılımdır. Sistem vasıtasıyla Türkiye’deki tüm ambulans sayıları, ambulans-
ların taşıdığı hastalar, hastalarda kullanılan ilaç/uygulama/sarf malzemeleri, vakalarda 
görev yapan sağlık personeli, personelin nöbetleri, atamaları, geçici görevleri, izinleri, 
raporları ve puantajları takip edilmektedir.

7. Halk Sağlığı Yönetim Sistemi (HSYS): Sağlık hizmeti sunumunda; birinci basamak 
sağlık hizmeti, halk sağlığı hizmeti ve koruyucu önleyici sağlık hizmetine yönelik ihtiyaç 
duyulan farklı uygulamaların bütünleşik bir yapıda kurgulanması, kaliteli veri toplanma-
sı, toplanan verilerin analizinin yapılması, tüm süreçlerin uluslararası standartlara uygun 
hale getirilmesi ve tek merkezden yönetilebilir olması için geliştirilmiştir.

•	 Muayene Bilgi Yönetim Sistemi (MBYS) Web Uygulaması 
•	 Diş Muayene Modülü
•	 Kanser Tarama ve Takip Modülü 
•	 Evde Sağlık Hizmetleri Sistemi 
•	 Bağışıklama Uygulamaları Modülü 
•	 Misafir Anne Takip Modülü 
•	 Influenza Sürveyans Uygulaması 
•	 Ulusal Tüberküloz Uygulaması
•	 Tüberküloz Mobil Tarama Modülü
•	 Koruyucu Ağız ve Diş Sağlığı Uygulaması
•	 Sosyal Yardım Uygulaması
•	 Okul Sağlığı Uygulaması
•	 Fiziksel Aktivite Takip Modülü
•	 Sağlıklı Hayat Merkezi (SHM) Uygulamaları
•	 Kullanıcı Rol Yönetim Modülü
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8. Filyasyon ve İzolasyon Takip Sistemi (FİTAS): Filyasyon sürecinde derlenen sağlık 
verilerinin, düzgün ve sürekli bir şekilde toplanması, analiz edilmesi, karar verici olan 
kurulların önüne konulması, raporlanması, karar destek olarak kullanılmasını sağlayan 
uygulamadır.  

9. Ölüm Bildirim Sistemi (ÖBS): Ülkemizde meydana gelen ölümlere dair verileri hızlı, 
doğru ve kaliteli şekilde derleyerek elektronik ortama kaydetmek, paydaş kuruluşlara ve 
Bakanlığımızın tüm bilgi sistemlerine anlık veri aktarmak amacını taşıyan uygulamadır. 

10. Hastalık Yönetim Platformu (HYP): Yaşlanan nüfus ve kronik hastalıkların artmasına 
bağlı olarak sağlık sistemleri ve ekonomisi üzerindeki yükün azaltılması ve sağlık hiz-
metlerinin kaliteli bir şekilde sürdürülebilirliğinin sağlanmasını amaçlayan uygulamadır. 

11. Merkezi Entegre Laboratuvar İşletim Sistemi (MELİS): Bakanlığımıza ait birinci ba-
samak sağlık kurum ve kuruluşları için laboratuvar tetkik istemlerinin yapılması ve labo-
ratuvarlardan alınan sonuçların birinci basamak sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan 
hekimlere iletilmesi sürecinin daha hızlı, güvenilir ve ekonomik olarak yürütülebilmesi 
amacıyla geliştirilmiş ve birinci basamak sağlık kurum ve kuruluşları yazılımları ile Labo-
ratuvar İşletim Sistemleri yazılımları arasında entegre bir şekilde merkezi veri paylaşımı 
yapabilen servis tabanlı bir sistemdir. 

12. Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemi (LBYS): 81 İlde Halk Sağlığı Laboratuvarı ile Mer-
kez Klinik ve Klinik Dışı Referans Laboratuvarlarının entegrasyonu sağlanarak oluştu-
rulan web tabanlı yeni kurumsal bir otomasyon sistemidir. 

13. Çevre Sağlığı Bilişim Sistemleri  

•	 Su Kalite Takip Sistemi 
•	 Mobil Su Uygulaması (İçme Suları)
•	 Kaplıca Suları Takip Sistemi (Kaplıca Arama Portalı)
•	 Yüzme Suyu Takip Sistemi (Portal)
•	 Biyosidal Ürünler Takip Sistemi
•	 Ambalajlı Sular Sistemi

14. Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi (ÇKYS): Geniş kapsamlı bir proje olup bilişim sis-
temine beş ana modülle katkı sağlamaktadır. Modüller;

•	 İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi (İKYS) 
•	 Malzeme Kaynakları Yönetim Sistemi (MKYS) 
•	 Özel Sağlık Kuruluşları Yönetim Sistemi (SKYS) 
•	 Yatırım Takip Sistemi (YTS) 
•	 Temel Sağlık İstatistikleri Modülü (TSİM)  



25

15. Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS): Bakanlığımız merkez, taşra ve yurt dışı 
teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarının faaliyetlerini sürdürürken oluşturduğu her türlü 
dokümanı kayıt altına alarak bu bilgilerin elektronik ortamda paylaşılmasına ve kullanı-
cısı olan tüm personelin her zaman, her yerden elektronik ortamda bu bilgilere kolaylıkla 
ulaşabilmesine imkân veren bir sistemdir.

16. Analitik Bütçe Sistemi: Sağlık tesislerinin döner sermaye bütçe işlemlerinin yapıldığı 
ve takip edildiği, genel bütçe ödenek taleplerinin alındığı ve değerlendirildiği web uygu-
lamasıdır.

17. Tek Düzen Muhasebe Sistemi (TDMS): Bakanlığımıza bağlı döner sermayeli sağlık 
kurumlarına ait muhasebe kayıtlarının tutulduğu web tabanlı bir sistemdir.

18. Malzeme Kaynaklar Yönetim Sistemi (MKYS): Bakanlığımıza bağlı kuruluşların kay-
nağına ve edinme yöntemine bakılmaksızın kamu idarelerine ait taşınır malların kaydı, 
muhafazası ve kullanımı ile yönetim hesabının verilmesi, muhasebe kayıtlarının tutul-
ması, bu kayıtlara göre karar aşamalarında kullanılmak üzere çok sayıda karar destek 
raporunun alınabilmesine imkân sağlayan uygulamadır.

19. Ek Ödeme Bordro Sistemi (EKOBS): 2. ve 3. basamak sağlık tesisleri ile ağız diş sağlığı 
merkezleri ve hastanelerinde döner sermayeden yapılacak ek ödemenin hesaplanarak 
merkezi bir yazılım üzerinden yapılmasını sağlamak amacıyla geliştirilmiş uygulamadır.  

20. e-Nabız Kişisel Sağlık Kaydı Sistemi: Vatandaşların tüm sağlık kayıtlarını tek bir plat-
formda toplayan, zaman ve mekândan bağımsız olarak kolay, hızlı ve güvenilir şekilde 
erişimine ve kontrolüne sunan, İngilizce dil seçeneği olan kişisel sağlık kaydı sistemidir.

21. Mekânsal İş Zekâsı (MİZ) Platformu: Vatandaşlarımıza daha kaliteli ve etkin sağlık 
hizmeti sunabilmek amacı ile tüm sağlık kuruluşlarında üretilen sağlık verileri ile sağlığı 
dolaylı yoldan ilgilendiren verilerden faydalanılarak, Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) alt yapı-
sı aracılığıyla MİZ Platformu geliştirilmiştir.

       MİZ Raporlama Ekranları

•	 Hava Kirliliği ve Solunum Yolu Hastalıkları Güncellemeleri
•	 10.000 Kişiye Düşen Yatak Sayıları
•	 Sağlık Merkezleri Başına Düşen Kişi Sayısı 
•	 Obezite 
•	 Halk Sağlığı CBS Modülü 
•	 Gezici Raporları Ekranı
•	 Bina Detay Bilgileri Ekranı
•	 Sağlık PANO Modülü
•	 Denetim Modülü
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22. Karar Destek Sistemi (KDS): Ağırlıklı olarak ülke genelindeki sağlık tesisleri tarafın-
dan toplanan sağlık bilgileri ve demografik bilgilerden yararlanılarak karar vericilerin ve 
uygulayıcıların yararlanması amacıyla veriler modellenmekte ve görselleştirilerek kulla-
nıma sunulmaktadır.

23. Sağlıkta İstatistik ve Nedensel Analizler (SİNA) Platformu: Kurum kaynaklarının 
daha etkin yönetilmesi, merkez ve taşra teşkilatı kullanıcılarının etkin ve hızlı karar alma 
yetisinin arttırılması amacıyla geliştirilen Bakanlığımıza ait yerli karar destek sistemi plat-
formudur.

24. Beyaz Kod Uygulaması: Bakanlık ve bağlı kuruluşlar ile özel sağlık tesislerinde çalışan 
sağlık personelinin, hizmet sunumu sırasında kendisine yönelik işlenen suçların şikâyet 
bildirimini sağlayabildiği, Bakanlık tarafından bu vakaların izlendiği, değerlendirildiği ve 
raporlandığı bir uygulamadır.

25. Ulusal Engelliler Veri Bankası (UEVB) Uygulaması: Engelli raporu vermeye yetkisi 
olan sağlık kurumları tarafından hastaların raporlarının kayıt altına alınmasına ve ortak 
bir alandan takip edilmesine olanak sağlayan uygulamadır.

26. Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Hasta Takip Sistemi Uygulaması: 
Dışişleri Bakanlığı ve Bakanlığımız ile diğer ülke bakanlıkları arasında imzalanan proto-
kol kapsamında ülkemizde tedavi olmak için müracaat eden hastaların; başvuru, onay, 
transfer, sevk, tedavi ve taburcu süreçlerinin ilgili birimler tarafından takip ve koordinas-
yonun sağlanması amacı ile geliştirilmiştir. 

27. Ulusal Kaza ve Yaralanma (UKAY) Uygulaması: Ülkemizde gerçekleşen iş, trafik 
vb. kazaların hastanelerden detaylı şekilde kayıt girilerek istatistiki verilerin alınmasını 
sağlayan uygulamadır. 

28. e-Rapor Sistemi: Bakanlığımıza bağlı sağlık kuruluşlarınca verilen tüm raporların 
elektronik ortamda, e-imzalı olarak verilmesini sağlamak amacıyla geliştirilen sistemdir. 

•	 e-Doğum Raporu
•	 e-Sporcu Raporu
•	 e-Sürücü Raporu
•	 e-Yoklama ASAL
•	 e-Psikoteknik Raporu
•	 e-Erişkinler İçin Engellilik Sağlık Kurulu Raporu
•	 e-ÇÖZGER Raporu
•	 e-Durum Bildirir Tek Hekim Raporları
•	 e-Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporları 
•	 e-İstirahat Raporu (COVID-19)
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29. GİZ Sistemi: Hassas kişisel bilgilerin şifrelenmesini sağlayan sistemdir. 

30. Hayat Eve Sığar (HES) Uygulaması: COVID-19 Pandemisi ile mücadele döneminde 
bilişim ve teknolojinin sunduğu imkânlardan en üst düzeyde faydalanmak ve tüm süreci 
sağlık bilişim sistemleri üzerinden kontrol edebilmek için hizmete sunulan uygulamadır.  

31. HealthPass Uygulaması: Uluslararası seyahatin hızlı, güvenilir şekilde ilerlemesi ve 
ülkeler arası pandemi ile mücadeledeki iş birliklerini kolaylaştırmak amacıyla aşı, test ve 
bağışıklık sertifikalarını uluslararası standartlarda saklayabilmek ve seyahat esnasında 
kolaylıkla kullanabilmesi için vatandaşların hizmetine sunulmuş uygulamadır. 

32. Teleradyoloji Uygulaması: Sağlık tesislerindeki tetkiklerin, tıbbi görüntü verilerinin, 
radyolojik raporların ve klinik dokümanların uluslararası standartlarda Bakanlığımıza ait 
sunucularda saklanması ve lokasyon bağımsız olarak farklı sağlık tesislerinden bunlara 
ulaşılması amacıyla hizmete sunulmuş uygulamadır. 

33. Ulusal Tarama Mamografisi Raporlama Sistemi: Kanser Erken Teşhis, Tarama ve 
Eğitim Merkezleri’nde (KETEM) meme kanseri taraması amacıyla 40-69 yaş arası sağ-
lıklı kadınların çektirdiği mamografi görüntülerinin raporlandığı, arşivlendiği, istatistikle-
rinin oluşturulduğu ve kalite kontrollerinin yapıldığı sistemdir.

34. Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS): Vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini 
kolaylaştırmak ve sağlık hizmetleri sunumunda verimi artırmak amacıyla 7/24 esasına 
göre Alo 182 hattından, mobil cihaz uygulamalarından, hastanelerden, aile hekimlerin-
den ve web üzerinden vatandaşların istedikleri hastane ve hekime muayene randevusu 
almalarını sağlamak amacıyla geliştirilen uygulamadır. 

35. Engelsiz Sağlık İletişim Merkezi (ESİM) Uygulaması: İşitme engelli vatandaşların, acil 
bir sağlık sorununda ambulans talebinde bulunabilmesine, MHRS üzerinden muayene 
randevusu alabilmesine, muayene sırasında canlı tercüman desteği alabilmesine imkân 
sağlayan uygulamadır. 

36. Neyim Var Projesi: Kullanıcının şikâyetlerine ilişkin alınan (ya da sisteme kayıtlı) TC. 
Kimlik numarası ile yaş, cinsiyet, aile hekimi vb. bilgileri ile varsa geçmiş sağlık verileri-
ne e-nabız sistemi üzerinden ulaşan, bu verileri kullanarak zenginleştirilmiş sorgulama 
süreci başlatıp hastaya gitmesi gereken polikliniği öneren, sorgulama verilerini ve muh-
temel tanılarını hastanın gideceği doktorla paylaşabilen yapay zekâ destekli bir uzman 
sistemdir.  

37. Web İçerik Yönetimi Sistemi: Bakanlığımız tarafından hazırlanan standart web sitele-
rinin yetkili içerik editörleri tarafından yönetilmesini sağlayan sistemdir.

38. Uyuşturucu ile Mücadele Acil Eylem Planı Uygulaması: Bakanlığımız ve diğer pay-
daşlar ile beraber yürütülen Uyuşturucu ile Mücadele Eylem Planı kapsamında gerçek-
leştirilen faaliyetlerin takibi yapılan uygulamadır.  
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39. Uzmanlık Eğitimi Takip Sistemi (UETS): Tıp, eczacılık ve diş hekimliğinde uzmanlık 
eğitiminin kalitesini yükseltmek, uzmanlık öğrenci ve eğiticilerinin daha verimli bir eğitim 
süreci geçirmesini sağlamak aynı zamanda uzmanlık öğrencilerinin, eğiticilerin, eğitim 
program ve kurumlarının takip edilmesini sağlamak amacıyla kullanılan sistemdir.

40. Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM) Anket Uygulaması: Hastaların acil, do-
ğum, cerrahi poliklinik bölümlerinde tedavi edildikten sonraki hasta memnuniyetini ölç-
meyi sağlayan uygulamadır. 

41. Teşhis İlişkili Gruplar (TİG) Uygulaması: Hastalık grupları arasında maliyet farklılık-
larını ortaya koymak, adil ve yönetilebilir bir ödeme yöntemine geçmek, planlama ve 
araştırmalara ışık tutmak, TİG uygulayan ülkelerle karşılaştırma yapmak, hastane ve-
rimliliğini ve etkinliğini teşvik etmek amacıyla masaüstü olarak geliştirilen uygulamadır.  

42. Gizlilik Sözleşmeleri Portali: Personel gizlilik sözleşmesi, açıklanması halinde kişi ve 
kurumlara maddi veya manevi zarar verme ya da herhangi bir kişi veya kuruma haksız 
yarar sağlama ihtimali bulunan her türlü bilgi ve belgenin korunması için hazırlanmıştır. 
Bu sözleşmelerin takibinin yapıldığı sisteme erişim http://sozlesme.saglik.gov.tr adre-
sinden sağlanmaktadır.

43. Sağlık Tesisleri Denetim ve İzleme Sistemi (Den-İz): Ülke genelindeki tüm sağlık te-
sislerinin ve bu tesislerde sunulan sağlık hizmetlerinin elektronik ortamda denetlenmesi, 
denetim faaliyetlerinin etkin olarak izlenmesi ve değerlendirilmesi, denetim sonuçlarının 
belirlenen formata uygun olarak sistem tarafından raporlanabilmesi, merkez ve taşra 
teşkilatı kullanıcılarının etkin ve hızlı karar alma yetisinin arttırılması amacıyla geliştiri-
len web yazılımıdır.

44. e-Nabız Sistemi’nin Mobil Uygulaması: Bireyler, e-Nabız Sistemi’ne web üzerinden 
erişebildikleri gibi IOS, Android ve Huawei işletim sistemine sahip mobil cihazlardan 
da erişebilmektedirler. Sistemin mobil uygulamasında, kişinin hesabındaki tüm sağlık 
verilerinin incelenebilmesinin yanında adım, nabız, kalori, uyku gibi verileri ölçen akıllı 
bileklikler, bluetooth özellikli tansiyon, şeker ölçüm cihazları ve tüm GSM operatörlerinin 
sağlıkla ilgili uygulama ve cihazları da sisteme entegre edilebilmektedir. Bu sayede kişi-
ler, tüm bu verileri kaydedebilmekte ve 7/24 sağlık profilini güncelleyebilmektedir.

45. Bilişim Teknolojileri Envanter Sistemi: Sağlık Bakanlığı bünyesinde geliştirilen veya 
tedarik edilen yazılım, donanım, sistem gibi bilişim varlıklarına ait bilgilerin tutulduğu 
web uygulamasıdır. 

46. Ortak Giriş Noktası Uygulaması: Bakanlıkta kullanılan uygulamalara tek bir giriş nok-
tasından farklı giriş yöntemleri ile güvenli bir şekilde giriş yapılmasını sağlayan uygula-
madır. 
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47. Tasarruf Geliştirme Platformu: Bakanlığımızca yapılacak tasarruf çalışmalara esas ol-
mak üzere Tasarruf ve Gelir Artırıcı Programlar (TGAP) Proje Kartları ve TGAP Eylem 
ve Faaliyetleri; Kuruma Özel Mal, Hizmet ve Sermaye Giderleri için 8 Proje Kartında 211 
faaliyet, Ortak Mal, Hizmet ve Sermaye Giderleri için 14 Proje Kartında143 faaliyet olacak 
şekilde belirlenmiştir. Bakanlığımız tarafından TGAP’a yönelik hazırlanan Proje Kartlarına 
ilişkin olarak ülke düzeyinde yapılan tasarruf faaliyetlerin izlenmesi ve değerlendirilmesine 
yönelik süreçlerin kolaylaştırılması amacıyla yazılım geliştirilerek FMİT Veri Giriş Platformu 
oluşturulmuştur.

48. Bulut Yerel DevOps Sistemi: Yazılım geliştirme ve işletime alınma süreçlerini etkin olarak 
yöneten, uygulama yazılımlarının genişleyebilir, ölçeklenebilir, izlenebilir altyapıda hizmet 
sunmasını saplayan sistemdir. 

49. Şehir Hastaneleri Bilişim Sistemleri: Şehir Hastaneleri Projesi kapsamında 2021 yılı 
içerisinde hizmet veren Şehir Hastanelerine HBYS hizmeti kapsamında saha desteği ve-
rilmiştir. Aynı zamanda hizmete devam eden 13 Şehir Hastanesinden HBYS ile ilgili alınan 
talepler için koordinasyon sağlanarak taleplere cevap verilmiştir. Şehir Hastaneleri proje-
lerini merkezi bir şekilde izlemek ve gerekli değerlendirmeleri yapmak amacıyla Merkezi 
İzleme Değerlendirme Otomasyon Sistemi (MİDOS)’nin hazırlanması için çalışmalara baş-
lanmıştır.
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4. İnsan Kaynakları

Grafik 1: Fiili Çalışan Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı, 2021 
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ERKEK KADIN

Tablo 4: Sağlık Bakanlığı Personel Sayıları, 2021

UNVAN/SINIF TOPLAM
Uzman Tabip 45.556
Asistan 16.144
Tabip 49.617
Diş Tabibi 11.598
Eczacı 4.042
Hemşire 154.680
Ebe 53.912
Sağlık Memuru 70.383
Sağlık Teknikeri 54.665
Diğer Sağlık Hizmetleri Sınıfı 14.784
Genel İdare Hizmetleri Sınıfı 29.397
Teknik Hizmetler Sınıfı 6.998
Avukatlık Hizmetler Sınıfı 535
Din Hizmetleri Sınıfı 196
Yardımcı Hizmetler Sınıfı 17.238
İdari Büro Görevlisi (696) 2.370
İşçi + Geçici Personel 167.999
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Grafik 2: Fiili Çalışan Personelin Yaş Durumuna Göre Dağılımı, 2021 

Grafik 3: Fiili Çalışan Personelin Öğrenim Durumuna Göre Dağılımı, 2021 

Grafik 4: Fiili Çalışan Personelin Hizmet Durumuna Göre Dağılımı, 2021 
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5. Sunulan Hizmetler

1.1. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

•	 Her türlü koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini planlar, teknik 
düzenleme yapar, standartları belirler ve bu hizmetler ile sunucularını sınıflandırır ve 
bununla ilgili iş ve işlemleri yaptırır.

•	 Organ ve doku nakli, kan ve kan ürünleri, diyaliz, üremeye yardımcı tedavi, evde sağlık, 
yanık, yoğun bakım gibi özellikli planlama gerektiren sağlık hizmetlerini planlar ve bu 
hizmetleri sunan kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlar.

•	 Kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilere ait sağlık kurum ve kuruluşlarına izin 
verir ve ruhsatlandırır, bu izin ve ruhsatları gerektiğinde süreli veya süresiz iptal eder.

•	 Sağlık hizmetlerinin ücret tarifelerini belirler veya tasdik eder.
•	 Hasta hakları ile hasta ve çalışan güvenliğine yönelik düzenleme yapar. 
•	 Sağlık kurum ve kuruluşlarının mevzuat ile belirlenen politika ve düzenlemelere uyumu-

nu denetler, gerekli yaptırımları uygular.
•	 Planlama ve standartlar oluşturulması için gerekli komisyonları kurar.
•	 Sağlık kurum ve kuruluşları ile hizmetten faydalananlar arasında doğabilecek ihtilafların 

çözümüne yönelik usulleri belirler.
•	 Geleneksel, tamamlayıcı ve alternatif tıp uygulamaları ile ilgili düzenleme yapar ve sağlık 

beyanı ile yapılacak her türlü uygulamalara izin verir ve denetler, düzenleme ve izinlere 
aykırı faaliyetleri ve tanıtımları durdurur.

•	 Sağlık hizmetlerinde kalite ve akreditasyon kuralları belirler ve uygulanmasını sağlar.
•	 Sağlık turizmi uygulamalarının geliştirilmesine yönelik düzenlemeler yapar, ilgili kurum-

larla koordinasyon sağlar.
•	 İlgili mevzuat çerçevesinde kişisel verilerin korunmasına ve veri mahremiyetinin 

sağlanmasına yönelik düzenleme yapar.
•	 Tıpta uzmanlık eğitimi ile ilgili iş ve işlemleri yürütür.
•	 Sağlık insan gücü planlaması yapar, sayı ve nitelik olarak ihtiyaca uygun insan gücü ye-

tiştirilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapar.
•	 Mevcut sağlık insan gücünü, kamu ve özel kurum ve kuruluşlar düzeyinde planlar ve 

istihdamın bu plan çerçevesinde yürütülmesini denetler.
•	 Sağlık meslek mensuplarının uyum, hizmet içi eğitim, sertifikalı eğitim, görevde yük-

selme ve unvan değişikliği eğitimleri ve benzeri eğitimleri ile ilgili düzenlemeleri yapar, 
koordine eder, kredilendirme, izleme ve denetimini sağlar.

•	 İlgili kuruluşlarla iş birliği yaparak sağlık mesleklerinin standartlarını belirler, eğitim müf-
redatlarının kanıta dayalı olarak güncellenmesini ve geliştirilmesini sağlar, sağlık meslek 
mensuplarının sertifikasyonu ile ilgili işleri yapar veya yaptırır.

•	 Sağlık meslek mensuplarının tescil işlemlerini yapar, kayıtlarını tutar, personel hareket-
lerini takip eder. 

•	 Bağlı kuruluşların sağlık hizmetleri sınıfına ait personelinin ihtiyaç planlamasını yapar.
•	 Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapar. 
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1.2. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü

•	 Halk sağlığını korur ve geliştirir, sağlık için risk oluşturan faktörlerle mücadele eder.
•	 Birinci basamak sağlık hizmetlerini yürütür, bu amaçla birinci basamak sağlık kuruluşla-

rını kurar ve işletir, gerektiğinde bunları birleştirir, ayırır, nakleder veya kapatır.
•	 Bulaşıcı, bulaşıcı olmayan, kronik hastalıklar ve kanser ile anne, çocuk, ergen, yaşlı ve 

engelli gibi risk gruplarıyla ilgili olarak izleme, sürveyans, inceleme, araştırma, bağışıkla-
ma ve kontrol çalışmaları yaparak bunlarla ilgili verilerin toplanmasını sağlar, belirlenen 
hedefler doğrultusunda plan ve programlar hazırlar, uygulamaya koyar, denetlenmesini 
sağlar, değerlendirir ve gerekli önlemleri alır.

•	 Yaşam kalitesini yükseltecek alışkanlıkları kazandırarak toplumdaki tüm bireylerin sağlı-
ğını geliştirir; hatalı beslenme alışkanlıkları, obezite, sigara ve benzeri zararlı maddelerin 
yol açtığı sağlık riskleri ve tehditleri ile mücadele eder, bu hususları izler, araştırır, veri 
toplanmasını sağlar ve değerlendirir.

•	 Birey, toplum ve çevre sağlığını etkileyen ve genel sağlığı ilgilendiren her tür etkeni ince-
lemek, teşhis etmek, değerlendirmek ve kontrol etmek üzere gerekli laboratuvar hizmet-
lerinin organizasyonunu sağlar ve ulusal referans laboratuvarı kurar ve işletir, içme sula-
rı, biyosidal ürünler gibi görev alanına giren konularda tüketici güvenliği ile ilgili tedbirleri 
alır ve buna yönelik her türlü iş ve işlemi tesis eder.

•	 Sağlık tehditlerine yönelik erken uyarı ve cevap geliştirilmesi amacıyla gerekli organizas-
yonu sağlar, halk sağlığını tehdit eden konularda gereken tüm tedbirleri alır ve gerekti-
ğinde müeyyide uygular.

•	 Biyolojik ürünler ve test materyali ile benzeri ürünlerle ilgili araştırma ve geliştirme faali-
yetlerinde bulunur, bu ürünleri temin eder veya edilmesini sağlar, ürettirir ve gerektiğinde 
üretir.

•	 Görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak hizmet standardizasyonunu sağlar, meslek per-
sonelinin yetişmesi için ilgili kurumlarla iş birliği yaparak eğitim programları hazırlar, eği-
tim ve yayın faaliyetinde bulunur.

•	 Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapar.

1.3. Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü

•	 Bakanlığa bağlı hastaneleri, ağız ve diş sağlığı merkezlerini ve benzeri sağlık kuruluşla-
rını kurar ve işletir, gerektiğinde bunları birleştirir, ayırır, nakleder veya kapatır.

•	 Sağlık kuruluşlarında her türlü koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetle-
rinin yürütülmesini sağlar, faaliyetleri izleyip ve değerlendirerek iyi uygulama örneklerini 
yaygınlaştırır.

•	 Performans değerlendirmesi yapar ve değerlendirme sistematiği için her türlü alt yapıyı 
kurar.

•	 Sağlık kuruluşlarında hasta haklarına, hasta ve çalışanların sağlığına ve güvenliğine 
yönelik iyileştirme çalışmaları yapar.

•	 Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapar.
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 1.4. Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

•	 Afetlerde ve acil durumlarda ülke genelinde sağlık hizmetlerini planlar ve yürütür.
•	 Hastane öncesi acil sağlık hizmetlerine ait birimleri kurar ve işletir. Gerektiğinde hastane 

acil servisleri ile entegre eder, ilgili birimlerin faaliyetlerini izler, değerlendirir, hasta nakil 
ve sevk koordinasyonunu sağlar.

•	 Kara, hava ve deniz ambulanslarının temin, tahsis, sevk ve idaresini sağlar.
•	 Yurtiçinde meydana gelen afet ve acil durumlardaki tıbbî kurtarma ve acil sağlık hizmet-

lerini ilgili tüm taraflarla iş birliği ve koordinasyon içinde sağlar.
•	 Yurtdışında meydana gelen afet ve acil durumlarda ulusal ve uluslararası kuruluşlar ve 

sivil toplum örgütleri ile iş birliği içinde sağlık ve insanî yardım faaliyetlerine katılır.
•	 Afet ve acil durumlara yönelik sağlık hizmetlerinin sunumunda ihtiyaç duyulacak haber-

leşme, ilaç, tıbbi ve teknik malzemelere yönelik planlama, tedarik, dağıtım ve depolama 
faaliyetlerini yürütür, acil sağlık hizmetlerinin sunumu için gerekli telsiz haberleşme alt-
yapısını kurup işletir.

•	 Tehlikeli kimyasal ve biyolojik maddelere bağlı sağlık tehditlerine yönelik hazırlık ve ce-
vap geliştirilmesi amacıyla gerekli organizasyonu sağlar.

•	 Toplumun ilkyardım bilgi ve becerisinin geliştirilmesi amacıyla gerekli eğitim faaliyetlerini 
planlar ve yürütür. 

•	 Görev ve sorumluluk alanı ile ilgili personelin yetiştirilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlarla 
iş birliği içinde eğitim programı hazırlar ve uygular, tatbikat organizasyonları yapar, ulusal 
ve uluslararası tatbikatlara katılır.

•	 Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapar.

1.5. Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü

•	 Toplumun ve bireyin sağlığı ile ilgili bilgi, farkındalık ve kontrol yeteneklerini artırıcı ve 
bu konuda sorumluluk almalarını ve karar süreçlerine katılımlarını teşvik edici faaliyetler 
yapar.

•	 Sağlığı doğrudan ve dolaylı olarak etkileyen faktörlerin ve sosyal belirleyicilerin iyileş-
tirilmesine yardım edecek düzenlemeler yaparak birey sağlığının korunması ve sağlık 
düzeyinin yükseltilmesine yönelik davranış değişikliği oluşturmak ve sürdürmek için faa-
liyetler yapar.

•	 Sağlığın teşviki ve geliştirilmesine yönelik bilimsel çalışmalar yapar veya yaptırır, eğitim 
kurumları ve basın yayın organları aracılığı ile toplumu bilgilendirme kampanyaları yapar 
veya yaptırır. 

•	 Halk sağlığının korunması ve geliştirilmesi, hastalık risklerinin azaltılması, önlenmesi ve 
teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinin daha verimli kullanılabilmesi için 
uyarıcı, bilgilendirici ve eğitici mahiyette programlar hazırlar veya hazırlatır.

•	 Bakanlığın halkla ilişkilerini ve bilgi edinme hizmetlerini yürütür. Bakan tarafından verilen 
diğer görevleri yapar.
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1.6. Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü

•	 Sağlık alanında kullanılan bilişim sistemleri ve iletişim teknolojileri ile ilgili ülke çapında 
politika, strateji ve standartları belirler.

•	 Kişisel sağlık verileri ile ülke düzeyinde sağlık durumu ve sağlık hizmetlerine ilişkin veri 
ve bilgi akışını içeren her türden bilgi sistemleri ve projelerini yapar ve yaptırır.

•	 Sağlık bilgi sistemleri ve teknolojileri alanında uluslararası gelişmeleri izleyerek, ülke 
uygulamalarını ve tecrübelerini paylaşır, gerektiğinde uluslararası kuruluşlarla iş birliği 
yapar.

•	 Sağlık bilişimi ve teknolojisi alanında çalışacak kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile ger-
çek kişilerin uyacakları kuralları belirler, uygular, gerektiğinde bunların yazılım ve ürünle-
rinin uygunluğuna karar verir ve müelliflerini yetkilendirir.

•	 Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapar.

1.7. Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü

•	 Bakanlığın ve bağlı kuruluşların hizmetlerinde kullanılacak binalar için belirlenen ihtiyaç 
programlarına uygun olarak mühendislik hizmetlerini yürütür, projelerini hazırlar veya 
hazırlatır.

•	 Gerektiğinde ön veya tam proje ile inşaat ihalelerini yapar ve bu hizmetler için müşavirlik 
hizmeti satın alır.

•	 Gerektiğinde Bakanlık ve bağlı kuruluşların inşaatlarının kontrolörlüğünü yapar veya 
yaptırır.

•	 Sağlık yapılarının standartlarını belirler ve mimarisini geliştirmeye yönelik çalışmalar ya-
par.

•	 Bakanlığın ihtiyaç duyduğu taşınmazların kamulaştırma işlemlerini yürütür.
•	 Bakanlığın ve bağlı kuruluşların ihtiyacı olan tesislerin yapımını ve mevcut tesislerin ye-

nilenmesini kamu özel ortaklığı modeli veya diğer usuller ile gerçekleştirir.
•	 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 araştırır, teşvik eder ve bu ürünlerin off-
set ticaretini düzenler.

•	 Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapar.

1.8. Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

•	 Sağlık alanında yabancı ülkelerle ve uluslararası kuruluşlarla ilişkileri yürütür, geliştirir ve 
bunlarla ilgili hukukî ve idarî düzenlemelere ilişkin çalışmaları yürütür.

•	 İkili ve çok taraflı anlaşma ve sözleşmelere ilişkin işlemleri yürütür.
•	 Avrupa Birliği ile ilişkileri, Bakanlığın ilgili birimleri arasında ve Bakanlık ile diğer kurumlar 

arasında koordinasyonu gerçekleştirmek suretiyle yürütür.
•	 Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapar.
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1.9. Strateji Geliştirme Başkanlığı

•	 İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine eder ve 
sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütür. 

•	 İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık 
performans programına uygun olarak hazırlar ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu 
izler ve değerlendirir.

•	 Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama 
programını hazırlar ve hizmet gereksinimleri dikkate alarak ödeneğin ilgili birimlere gön-
derilmesini sağlar.

•	 Bütçe kayıtlarını tutar, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplar, değerlendirir ve 
bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlar.

•	 İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirir, gelir ve alacaklarının takip 
ve tahsil işlemlerini yürütür.

•	 Genel bütçe kapsamı dışında kalan idarelerde muhasebe hizmetlerini yürütür. 
•	 Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin 

faaliyet raporunu hazırlar.
•	 İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal 

cetvellerini düzenler.
•	 İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine eder, uygulama sonuçlarını izler 

ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlar.
•	 İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemlerini yürütür ve 

sonuçlandırır. 
•	 Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama 

yetkililerine gerekli bilgileri sağlar ve danışmanlık yapar. 
•	 Ön malî kontrol faaliyetini yürütür.
•	 İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında 

çalışmalar yapar.
•	 Malî konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapar.
•	 Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapar.

1.10. Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü

•	 Bakanlığın personel planlaması ile personel sisteminin geliştirilmesi ve performans öl-
çütlerinin oluşturulması konusunda çalışmalar yapar ve tekliflerde bulunur.

•	 Bakanlık personelinin atama, nakil, terfi, emeklilik ve benzeri özlük işlemlerini yürütür.
•	 5018 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde, kiralama ve satın alma işlerini yürütür, te-

mizlik, güvenlik, aydınlatma, ısınma, onarım, taşıma ve benzeri hizmetleri yapar veya 
yaptırır.

•	 Bakanlığın taşınır ve taşınmazlarına ilişkin işlemleri ilgili mevzuat çerçevesinde yürütür.
•	 Genel evrak ve arşiv faaliyetlerini düzenler ve yürütür.
•	 Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapar.
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1.11. Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü

•	 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk 
Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre hu-
kuk birimlerine verilen görevleri yapar.

•	 Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapar.

1.12. Teftiş Kurulu Başkanlığı

•	 Denetime ilişkin yöntem ve teknikleri geliştirir, denetim alanındaki standart ve ilkelerin 
oluşturulmasını sağlar, denetim rehberleri hazırlar, denetimlerin etkinliğini ve verimliliğini 
artırıcı tedbirler alır.

•	 Bakanlık teşkilatı ile gerektiğinde bağlı ve ilgili kuruluşların ve bunların denetimi altındaki 
kurum ve kuruluşların iş ve işlemleri hakkında denetim, inceleme ve soruşturma yapar.

•	 Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapar.

1.13. İç Denetim Birimi Başkanlığı

•	 Risk analizlerine dayalı iç denetim plan ve programlarını hazırlar, geliştirir ve üst yöneti-
cinin onayına sunar. Onaylanan denetim plan ve programlarının uygulanmasını sağlar, 
denetim ve danışmanlık faaliyetlerini yürütür, üst yönetici tarafından talep edilen ve gö-
rev alanına giren program dışı görevleri gerçekleştirir.

•	 Bakanlığın risk yönetimi, iç kontrol ve yönetişim süreçlerinin etkinlik ve yeterliliğini de-
ğerlendirir.

•	 İç denetim faaliyetleri sırasında tespit edilen veya iç denetim birimine intikal eden inceleme 
veya soruşturma yapılmasına gerek duyulan hususları üst yöneticinin bilgisine sunar.

•	 İç denetim faaliyetlerinin sonuçlarını izler. İç denetim faaliyetlerinin değerlendirilmesi, 
kamu iç denetim standartları ve meslek ahlak kurallarına uygun olarak yürütülmesi ve iç 
denetim faaliyetlerinin geliştirilmesi için kalite güvence ve geliştirme programı oluşturur, 
uygular ve geliştirir. Kalite güvence ve geliştirme programı çerçevesinde yapılan 
değerlendirme sonuçlarını üst yöneticiye sunar.

•	 Yıllık iç denetim faaliyet raporunu hazırlar ve üst yöneticiye sunar.
•	 İç Denetim Biriminin görevlerini etkin bir şekilde yerine getirebilecek bilgi, yetenek, 

tecrübe ve mesleki yeterliliğe sahip iç denetçi kadrosunu Bakanlığın insan kaynakları 
politikaları ile uyumlu olarak oluşturur ve bunun için gerekli prosedürleri gerçekleştirir.

•	 İç Denetim Birimi Yönergesini, iş ve işlem süreçlerini İç Denetim Koordinasyon Kurulu 
düzenlemelerine uygun olarak hazırlar ve geliştirir.

•	 İç denetim faaliyetlerinin sonuçları hakkında üst yöneticiye belirli aralıklarla bilgi sunar, iç 
denetim alanındaki gelişmeler ve en iyi uluslararası uygulamalar konusunda bilgilendirme 
yapar.

•	 Denetim raporlarının, raporlama standartları ile belirlenen usul ve esaslara uygunluğunu 
kontrol eder ve bir örneğini İç Denetim Biriminde muhafaza eder.
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1.14. Özel Kalem Müdürlüğü

•	 Bakanın çalışma programını düzenler.
•	 Bakanın resmî ve özel yazışmalarını, protokol ve tören işlerini düzenler ve yürütür.
•	 Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapar.

1.15. Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

•	 Bakanlığın basınla ilgili faaliyetlerini planlar ve bu faaliyetlerin belirlenecek usul ve esas-
lara göre yürütülmesini sağlar.

•	 Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapar.

6. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

İç kontrol sistemi; Ülkemizde 5018 sayılı Kamu Mali 
Yönetimi ve Kontrol Kanununa ek olarak Kanunun 
ikincil ve üçüncül düzey mevzuatında düzenlen-
miş olup ilgili mevzuat esas alınarak yürütülmek-
tedir. Kamu İç Kontrol Standartları COSO modeli,  
INTOSAI Kamu Sektörü İç Kontrol Standartları Reh-
beri ve Avrupa Birliği İç Kontrol Standartları çerçe-
vesinde Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belir-
lenmiştir. Hizmetlerin etkinliğini sağlamak, verimliliği 
arttırmak, idari ve mali raporların güvenliği ve yürür-
lükteki kanun ve düzenlemelere uygunluğunu orta-
ya koymak amacıyla Bakanlığımızda 2007 yılında İç 

Kontrol Dairesi kurulmuş ve çalışmalara başlamıştır. Bakanlığımız Strateji Geliştirme Baş-
kanlığında 2009 yılında, merkez harcama birimlerinde ise 2010 yılında iç kontrol sistemi 
çalışmalarına başlanmıştır. 

Bakanlığımızda Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planları ikişer yıllık periyotlar-
da, 5018 sayılı Kanunun ikincil ve üçüncül düzey mevzuatı doğrultusunda hazırlanarak uy-
gulamaya konulmuştur. Altışar aylık periyotlarda da Üst Yönetime raporlama yapılmaktadır. 

Son olarak, Bakanlığımız 2021-2022 yıllarını kapsayan Kamu İç Kontrol Standartlarına 
Uyum Eylem Planı hazırlık çalışmaları gerçekleştirilmiş olup Eylem Planı Hazırlama Grubu 
ve İzleme Yönlendirme Kurulunun incelemelerinden sonra Eylem Planımız Makam Onayı 
ile yayımlanmıştır. Eylem planında 51 eylem yer almış olup 34 eylemden il sağlık müdür-
lükleri sorumlu tutulmuştur. Merkez Birimlerin sorumlu olduğu eylem sayıları ise hizmet 
alanlarına göre farklılık göstermektedir.
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2021 yılında Bakanlığımız Merkez Teşkilatı ile 81 il sağlık müdürlüğüne 2021-2022 Kamu 
İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planına ilişkin her çeyrek dönem başında çevrimiçi 
eğitim verilmiştir. Eğitimlere iç kontrol sorumluları, Başkan/Daire Başkanı olmak üzere 
toplam 1.182 kişi katılmıştır.

II.  AMAÇ VE HEDEFLER

A. Temel Politika ve Öncelikler

ON BİRİNCİ KALKINMA PLANI

Amaç
578.Bireylerin yaşam kalitesinin yükseltilmesi, ekonomik ve sosyal hayata aktif ve sağlıklı bir şe-
kilde katılımlarının temin edilebilmesi için kanıta dayalı politikalarla desteklenen, kaliteli, güvenilir, 
etkin, mali açıdan sürdürülebilir bir sağlık hizmet sunumu ile bölgeler arası dağılımın iyileştirilmesi, 
fiziki altyapının ve insan kaynağının niteliğinin artırılması temel amaçtır.
2.2.1.2.2. İlaç ve Tıbbi Cihaz
363. İlaç ve tıbbi cihaz sanayiinde TÜSEB yetkinlikleri artırılarak Ar-Ge, üretim ve eğitim faaliyetleri 
yanında Start-Up’ları fonlayacak, simülasyon merkezleri oluşturacak, gerektiğinde şirket yapısıyla 
diğer şirketlerle ortaklıklara girecek, sağlık vadisi ve sağlık teknolojileri geliştirme bölgesi 
oluşturmada liderlik yapacak ve ihracat odaklı daha yüksek katma değerli ürünler geliştirilmesini 
sağlayacaktır.
363.1. İlaç ve tıbbi teknolojiler alanında, ülkemizin Ar-Ge ve üretim kapasitesini geliştirmek üzere 
üniversiteler, araştırma merkezleri, laboratuvarlar, teknoloji firmaları, uygulama merkezleri, hekim 
ve mühendisler gibi sektörün tüm paydaşlarının yer aldığı entegre bir sağlık ekosistemi olarak 
Sağlık Vadisi hayata geçirilecektir.
363.2. İlaç ve tıbbi cihaz üretim alanlarının yer alacağı, ortak kullanıma hizmet edecek şekilde 
teknolojik imkânların bulunduğu, kümelenmeye yönelik desteklerin sağlanacağı sağlık teknoloji 
geliştirme bölgeleri oluşturulacaktır.
363.3. Sağlık Endüstrileri Dönüşüm ve Araştırma Platformu aracılığıyla ilaç ve tıbbi cihaz alanında 
yeni nesil sağlık girişimcileri havuzu oluşturulacak ve çeşitli etkinliklerle girişimci, sanayici ve yatı-
rımcılar bir araya getirilecektir.
363.4. Tıbbi cihazların AR-GE’si, pre-klinik çalışmaları, prototip geliştirilmesi, üretim ve üretim son-
rası süreçlerine yönelik analiz, doğrulama, test ve ölçüm faaliyetlerini içeren akredite mükemmeli-
yet merkezi kurulacaktır.
363.6. İlaç ve tıbbi cihaz sektörüne yönelik test, sertifikasyon ve ruhsatlandırma alanında uluslara-
rası tanınırlığa sahip test ve analiz altyapısı geliştirilecektir.
364. Biyoteknolojik ilaçlar gibi yüksek teknoloji gerektiren alanlar başta olmak üzere Ar-Ge, üretim, 
nitelikli insan kaynağı ve mevzuat konularında ülkemizde gerekli ekosistem oluşturulacaktır.

364.1. 2020 yılında uygulanmaya başlanacak yeni AB tıbbi cihaz direktiflerine uyumlu laboratuvar 
test ve analiz süreçleri ile ürün belgelendirme süreçlerinde görev alabilecek nitelikte personel eği-
tilecektir.
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2.2.1.2.2. İlaç ve Tıbbi Cihaz
364.2. Tıp doktorlarının Ar-Ge faaliyetlerine daha fazla zaman ayırmasını sağlayacak şekilde döner 
sermayeden aldıkları ek ödemeye ilişkin kriterler yeniden düzenlenecektir.
364.3. Kimyasal, bitkisel, biyolojik ve radyofarmasötik (nükleer) hammaddelerin üretimine yönelik 
altyapı geliştirilecektir.
364.4. Biyoteknolojik ilaçlara yönelik Ar-Ge faaliyetlerinin artırılması amacıyla, altyapı ve yetkinlik-
lerin geliştirilmesi sağlanacaktır.
366. Klinik araştırmalarda ülkemizin bölgede lider ülke konumuna gelmesi sağlanacaktır.
366.1. Ruhsat öncesinde yapılan klinik araştırmaların koşul aranmaksızın Ar-Ge faaliyeti kapsamı-
na alınması sağlanacak, klinik araştırmaların Ar-Ge destekleri farklılaştırılacaktır.
366.2. Klinik araştırma öncesi ilaç ve tıbbi cihaz Ar-Ge çalışmalarının yapılabilmesi için uluslararası 
tanınır İyi Laboratuvar Uygulamaları sertifikasına sahip pre-klinik araştırma merkezleri kurulacaktır.
366.3. Klinik araştırma taraflarının ve kamuoyunun klinik araştırmalar konusunda farkındalık düze-
yi artırılacaktır.
366.5. Klinik araştırmalarda uluslararası desteklerden (AB fonları ve NIH fonları gibi) alınan payın 
artırılması için uluslararası düzeyde Türkiye’nin görünürlüğünü artıracak ağlara üyelikler sağlana-
caktır.
367. Sağlık endüstrileri alanında yatırım, üretim, ihracatın artırılması, teknolojinin geliştirilmesi için 
yetkilendirilen Sağlık Endüstrileri Yönlendirme Komitesinin etkin çalışması sağlanacaktır.
2.2.2.3. Turizm
425. Daha fazla gelir bırakan turizm çeşitlerinin geliştirilmesi, konaklama süresinin uzatılması, ko-
naklama dışı harcama alanlarının yaratılması ve harcama eğilimi yüksek ziyaretçilere ulaşılması 
yoluyla kişi başı harcama artırılacaktır.
425.2. Ortalama konaklama süresini artıracak ve turizmin yılın tamamına yayılmasını sağlayacak 
sağlık turizminin geliştirilmesi için tanıtım ve yatırım faaliyetleri yürütülecektir.
2.2.3.1. Kamu Yatırım Politikaları
438. KÖİ Modeli ile inşası devam eden toplam 18.716 yataklı 11 adet şehir hastanesi ile Gebze-Or-
hangazi-İzmir Otoyolu, Kuzey Marmara Otoyolu Kurtköy-Akyazı ve Kınalı Odayeri Kesimleri, Kı-
nalı-Tekirdağ-Çanakkale-Balıkesir Otoyolunun Malkara Çanakkale Kesimi, Menemen-Aliağa Çan-
darlı Otoyolu, Ankara-Niğde Otoyolu, Aydın-Denizli Otoyolu, İstanbul Havalimanı 2. Etabı, Çeşme 
Havalimanı, Salıpazarı Kruvaziyer Limanı, Haliç Yat Limanı ve Kompleksi Projeleri tamamlanacak-
tır.
2.2.3.10. Gümrük Hizmetleri
528. Ticaret erbabı ve yolcuların iş ve işlemlerinde gümrük mevzuatına uyumunun artırılması kap-
samında, mükelleflerin ihtiyaç duydukları bilgi ve belgelerin güncel, doğru, anlaşılır ve kolay erişi-
lebilir şekilde yayımlanması sağlanacaktır.
528.2. İlgili kurumların internet sitelerinde görev alanlarına giren gümrük ile ilgili mevzuat, işlemler, 
ücretler ve belgeler hakkında bilgiler güncel, yeterli ve açık bir şekilde yayımlanacaktır.
2.3.3. Sağlık
579. Bulaşıcı olmayan hastalık risklerine yönelik olarak, sağlıklı yaşam tarzı teşvik edilecek; koru-
yucu ve tedavi edici hizmet kapasitesi geliştirilecek; çevre sağlığı, gıda güvenilirliği, fiziksel aktivi-
teye elverişli sahalar, sağlık okuryazarlığı, iş sağlığı ve güvenliği alanlarında sektörler ve kurumlar 
arası iş birliği ve koordinasyon artırılacaktır.
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2.3.3. Sağlık
579.1. Sağlıklı yaşam tarzının teşvik edilmesi için sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam alışkan-
lıkları kazandırılmasına yönelik eğitim, kamu spotu, kampanyalar gibi bilinçlendirme faaliyetleri 
yürütülecektir.
579.2. Gıda güvenilirliği, obezite, çevre sağlığı gibi konularda çok paydaşlı sağlık sorumluluğu 
modeli güçlendirilecektir.
579.3. Bulaşıcı olmayan hastalıklara yönelik risk faktörlerinin azaltılabilmesi için erken teşhis hiz-
metlerinin etkinliği artırılacaktır.
580. Birinci basamak sağlık hizmetlerine ayrılan kaynakların akılcı, etkin ve verimli kullanılması 
sağlanacaktır.
580.1. Aile hekimlerince sunulan sağlık hizmetlerini nitelik ve nicelik olarak iyileştirmek suretiyle 
ihtiyacın bu aşamada karşılanması sağlanacaktır.
580.2. Sağlıklı hayat merkezlerinin sayısı artırılacak, bu merkezlerle kuvvetlendirilmiş ve entegre 
edilmiş bir aile hekimliği yapısı oluşturularak gerekli olan birinci basamak sağlık hizmetleri verile-
cektir.
580.3. Bulaşıcı olmayan hastalıklar başta olmak üzere, hastalıklara ilişkin tarama ve teşhis gibi 
süreçlerde aile hekimlerinin sorumlulukları artırılacaktır.
580.4. Aile hekimliği performans sistemi, ikinci ve üçüncü basamaklardaki performans sistemiyle 
entegre bir biçimde, teşhis ve tedavinin isabetliliği ve hizmet miktarıyla orantılı olarak yeniden ta-
sarlanacaktır.
580.5. Birinci basamak sağlık hizmetlerinin daha fazla kullanılmasını sağlamak için finansal tedbir-
ler alınacaktır.
580.6. Birinci basamak sağlık personeline yönelik hizmet içi eğitimler yeniden tasarlanacaktır.
581. Bağımlılıkla mücadele alanında yürütülen sağlık hizmetlerine erişim kolaylaştırılacak, bu alan-
daki faaliyetlerin etkinliği periyodik olarak izlenecektir.
581.1. Kamu kurum ve kuruluşlarının bağımlılıkla mücadele konusunda etkinliğinin artırılması, su-
nulan hizmetlerin genişletilmesi ve erişilebilirliğinin artırılması için ihtiyaç duyulan insan kaynağının 
temini, altyapının kurulması ve cari harcamaların karşılanması amacıyla bütçe imkânları artırıla-
caktır.
581.2. Bağımlıkla mücadele konusunda danışmanlık, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerine kolay 
erişiminin sağlanmasını teminen bu hizmetlerin verildiği merkezlerin sayısı artırılacak, sunulan hiz-
metin kalitesi yükseltilecektir.
581.3. Zorunlu tedavi kararlarının uygulanabileceği özelleşmiş tedavi merkezlerinin sayısı artırıla-
caktır.
581.4. Alkol, tütün ve uyuşturucu gibi zararlı maddelerin kullanımıyla mücadele konusunda bilinç-
lendirme çalışmaları yürütülecektir.
581.5. Bağımlılıkla mücadeleye yönelik yürütülen faaliyetlerin sonuçları ile toplumdaki madde kul-
lanım sıklığı periyodik olarak yapılacak bilimsel araştırmalarla izlenecektir.
582. Evde sağlık hizmetleri yaygınlaştırılacak, başta kırsalda yaşayanlar olmak üzere yaşlılara 
sunulan sağlık hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması, yaşlılara yönelik koruyucu ve tedavi edici 
hizmetlerin güçlendirilmesi sağlanacaktır.
582.1. Evde sağlık hizmetleri yaygınlaştırılarak erişim, etkinlik ve kalite artırılacak ve yoğun bakım, 
palyatif bakım ve geriatri hizmetinin evde bakım hizmetleri ile entegrasyonu sağlanacaktır.



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 2021 FAALİYET RAPORU

42

2.3.3. Sağlık
582.2. Yaşlılara yönelik sağlık izlemleri gerçekleştirilecek, yaşla birlikte artan hastalıklara ilişkin 
koruyucu ve tedavi edici hizmetler güçlendirilecek, geriatri ve palyatif bakım hizmetleri sunan mer-
kezlerin sayısı artırılacaktır.
583. Acil sağlık, yoğun bakım, onkoloji, organ nakli hizmetleri gibi özellikli sağlık hizmetlerinin ka-
pasitesi artırılarak hızı ve kalitesi yükseltilecektir.
583.1. Özellikli sağlık hizmetleri merkezileştirilecek ve bu alanlarda hizmet veren hekimlere yönelik 
yönetim modeli oluşturulacaktır.
583.2. Acil servis hasta yoğunluğuna göre ihtiyaç olan yerlerde alternatif muayene alanları oluştu-
rulacaktır.
583.3. Acil sağlık hizmetlerinde ambulansların etkin kullanımı sağlanacak ve hastaneler ile 112 
Kontrol Komuta Merkezleri arasındaki koordinasyon güçlendirilecektir.
583.4. Kamu ve özel sağlık hizmet sunucularında yoğun bakım hizmetleri amacına uygun kullanı-
lacak biçimde etkinleştirilecektir.
584. Sağlık hizmetinin kalitesinin geliştirilmesi için hizmet sunucularına yönelik akreditasyon siste-
mi kurulacak, klinik kalitenin takibi ve denetiminde standart ve etkili bir süreç oluşturulacak, klinik 
rehberlerin kullanımı yaygınlaştırılacaktır.
584.1. Sağlık hizmetlerinde klinik kalitenin ölçümü ve geliştirilmesi sağlanacak, klinik rehberlerin 
uygulanması yaygınlaştırılacaktır.
584.2. Akredite olan sağlık hizmet kuruluşu sayısı artırılacaktır.
585. Veri ve kanıta dayalı politika oluşturmada girdi olarak kullanılabilecek, bilimsel araştırma ve 
analizlerde kullanılmaya elverişli, uluslararası karşılaştırmalara olanak sağlayan kalite ve ayrıntıda 
veri üretimi sağlanacaktır.
585.1. Sağlık veri setleri yeniden yapılandırılarak, veri kalitesi artırılacak ve uluslararası mukaye-
seye imkân veren bir veri altyapısının oluşturulması sağlanacaktır.
585.2. Kurumlar arası veri paylaşımı konusunda iş birliği ve koordinasyon geliştirilecektir.
586. Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarında ürün ve hizmet güvenilirliği ile standardizas-
yonun sağlanmasına yönelik hukuki düzenlemeler tamamlanacak, kontrol-denetim mekanizması 
oluşturulacaktır.
586.1. Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarına ilişkin hukuki düzenlemeler tamamlanacak-
tır.
586.2. Geleneksel ve tamamlayıcı tıpta merkez sayısı ve kamu hastanelerindeki ünite sayısı artı-
rılacak, kontrol ve denetim mekanizmaları oluşturulacaktır.
587. Tedarik zincirinin etkinliğini ve sürdürülebilirliğini sağlamak için uçtan uca yönetim yapısı oluş-
turulacaktır.
587.1. İhtiyaç planlama, satın alma, sipariş, stok, lojistik ve sözleşme yönetimi alanlarında hukuki 
düzenlemeler ve bilişim altyapısı çalışmaları yapılacaktır.
587.2. Sağlık market çalışmaları kapsamında; sağlık tesislerinde özellikle sık tüketilen ve teminin-
de güçlük yaşanılan malzeme gruplarında alternatif alım yöntemleri ile edinme maliyetleri düşürü-
lecektir.
587.3. Simülasyon destekli tıp eğitimi, biyomedikal mühendislik eğitimi ve hastane eczacılığı eğiti-
mi vermek amacıyla Simülasyon Destekli Eğitim ve Uygulama Merkezleri açılacaktır.
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2.3.3. Sağlık
587.4. İlaç ve tıbbi sarf malzeme kullanım değerlendirme komisyonları kurularak aynı endikasyon 
için hekimler tarafından oluşturulan tedavi maliyetleri karşılaştırılarak gereksiz/yetersiz kullanımla-
rın önüne geçilmesi ve akılcı ilaç, akılcı tıbbi sarf malzemesi ve akılcı laboratuvar uygulamalarının 
kullanılması sağlanacaktır.
587.5. Akılcı ilaç kullanımı konusunda bilinç düzeyi artırılacak, izleme ve değerlendirme çalışmaları 
güçlendirilecektir.
587.6. Antibiyotikler, solunum sistemi ilaçları ve psikiyatride kullanılan ilaçlar başta olmak üzere 
akılcı ilaç kullanımına yönelik özendirici ve zorlayıcı mekanizmalar oluşturulacaktır.
587.7. Yaşlı hastalar ve kronik hastalığı olan bireyler öncelikli olmak üzere kamuoyu bilinçlendirme 
faaliyetleri yoluyla akılcı ilaç kullanımı konusunda farkındalık artırılacaktır.
587.8. Hekimlerin akılcı ilaç kullanımı konusunda desteklenmesi ve denetimi karar destek sistemi 
kurulacaktır.
587.9. Antimikrobiyal direncin düşürülmesine yönelik veteriner hekimlikte kullanılan ilaçların akılcı 
kullanımı konusunda ilgili kurumlar tarafından ortak çalışmalar yürütülecektir.
589. Ülkemizin sağlık turizmi alanında tanınırlığı ve tercih edilirliği artırılacak ve sağlık turizmi 
hizmet kapasitesi nitelik ve nicelik olarak geliştirilecektir.
589.1. Sağlık turizmine yönelik hukuki düzenlemeler tamamlanacak, akreditasyon ve denetim alt-
yapısı güçlendirilecektir.
589.2. Medikal turizmin, termal turizmin yanı sıra yaşlı ve rehabilitasyon turizmiyle olan entegras-
yonu sağlanacaktır.
589.3. Sağlık turizmi alanında ülkemizin tanıtım ve pazarlama faaliyetleri yürütülecektir.
590. Sağlık sisteminde hizmet sunucusu ve ödeyici rolleri, hizmet kalitesi, mali sürdürülebilirlik, 
denetim, performans başta olmak üzere daha etkin bir biçimde yerine getirilecek şekilde güçlendi-
rilecektir.
590.3. Sağlık hizmet sunumunda kullanılan hizmet sunum fiyat yapısının doğru, gerçekçi ve verim-
liliği özendiren bir yapıya kavuşturulmasını sağlamak üzere Teşhis İlişkili Gruplar yöntemi uygula-
narak yeni ve etkin bir fiyatlandırma yapısına geçilecektir.
590.4. Üniversite hastanelerinin hastane işletmeciliği ayrıştırılarak, eğitim ve öğretim hizmetlerinin 
etkin bir şekilde sunumuna imkân verecek şekilde yönetim, hizmet sunumu ve finansman yapısı 
itibarıyla sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulacaktır.
591. Sağlık harcamalarında etkinliğin sağlanması için arz ve talep yönlü düzenlemeler hayata 
geçirilecektir.
591.1 İhtiyaç dışı tetkik, tahlil ve diğer işlemlerin azaltılması için tıbbi verilerin sisteme daha iyi 
entegre olması sağlanacaktır.
591.2. Ortalamanın üzerinde yapılan tetkik ve tahlil işlemlerine ilişkin bir izleme ve bilgilendirme 
sistemi kurulacaktır.
603. Kadınlara sunulan sağlık hizmetleri iyileştirilip, farkındalık çalışmaları aracılığıyla sağlık bilin-
cinin yükseltilmesi sağlanacaktır.
603.1. Ülke genelinde kanser tarama programına uygun hedef gruptaki kadınların programa katı-
lımlarının artırılması için farkındalık çalışmaları yapılacaktır.
603.2. Kadınlarda sağlık okuryazarlığının geliştirilmesi amacıyla farkındalık çalışmaları gerçekleş-
tirilecektir.
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2.3.6. Çocuk
606. Erken dönem çocuk bakım, eğitim ve gelişimine yönelik hizmetlerin sunumu ile erişilebilirliği-
nin artırılması ve niteliğinin yükseltilmesi sağlanacaktır.
606.2. Anne babalara yönelik olarak çocukların yaş ve gelişme düzeylerine uygun beslenme, bü-
yüme, eğitim ve oyun içerikli materyaller geliştirilecektir.
613. Çocuğa yönelik ihmal, istismar ve şiddeti önleyecek program ve uygulamalar geliştirilecek, 
risk altındaki çocuklara ve ailelerine yönelik hizmetler ile psiko-sosyal destek programları yaygın-
laştırılacaktır.
613.4. Çocuk İzlem Merkezlerinin hukuki altyapısı tamamlanacak ve sayıları artırılacaktır.
614. Çocukların ve ebeveynlerin ihtiyaçları doğrultusunda psiko-sosyal destek hizmetleri 
yaygınlaştırılacak, riskli ve a-tipik gelişim gösteren çocuklara uygun gelişimsel müdahaleler, izlen-
me ve yönlendirmeler yapılacak, çocuklar arasında sağlık, sosyal medya ve hukuk okur-yazarlığı 
artırılacaktır.
614.2. Eğitim ve sağlık kurumlarında ebeveyn rehberliğine yönelik çalışmalar yürütülecektir.
614.3. Okullarda ve sosyal hizmet merkezlerinde sağlık, beslenme, hukuk ve sosyal medya okur-
yazarlığı becerilerini güçlendirecek program ve faaliyetler yürütülecektir.
614.4. Çocukluk çağında obezitenin sonlandırılmasına, sağlıklı beslenmenin ve fiziksel hareketlili-
ğin artırılmasına yönelik çalışmalar sürdürülecektir.
617. Çocukların bağımlılık yaratan davranış ve maddelerden korunmalarına yönelik tedbirler alı-
nacak, tedavi merkezlerinin nitelik ve niceliği artırılacak, sosyal rehabilitasyon ve uyum hizmetleri 
geliştirilecektir.
617.1. Çocuk Ergen Madde Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Merkezleri (ÇEMATEM) ile buralarda 
istihdam edilen nitelikli personel sayısı artırılacaktır.
617.2. Bağımlılığa yönelik olarak çocuklarla çalışan profesyonel sayısı artırılacaktır.
617.3. Bağımlılıkla mücadele amacıyla çocuklara, ailelere ve çocuklarla çalışan profesyonellere 
yönelik bilinçlendirme çalışmaları ve eğitimler sürdürülecektir.
2.3.7. Gençlik
622. Bağımlılık yapıcı maddelerle etkin mücadele edilecek, bu maddelerin kullanım durumunu 
tespit etmeye yönelik araştırma ve hizmetlere devam edilecek, sosyal rehabilitasyon ve uyum hiz-
metleri geliştirilecektir.
622.1. Bağımlılık yapıcı maddelerin ilgi çekici olmaktan çıkarılması, sigara ve alkol gibi maddelerin 
erişilebilirliğinin zorlaştırılmasına yönelik tedbirler alınacaktır.
622.2. Gençlerin ve gençlik alanındaki profesyonellerin bağımlılıkla mücadele konusunda bilgilen-
dirilmesi ve bilinçlendirilmesi yönünde çalışmalara devam edilecektir.
622.3. Bağımlılığa yönelik olarak gençlerle çalışan profesyonel sayısı artırılacaktır.
650. Sporcu sağlığı merkezleri, hizmet kalitesi ve çeşitliliği artırılarak yaygınlaştırılacak, spor heki-
mi ihtiyacının giderilmesine yönelik tedbirler alınacaktır.
650.1. Sporcu sağlığı merkezleri konusunda bölgeler itibarıyla mevcut durum ve ihtiyaç tespiti ça-
lışması yapılacak, ihtiyaca göre yeni merkezlerin kurulması sağlanacaktır.
650.2. Spor hekimi ihtiyacı tespit edilerek yeterli sayıda uzman hekimin yetiştirilmesi sağlanacaktır. 
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B. İdarenin Stratejik Planında Yer Alan Amaç ve Hedefler
Bakanlığımızın misyon ve vizyonunun gerçekleştirilmesine yönelik amaç ve hedefleri ile 
stratejilerini ortaya koyan 2019-2023 dönemini kapsayan üçüncü Stratejik Plan hazırlanarak 
20 Aralık 2019 tarihinde web sitesinde yayımlanmıştır.  Stratejik Plan 2019-2023 dönemine 
yönelik olarak Bakanlığın ve sağlık sektörünün ihtiyaçları, uluslararası bütünleşmenin ge-
rekleri, sağlık alanında uluslararası en iyi uygulama örnekleri ve sağlık otoritelerin tecrübe-
leri ışığında hazırlanmıştır. Stratejik Planda, Bakanlığımızın amaç ve hedefleri ile bunların 
gerçekleştirilmesine yönelik stratejiler ve performans göstergelerine yer verilmiştir. Bu kap-
samda, 2019-2023 Stratejik Plan döneminde Bakanlığın faaliyetlerine yön vermesi istenilen 
toplam 6 amaç belirlenmiştir. 
Bunlar:

1. Sağlıklı yaşamı teşvik etmek ve yaygınlaştırmak,
2. Birinci basamak sağlık hizmetlerini güçlendirerek sağlık sistemi içerisindeki etkinliği 

 ni artırmak, 
3. Sağlık hizmetlerinin erişilebilir, etkili, etkin ve kaliteli sunumunu sağlamak, 
4. Sağlık hizmetlerinde bütünleşik sağlık hizmet modelini hayata geçirmek, 
5. Vatandaş ile sağlık çalışanının memnuniyetini artırmak ve sağlık sisteminin sürdürü 

 lebilirliğini sağlamak,  
6. Ülkemizin sosyoekonomik kalkınmasına ve küresel sağlığa katkıda bulunmak;   

 sağlık  endüstrilerinde milli teknolojiyi geliştirmek ve yerli üretimi artırmak, olarak   
 belirlenmiştir.

STRATEJİK AMAÇ 1 
Sağlıklı yaşamı teşvik etmek ve yaygınlaştırmak
Hedef 1.1 Sağlıklı beslenme alışkanlıklarını kazandırmak ve geliştirmek
Hedef 1.2 Hareketli hayat alışkanlıklarını kazandırmak ve geliştirmek
Hedef 1.3 Tütün ve tütün ürünleri ile mücadeleyi sürdürmek ve kullanımlarını azaltmak
Hedef 1.4 Alkolün zararlı etkilerinden tüm toplumu korumak
Hedef 1.5 Uyuşturucu kullanım oranlarını azaltmak

Hedef 1.6 Ruh sağlığına ilişkin risklerden bireyleri korumak ve ruhsal bozukluklar konu-
sunda farkındalığı artırmak

Hedef 1.7 Toplumsal farkındalığı artıracak sistematik iletişim faaliyetleri ile sağlıklı ha-
yat tarzını yaygınlaştırmak

Hedef 1.8 Kendi sağlığının öneminin farkında olan, sağlık sistemini etkin olarak kulla-
nan ve sağlık okuryazarlığı yüksek bir toplum oluşturmak
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STRATEJİK AMAÇ 2

Birinci basamak sağlık hizmetlerini güçlendirerek sağlık sistemi içerisindeki etkinliğini ar-
tırmak

Hedef 2.1 Kuvvetlendirilmiş bir aile hekimliği yapısıyla çok disiplinli ve tercih edilen bi-
rinci basamak sağlık hizmetleri vermek 

Hedef 2.2 Birinci basamak performans sistemini tüm paydaşlar için kalite, memnuniyet 
ve çıktı odaklı bir yapıya dönüştürmek 

Hedef 2.3
Bütün adımları baştan sona planlanmış, standart ve bireyin takibini etkin 
şekilde yapan sistemler ve teknolojik araçları bünyesinde barındıran birinci 
basamak hizmet süreçleri oluşturmak 

Hedef 2. 4
Birinci basamak sağlık personeli yetkinliklerini; uzmanlık programları, eğitim 
müfredatlarında yapılacak iyileştirmeler ve hizmet içi eğitimlerle destekleye-
rek geliştirmek

STRATEJİK AMAÇ 3

Sağlık hizmetlerinin erişilebilir, etkili, etkin ve kaliteli sunumunu sağlamak

Hedef 3.1 Sağlık hizmetlerinde klinik kaliteyi iyileştirmek 

Hedef 3.2 Ayakta tedavi ve acil servis sağlık hizmetlerindeki etkinlik ve verimliliği artır-
mak 

Hedef 3.3 Sağlık hizmetlerinin ulaşılabilirliğini artırmak ve sürdürülebilirliğini korumak

Hedef 3.4 Acil durum ve afetlerde sağlık hizmetlerini daha hızlı ve kaliteli verecek şe-
kilde güçlendirmek

Hedef 3.5 Kamu hastanelerinde uygulanan performans yönetimini ve ek ödeme yönte-
mini sağlık sisteminin amaç ve ihtiyaçlarına uygun şekilde güncellemek

STRATEJİK AMAÇ 4

Sağlık hizmetlerinde bütünleşik sağlık hizmet modelini hayata geçirmek

Hedef 4.1 Bulaşıcı olmayan hastalıkların erken teşhisinde ve hastalıklara bağlı kompli-
kasyonların yönetilmesinde etkinliği artırmak 

Hedef 4.2 Anne sağlığına yönelik koruyucu tedbir ve destek sağlayacak sistem gelişti-
rerek anne ölümlerini en aza indirmek 

Hedef 4.3 Bebek ve çocuk sağlığı alanında risk faktörlerini önleyen ve koruyucu hiz-
met sunan sistemi güçlendirerek bebek ve çocuk ölümlerini en aza indirmek 

Hedef 4.4 Bulaşıcı hastalıklardan kaynaklı hastalık yükünü en aza indirmek 
Hedef 4.5 Bireylerin ruh sağlığını takip etmek, korumak ve iyileştirmek 

Hedef 4.6 Bedensel ve zihinsel şartları sebebiyle özel ihtiyacı olan bireylerin uygun 
sağlık hizmetlerine daha kolay erişimini sağlamak 

Hedef 4.7 Çalışan sağlığı hizmetlerini iyileştirerek çalışanların sağlığını korumak ve 
geliştirmek 

Hedef 4.8 Göç sağlığı hizmetlerinde etkinliği ve kapasiteyi artırmak 
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STRATEJİK AMAÇ 4

Sağlık hizmetlerinde bütünleşik sağlık hizmet modelini hayata geçirmek

Hedef 4.9 Uyuşturucu ve diğer bağımlılık yapıcı ürünlere yönelik tedavi ve rehabilitas-
yon hizmetlerinde erişim ve kaliteyi artırmak 

Hedef 4.10 Uluslararası sağlık risklerine karşı halkımızı etkin bir şekilde korumak 
Hedef 4.11 Çevresel faktörlerin sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak 

Hedef 4.12 Sağlık sorumluluğunun geliştirilmesine yönelik çok paydaşlı yönetişim mo-
delini güçlendirmek

STRATEJİK AMAÇ 5

Vatandaş ile sağlık çalışanının memnuniyetini artırmak ve sağlık sisteminin sürdürülebilir-
liğini sağlamak
Hedef 5.1 Sağlık hizmetlerinden duyulan vatandaş memnuniyetini artırmak 
Hedef 5.2 Sağlık çalışanlarının memnuniyetini sürekli olarak iyileştirmek 

Hedef 5.3 Tedarik zincirinin etkinliğini ve sürdürülebilirliğini sağlamak için uçtan uca 
yönetim yapısı oluşturmak 

Hedef 5.4 Sağlık hizmet sunumu ve karar alma süreçlerinde bilgi teknolojilerinin kulla-
nımını artırarak sağlık sistemini güçlendirmek 

Hedef 5.5 Sağlıkta insan kaynakları sürdürülebilirliğini sağlamak ve planlamasını iyi-
leştirmeye devam etmek 

Hedef 5.6 Sağlıkta insan kaynaklarının yetkinlik düzeyini artırmak ve sağlık yönetimini 
daha etkin hale getirmek 

Hedef 5.7 Şehir Hastanesi Modeli ile sağlık hizmet sunumunu güçlendirmek 

Hedef 5.8 Sağlık finansman modelini finansal sürdürülebilirlik ve bireylerin finansal  
riskten korunmasını da dikkate alarak güncellemek

STRATEJİK AMAÇ 6

Ülkemizin sosyoekonomik kalkınmasına ve küresel sağlığa katkıda bulunmak; sağlık en-
düstrilerinde milli teknolojiyi geliştirmek ve yerli üretimi artırmak

Hedef 6.1 İlaçların, biyolojik ürünlerin ve tıbbi cihazların erişilebilirliğini, güvenliliğini ve 
akılcı kullanımını sağlamak ve kozmetik ürünlerde güvenliliği tesis etmek 

Hedef 6.2 Sağlıkta AR-GE ve yenilikçiliği teşvik etmek, millîleşme ve yerlileşmeyi sağ-
lamak, ihracatı artırmak 

Hedef 6.3 Ülkemizin sağlık turizminde tercih edilen ülkeler arasına girmesini sağlamak 

Hedef 6.4 Küresel ve bölgesel sağlık politikalarının oluşturulması ve uygulanmasında 
lider-belirleyici ülkeler arasında olmak
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C. Diğer Hususlar

1. CUMHURBAŞKANLIĞI 2021 YILI YILLIK PROGRAMI

Tedbirler

363.1. İlaç ve tıbbi teknolojiler alanında, ülkemizin Ar-Ge ve üretim kapasitesini geliştirmek üzere 
üniversiteler, araştırma merkezleri, laboratuvarlar, teknoloji firmaları, uygulama merkezleri, hekim 
ve mühendisler gibi sektörün tüm paydaşlarının yer aldığı entegre bir sağlık ekosistemi olarak 
Sağlık Vadisi hayata geçirilecektir.
364.4. Biyoteknolojik ilaçlara yönelik Ar-Ge faaliyetlerinin artırılması amacıyla, altyapı ve yetkinlik-
lerin geliştirilmesi sağlanacaktır.
366.3. Klinik araştırma taraflarının ve kamuoyunun klinik araştırmalar konusunda farkındalık dü-
zeyi artırılacaktır.
366.5. Klinik araştırmalarda uluslararası desteklerden (AB fonları ve NIH fonları gibi) alınan payın 
artırılması için uluslararası düzeyde Türkiye’nin görünürlüğünü artıracak ağlara üyelikler sağlana-
caktır.
579.1. Sağlıklı yaşam tarzının teşvik edilmesi için sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam alışkan-
lıkları kazandırılmasına yönelik eğitim, kamu spotu, kampanyalar gibi bilinçlendirme faaliyetleri 
yürütülecektir.
579.2. Gıda güvenilirliği, obezite, çevre sağlığı gibi konularda çok paydaşlı sağlık sorumluluğu 
modeli güçlendirilecektir.
579.3. Bulaşıcı olmayan hastalıklara yönelik risk faktörlerinin azaltılabilmesi için erken teşhis hiz-
metlerinin etkinliği artırılacaktır.
580.1. Aile hekimlerince sunulan sağlık hizmetlerini nitelik ve nicelik olarak iyileştirmek suretiyle 
ihtiyacın bu aşamada karşılanması sağlanacaktır.
580.2. Sağlıklı hayat merkezlerinin sayısı artırılacak, bu merkezlerle kuvvetlendirilmiş ve entegre 
edilmiş bir aile hekimliği yapısı oluşturularak gerekli olan birinci basamak sağlık hizmetleri verile-
cektir.
580.3. Bulaşıcı olmayan hastalıklar başta olmak üzere, hastalıklara ilişkin tarama ve teşhis gibi 
süreçlerde aile hekimlerinin sorumlulukları artırılacaktır.
580.6. Birinci basamak sağlık personeline yönelik hizmet içi eğitimler yeniden tasarlanacaktır.

581.2. Bağımlıkla mücadele konusunda danışmanlık, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerine kolay 
erişiminin sağlanmasını teminen, bu hizmetlerin verildiği merkezlerin sayısı artırılacak, sunulan 
hizmetin kalitesi yükseltilecektir.
582.2. Yaşlılara yönelik sağlık izlemleri gerçekleştirilecek, yaşla birlikte artan hastalıklara ilişkin 
koruyucu ve tedavi edici hizmetler güçlendirilecek, geriatri ve palyatif bakım hizmetleri sunan 
merkezlerin sayısı artırılacaktır.
583.3. Acil sağlık hizmetlerinde ambulansların etkin kullanımı sağlanacak ve hastaneler ile 112 
Kontrol Komuta Merkezleri arasındaki koordinasyon güçlendirilecektir.
584.2. Akredite olan sağlık hizmet kuruluşu sayısı artırılacaktır.

585.2. Kurumlar arası veri paylaşımı konusunda iş birliği ve koordinasyon geliştirilecektir.

585.3. Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) yeni teknolojilere ve ihtiyaçlara uygun şekilde 
yeniden yapılandırılacaktır.
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Tedbirler

587.2. Sağlık market çalışmaları kapsamında; sağlık tesislerinde özellikle sık tüketilen ve temi-
ninde güçlük yaşanılan malzeme gruplarında alternatif alım yöntemleri ile edinme maliyetleri dü-
şürülecektir.
587.6. Antibiyotikler, solunum sistemi ilaçları ve psikiyatride kullanılan ilaçlar başta olmak üzere 
akılcı ilaç kullanımına yönelik özendirici ve zorlayıcı mekanizmalar oluşturulacaktır.
587.7. Yaşlı hastalar ve kronik hastalığı olan bireyler öncelikli olmak üzere kamuoyu bilinçlendir-
me faaliyetleri yoluyla akılcı ilaç kullanımı konusunda farkındalık artırılacaktır.
587.8. Hekimlerin akılcı ilaç kullanımı konusunda desteklenmesi ve denetimini teminen karar 
destek sistemi kurulacaktır.
589.1. Sağlık turizmine yönelik hukuki düzenlemeler tamamlanacak, akreditasyon ve denetim 
altyapısı güçlendirilecektir.
589.2. Medikal turizmin, termal turizmin yanı sıra yaşlı ve rehabilitasyon turizmiyle olan entegras-
yonu sağlanacaktır.
589.3. Sağlık turizmi alanında ülkemizin tanıtım ve pazarlama faaliyetleri yürütülecektir.

590.5. İhtiyaç, malzeme ve finans kaynakları daha etkin yönetilecektir.

591.1. İhtiyaç dışı tetkik, tahlil ve diğer işlemlerin azaltılması için tıbbi verilerin sisteme daha iyi 
entegre olması sağlanacaktır.
602.2. Kadına yönelik şiddet, erken yaşta ve zorla evliliklerin önlenmesi amacıyla tüm kamu ku-
rum ve kuruluş personeli dâhil olmak üzere farklı hedef gruplarına yönelik eğitim, seminer vb. 
farkındalık artırma çalışmalarına devam edilecektir.
602.3. Kadına yönelik şiddetle mücadelede şiddet mağduruna ve şiddet uygulayana yönelik hiz-
met sunan kurum ve kuruluşların kapasiteleri ve kurumlar arası koordinasyon artırılacaktır.
603.1. Ülke genelinde kanser tarama programına uygun hedef gruptaki kadınların programa 
katılımlarının artırılması için farkındalık çalışmaları yapılacaktır.
617.3. Bağımlılıkla mücadele amacıyla çocuklara, ailelere ve çocuklarla çalışan profesyonellere 
yönelik bilinçlendirme çalışmaları ve eğitimler sürdürülecektir.
656.2. Alzheimer-demans hastalığı ile mücadele sağlık, bakım, Ar-Ge gibi konunun tüm yönlerini 
içeren bir yaklaşımla yürütülecektir.
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2. CUMHURBAŞKANLIĞI IV.180 GÜNLÜK İCRAAT PROGRAMI 
(1 Ocak-30 Haziran 2021)
Eylem No Eylem Adı
SB-01 Biyoteknolojik ilaç alanında öncelikli ihtiyaçların belirlenmesi
SB-02 95 adet sağlık tesisinin inşaatına başlanması ve 129 adet sağlık tesisinin inşaatının 

tamamlanması
SB-03 COVID-19 mutasyonlarının ve epidemiyolojik eğilimlerin izlenmesi
SB-04 Kayseri Şehir Hastanesi Erişkin Kemik İliği Nakli Merkezinin hizmete açılarak mer-

kez sayısının 9’a çıkarılması
SB-05 Evde sağlık hizmeti kapsamında toplam kayıtlı hasta sayısının 531.000’den 

540.000’e çıkarılması
SB-06 Verimlilik yerinde değerlendirme sisteminin etkinliğinin artırılması
SB-07 Sağlık markette ilaç ve tıbbi sarf malzeme alımının 1.500 kalemden 3.000 kaleme 

çıkarılması
SB-08 Hastane Koordinasyon Sisteminin geliştirilmesi ve tüm ülkede uygulanması
SB-09 UMKE kaynak yönetim modülünün geliştirilmesi ve tüm ülkede uygulanması
SB-10 Vatandaşlarımızın sağlık hizmetine daha kolay erişebilmesi için 16 adet hastane 

açılarak 2.300 adet nitelikli yatak artışı sağlanması ve 3 adet ağız diş sağlığı merke-
zi açılarak 80 nitelikli ünit artışı sağlanması

SB-11 Toplumun sağlık okuryazarlık düzeyinin geliştirilmesi
SB-12 Obezite ile mücadele farkındalık iletişim çalışmalarının yapılması (sağlıklı beslenme 

/ hareketli yaşam / diyabet ile mücadele)
SB-13 Uyuşturucu kullanımının zararları konusunda farkındalık çalışmalarının yapılması
SB-14 Normal doğumun özendirilmesi konusunda farkındalık çalışmalarının yapılması
SB-15 Acil servislerin ve acil çağrı hizmetlerinin doğru kullanımı konusunda farkındalık ça-

lışmalarının yapılması
SB-16 Bulaşıcı hastalıkların görülme sıklığını azaltmak amacıyla farkındalık çalışması ya-

pılması
SB-17 Otizm spektrum bozukluğu ve zihinsel özel gereksinimler alanında hizmet kapasite-

sinin güçlendirilmesi ve bireysel hizmet danışmanlığı modelinin geliştirilmesi
SB-18 Sağlık hizmetleri memnuniyet araştırmasının yapılması
SB-19 Sağlık çalışanları ile vatandaş iletişiminin güçlendirilmesi
SB-20 Biyolojik ve kimyasal savaş ajanlarında yer alan risin ve saksitoksin toksinlerinin 

enstrümantal analizinin yapılması
SB-21 Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü (TÜSKA) tarafından akre-

ditasyonu onaylanan kurum sayısının 5’ten 9’a çıkarılması
SB-22 Kronik yara bakım tedavi hizmetleri ve çocuk kalp hastalıkları merkezleri tedavi hiz-

metleri ile ilgili yönetmelik hazırlanması
SB-23 Sağlık alanında hizmet sunan tüm kurum ve kuruluşların uluslararası sağlık turizmi 

kapsamında altyapılarının oluşturulması
SB-24 Sağlık turizmi ile ilgili tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi
SB-25 Sağlık hizmetlerinde mükemmeliyet merkezi tescil çalışmalarının yürütüleceği alan-

ların ilan edilmesi ve denetim kriterlerinin hazırlanması
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Eylem No Eylem Adı
SB-26 Sağlık sektöründe yerlileşme/millileşme kapsamında stratejik önemi haiz aşı ile ilaç, 

tıbbi cihaz ve tanı kitleri geliştirme projelerinin desteklenmesi ve izlenmesi
SB-27 Bitkisel (mantar vb.) ve hayvansal (yılan, akrep vb.) kaynaklı toksinlerin tanı ve doğ-

rulamasına yönelik ulusal analiz kapasitesinin artırılması
SB-28 Ülkemiz için önemli paraziter hastalıklardan sıtma, leishmaniasis, schistosomiasis, 

babesiosis’in tanısının geliştirilmesi
SB-29 Çocuk İzlem Merkezi (ÇİM) sayısının 53’ten 56’ya çıkarılması
SB-30 Akılcı ilaç kullanımının yaygınlaştırılması ve antibiyotik tüketiminin optimize edilmesi

3. CUMHURBAŞKANLIĞI V.180 GÜNLÜK İCRAAT PROGRAMI 
(1 Temmuz 2021-31 Aralık 2021)
Eylem No Eylem Adı
SB-01 Ağrı Devlet Hastanesi Erişkin Kalp Merkezi’nin hizmete açılmasıyla Erişkin Kalp Mer-

kezi sayısının 87’den 88’e çıkarılması
SB-02 Batman, Erzincan ve Isparta illerinde Çocuk İzlem Merkezi (ÇİM) açılmasıyla Çocuk 

İzlem Merkezi (ÇİM) sayısının 56’dan 59’a çıkarılması
SB-03 Diyarbakır AMATEM açılarak Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araş-

tırma Merkezi (AMATEM) sayısının 32’den 33’e çıkarılması
SB-04 Evde sağlık hizmetleri kapsamında toplam kayıtlı hasta sayısının 547.000’den 

550.000’e çıkarılması
SB-05 Sağlık Markette, ilaç ve tıbbi sarf malzeme alımı kapsamında 11.378 kod bazlı ürü-

nün, 13.300 kod bazlı ürüne çıkarılması
SB-06 Sağlık Pasaportu Sistemi’nin geliştirilmesi
SB-07 Sağlık Bilimi ve Teknolojileri alanında yerlileşme/millileşme kapsamında aşı, ilaç, tanı 

kiti, yapay zekâ uygulamaları, biyomalzeme ve tıbbi cihazların geliştirilmesi ile sağ-
lıkta inovasyona yönelik 80.000.000 TL ar-ge/ür-ge proje desteği verilmesi

SB-08 Biyoteknolojik İlaç ve Aşı Ar-Ge Eğitim Merkezinin (BİYAŞAM) kurulması
SB-09 Sars-CoV-2 virüsünün moleküler tanısında kullanılan RT-qPCR test kitinin geliştiril-

mesi
SB-10 Sağlık Hizmetleri Mükemmeliyet Merkezi klinik alanlarının ilan edilmesi ve bu alanla-

ra yönelik spesifik kriterlerin hazırlanması
SB-11 Akılcı ilaç kullanımının yaygınlaştırılması ve antibiyotik tüketiminin optimize edilmesi
SB-12 Tüberküloz Tanı ve Tedavi Rehberi, Saha Uygulama Kılavuzu vb. dokümanların ilgili 

kısımlarının güncellenmesi ile Ulusal Tüberküloz Kontrol Programı (UTBKP) dokü-
manının yayımlanması

SB-13 Hareketli yaşamın özendirilmesi, diyabetin önlenmesi, bağımlılıkla mücadele, sağ-
lık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi, gebelerin bilgilendirilmesi, COVID-19 
aşılaması ve COVID-19’dan korunma konularında farkındalık iletişim çalışmalarının 
yapılması

SB-14 Toplumun sağlık okuryazarlık düzeyinin geliştirilmesi
SB-15 Nöromusküler hastalık veri tabanının oluşturulması
SB-16 Engellilere Yönelik ağız ve diş sağlığı birimlerinin oluşturulması ile ilgili pilot uygula-

manın Konya ilinde hayata geçirilmesi
SB-17 18 ilde 30 adet sağlık tesisinin inşaatına başlanılması ve 14 ilde 16 adet sağlık tesisi-

nin inşaatının tamamlanması
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III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A. MALİ BİLGİLER

1. Bütçe Uygulama Sonuçları 

Tablo 5: Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırması (1.000 TL), 2021

Ekonomik 
Kodu

Açıklama
2020 Yılı 2021 Yılı

Başlangıç  
Ödeneği 

Toplam  
Ödenek

Harcama
Başlangıç 
Ödeneği 

Toplam  
Ödenek

Harcama

01  PERSONEL GİDERLERİ 24.278.121 15.760.916 27.268.060 30.725.674 33.994.422 33.349.013

 01 Memurlar 18.180.198 10.550.839 18.441.019 20.258.525 22.369.603 22.147.091

 02 Sözleşmeli Personel 5.375.159 4.487.077 6.921.860 8.601.182 8.468.559 8.218.746

 03 İşçiler 720.176 721.038 1.895.323 1.858.930 3.134.301 2.967.494

 04 Geçici Personel 1.872 1.961 9.857 6.321 21.243 15.682

 05 Diğer Personel 716 0 0 716 716 0

02  
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI-

NA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
5.938.869 4.456.074 6.162.178 6.971.529 7.468.781 7.448.099

 01 Memurlar 4.947.123 3.340.252 4.673.930 5.108.994 5.539.553 5.527.742

 02 Sözleşmeli Personel 846.882 971.910 1.092.524 1.456.412 1.292.127 1.289.829

 03 İşçiler 144.707 143.845 395.597 405.953 636.931 630.139

 04 Geçici Personel 157 68 126 170 170 389

03  MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 17.754.352 20.140.264 20.013.994 20.770.098 41.313.614 40.979.752

 01
Üretime Yönelik Mal ve Malzeme 

Alımları
61 73 73 68 52 52

 02
Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme 

Alımları
1.856.210 5.759.370 5.645.830 2.246.233 23.661.344 23.461.157

 03 Yolluklar 103.120 155.896 149.291 113.503 196.531 177.501

 04 Görev Giderleri 4.876 129.910 128.314 5.373 204.228 203.360

 05 Hizmet Alımları 15.410.465 13.788.677 13.785.489 18.006.317 16.813.795 16.711.767

 06 Temsil ve Tanıtma Giderleri 1.005 1.008 725 1.124 1.666 1.030

 07
Menkul Mal Gayri Maddi Hak Alım 

Bakım ve Onarım Giderleri
41.104 53.602 53.018 45.184 98.087 93.488

 08
Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım 

Giderleri
4.400 4.379 4.328 4.843 4.735 3.618

 09 Tedavi ve Cenaze Giderleri 333.111 247.350 246.926 347.453 333.177 327.780

05  CARİ TRANSFERLER 245.408 547.942 501.751 454.674 572.309 465.444

 02 Hazine Yardımları 71.261 289.831 243.836 86.888 132.405 96.941

 03
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara 

Yapılan Transferler
77.042 181.543 181.531 221.479 209.519 203.852
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Ekonomik 
Kodu

Açıklama
2020 Yılı 2021 Yılı

Başlangıç  
Ödeneği 

Toplam  
Ödenek

Harcama
Başlangıç 
Ödeneği 

Toplam  
Ödenek

Harcama

06  SERMAYE GİDERLERİ 10.593.292 11.172.217 11.115.039 18.536.000 17.774.493 16.506.213

 01 Mamul Mal Alımları 1.029.255 1.753.671 1.711.491 1.885.415 2.286.465 1.375.813

 03 Gayri Maddi Hak Alımları 10.000 2.725 2.725 11.500 5.061 4.968

 04
Gayrimenkul Alımları ve Kamulaş-

tırması
11.030 11.030 11.030 12.122 24.752 24.752

 05
Gayrimenkul Sermaye Üretim 

Giderleri
9.036.757 8.971.474 8.962.235 15.827.000 14.401.168 14.380.595

 06
Menkul Malların Büyük Onarım 

Giderleri
1.000 7.190 7.173 0 287.161 285.475

 07 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 195.250 358.149 357.934 408.276 363.930 363.526

 09 Diğer Sermaye Giderleri 310.000 67.978 62.450 391.687 405.956 71.084

07  SERMAYE TRANSFERLERİ 65.787 158.239 135.354 157.544 192.544 110.321

 01
Kurum, İşletme ve Hane Halkına 

Yapılan Sermaye Transferleri
1.400 680 680 1.800 36.800 36.627

 02 Yurtdışı Sermaye Transferleri 15.236 108.408 108.174 16.483 16.483 6.410

 03 Hazine Yardımları 49.151 49.151 26.500 139.261 139.261 67.284

  Genel Toplam 58.875.829 52.235.652 65.196.375 77.615.519 101.316.163 98.858.842

NOT: Bakanlığımıza Merkezi Yönetim Bütçesi ile 77,6 milyar TL ödenek tefrik edilmiştir. 2021 yılı içerisinde toplam 
ödeneğimiz  101,3 milyar  TL  olmuş, başlangıç ödeneğine göre harcama oranımız  %127,37  olarak gerçekleşmiştir. 
Bakanlığımız toplam ödeneği ve harcamasının başlangıç ödeneğine göre sapma göstermesinin temel ne-
denlerinden biri; COVID-19 pandemisi ile mücadele kapsamında yapılan aşı ve diğer malzeme alımları için 
bütçemize yıl içinde ödenek eklenmiş olmasından kaynaklanmaktadır.

Tablo 6: Finansman Tipi Sınıflandırmaya Göre Bütçe Giderleri (1.000 TL), 2021

Finans 
Kodu Açıklama Başlangıç Ödeneği (1) Toplam Ödenek (2) Harcama (3) Oran 3/2 (%)

1 Genel Bütçeli İdareler 76.199.036 99.913.677 98.578.651 98,7
7 Dış Proje Giderleri 1.416.483 1.394.323 272.442 19,5

8 Şartlı Bağış ve 
Yardımlar 0 8.163 7.748 94,9

Genel Toplam 77.615.519 101.316.163 98.858.842 97,6

NOT: Finansman tipi sınıflandırmaya göre, Bakanlığımızca yapılan harcamaların %99,7’si Genel Bütçeli İda-
reler finansmanından gerçekleştirildi.

Tablo 7: Program Bazında Bütçe Giderleri (1.000 TL), 2021

Program 
Kodu

Açıklama
Başlangıç Ödeneği 
(1)

Toplam Ödenek 
(2)

Harcama (3) Oran 3/2 (%)

28 Bağımlılıkla Mücadele 1.685.311 244.193 204.629 83,8
53 Koruyucu Sağlık 19.048.950 46.400.824 45.474.079 98,0
54 Tedavi Edici Sağlık 54.633.632 53.354.997 52.346.471 98,1

98 Yönetim ve Destek 
Programı 2.021.477 1.076.479 701.433 65,2

99 Program Dışı Giderler 226.149 239.671 132.230 55,2
Genel Toplam 77.615.519 101.316.163 98.858.842 97,6

NOT: Program sınıflandırmaya göre, Bakanlığımızca yapılan Genel Bütçe harcamalarının %52,95’i Tedavi 
Edici Sağlık Programından gerçekleştirildi.
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Tablo 8: Faaliyet Bazında Bütçe Giderleri (1.000 TL), 2021

Faaliyet 
Kodu Açıklama

Başlangıç 
Ödeneği   

 (1)

Toplam  
Ödenek  

(2)

Harcama  
(3)

Oran 3/2 
(%)

784
Çocuk ve Ergenlere Yönelik 
Bağımlılık Tedavi ve 
Rehabilitasyon Hizmetleri 

380.674 38.267 31.578 82,5

785
Erişkinlere Yönelik Bağımlılık 
Tedavi ve Rehabilitasyon 
Hizmetleri 

624.405 16.365 7.512 45,9

466 Sigara Bırakma Hizmetleri 513.238 22.567 2.456 10,9
468 Türkiye Yeşilay Desteği 166.994 166.994 163.083 97,7
469 Aile Hekimliği Hizmetleri 11.428.700 12.288.700 12.242.085 99,6

470 Ağız ve Diş Sağlığının 
Korunması 495.535 28.568 1.289 4,5

471 Ana Çocuk Sağlığı 
Faaliyetleri 1.035.240 77.024 29.743 38,6

866 Aşılama Hizmetleri 1.443.353 20.921.793 20.894.635 99,9

478 Birinci Basamak Sağlık Tesisi 
Yapım, Tefrişat ve Onarımı 1.526.364 1.213.023 1.190.703 98,2

472 Bulaşıcı Hastalıklara Karşı 
Aşılama Faaliyetleri 512.007 25.429 11.361 44,7

473
Bulaşıcı ve Salgın 
Hastalıklara Karşı Diğer 
Mücadele Faaliyetleri

1.012.666 2.316.299 1.953.373 84,3

475 Kanserle Mücadele 
Faaliyetleri 500.399 31.125 2.846 9,1

479
Koruyucu Sağlık 
Hizmetlerinin Planlanması ve 
Koordinasyonu

59.601 9.407.398 9.131.242 97,1

476 Ruh Sağlığı Hizmetleri 500.399 37.831 6.837 18,1

477 Sağlığın Geliştirilmesi ve 
Sağlıklı Hayat Programları 32.882 25.343 7.322 28,9

474 Sağlıklı Beslenme ve Fiziksel 
Aktiviteye Yönelik Faaliyetler 501.804 28.290 2.643 9,3

483 Acil Sağlık Hizmetleri 5.089.863 817.627 755.274 92,4

482 Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi 
Hizmetleri 2.747.306 1.351.201 1.324.949 98,1

480 Devlet Hastanesi Hizmetleri 21.101.878 16.948.779 16.451.775 97,1

481 Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi Hizmetleri 2.773.625 13.729.655 13.703.123 99,8

486 Hastane Yapım, Tefrişat ve 
Onarım 5.796.673 6.088.169 6.047.841 99,3

485
Kamu Özel İş Birliği Modeli 
ile Yapılan Sağlık Tesislerine 
Yönelik Faaliyetler

16.391.998 13.583.401 13.415.370 98,8

487 Sağlık Bilgi Sistemi Altyapısı 
ve Teknolojisinin Geliştirilmesi 112.063 95.440 93.964 98,5
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Faaliyet 
Kodu Açıklama

Başlangıç 
Ödeneği   

 (1)

Toplam  
Ödenek  

(2)

Harcama  
(3)

Oran 3/2 
(%)

484
Sağlık Hizmeti Sunumunda 
İhtiyaç Duyulan Tıbbî Cihaz, 
Malzeme ve İlaç Alımı

51.218 58.119 9.504 16,4

490
Tedavi Edici Sağlık 
Hizmetlerinin Planlanması ve 
Koordinasyonu

49.138 32.787 27.139 82,8

488 Türkiye Kızılay Derneği 
Desteği 9.615 42.055 42.055 100

489 Tutuklu ve Hükümlülere 
Yönelik Sağlık Hizmetleri 330.221 323.221 318.353 98,5

881
Bişkek Kırgız-Türk Dostluk 
Devlet Hastanesine Yönelik 
Faaliyetler

0 30.990 30.639 98,9

879
Filistin-Türkiye Dostluk 
Hastanesine Yönelik 
Faaliyetler

0 85.170 0 0

491 İkili Anlaşmalar Gereğince 
Yapılan Sağlık Hizmetleri 17.962 16.950 15.559 91,8

493
Mogadişu Somali Türkiye 
Hastanesine Yönelik 
Faaliyetler

65.636 65.636 47.273 72,0

494 Nijer Türkiye Hastanesine 
Yönelik Faaliyetler 35.646 35.646 31.587 88,6

492
Nyala Sudan Türkiye 
Hastanesine Yönelik 
Faaliyetler

48.637 38.165 28.717 75,2

496 Sağlık Turizminin 
Geliştirilmesi 8.861 8.605 61 0,7

495
Ülkemizde Tedavi Talebinde 
Bulunan Yabancı Hastalara 
Verilen Hizmetler

3.292 3.381 3.288 97,2

9010 Hukuki Danışmanlık ve 
Muhakemat Hizmetleri 13.647 212.095 209.867 98,9

9008 İç Denetim 5.214 5.171 4.748 91,8

9011 Kamuoyu İlişkilerinin 
Yürütülmesi 3.608 3.767 1.348 35,8

9012 Kurumsal Uluslararası İş 
Birliği Faaliyetleri 105.867 95.823 94.568 98,7

9009 Teftiş, İnceleme ve 
Soruşturma 66.169 25.169 23.222 92,3

9007 Diğer Destek Hizmetleri 1.294.716 392.592 114.465 29,2
9006 Genel Destek Hizmetleri 468.979 313.640 233.049 74,3
9000 Özel Kalem Hizmetleri 24.140 12.938 8.038 62,1

9001 Strateji Geliştirme ve Mali 
Hizmetler 39.137 15.285 12.128 79,3

9072 Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz 
Kurumuna Hazine Yardımı 50.998 64.520 55.998 86,8

9074 Türkiye Sağlık Enstitüleri 
Başkanlığına Hazine Yardımı 175.151 175.151 76.232 43,5

Genel Toplam 77.615.519 101.316.163 98.858.842 97,6
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2. Temel Mali Tablolara ilişkin Açıklamalar

Tablo 9: Ödenek ve Harcamaların Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Dağılımı (1.000 TL), 2021

Ekonomik 
Kodu Açıklama

2020 Yılı 2021 Yılı
Ödenek Harcama Ödenek Harcama

01 Personel Giderleri 15.760.916 27.268.060 33.994.422 33.349.013

02 Sosyal Güv. Kur. Dev. 
Primi Gid. 4.456.074 6.162.178 7.468.781 7.448.099

03 Mal ve Hizmet Alım 
Giderleri 20.140.264 20.013.994 41.313.614 40.979.752

05 Cari Transferler 547.942 501.751 572.309 465.444

06 Sermaye Giderleri 11.172.217 11.115.039 17.774.493 16.506.213

07 Sermaye Transferleri 158.239 135.354 192.544 110.321

Genel Toplam 52.235.652 65.196.375 101.316.163 98.858.842

NOT: Bakanlığımıza Merkezi Yönetim Bütçesi ile 77,6 milyar TL ödenek tefrik edilmiştir. 2021 yılı içerisinde 
toplam ödeneğimiz 101,3 milyar TL olmuş, başlangıç ödeneğine göre harcama oranımız %127,37 olarak 
gerçekleşmiştir.

Tablo 10: Kurumsal Sınıflandırmaya Göre Bütçe Giderleri (1.000 TL), 2021

Kurumsal Kod Açıklama
Başlangıç 
Ödeneği  

(1)

Toplam  
Ödenek 

 (2)

Harcama 
 (3)

Oran 3/2 
 (%)

14 2 Özel Kalem 
Müdürlüğü 29.354 18.109 12.786 70,6

14 4

Yönetim 
Hizmetleri 
Genel 
Müdürlüğü

971.427 825.017 383.105 46,4

14 20 Teftiş Kurulu 
Başkanlığı 66.169 25.169 23.222 92,3

14 23
Strateji 
Geliştirme 
Başkanlığı

39.137 15.285 12.128 79,3

14 24 Hukuk 
Müşavirliği 13.647 212.095 209.867 98,9



57

Kurumsal Kod Açıklama
Başlangıç 
Ödeneği  

(1)

Toplam  
Ödenek 

 (2)

Harcama 
 (3)

Oran 3/2 
 (%)

14 25
Basın ve 
Halkla İlişkiler 
Müşavirliği

3.608 3.767 1.348 35,8

14 42

Sağlık 
Hizmetleri 
Genel 
Müdürlüğü

110.185 95.651 71.717 75,0

14 43

Acil Sağlık 
Hizmetleri 
Genel 
Müdürlüğü

273.887 281.240 272.333 96,8

14 44

Sağlığın 
Geliştirilmesi 
Genel 
Müdürlüğü

199.876 192.337 170.405 88,6

14 45

Sağlık Bilgi 
Sistemleri 
Genel 
Müdürlüğü

112.063 95.440 93.964 98,5

14 47

Sağlık 
Yatırımları 
Genel 
Müdürlüğü

5.957.596 5.411.023 5.400.102 99,8

14 48

Avrupa 
Birliği ve Dış 
İlişkiler Genel 
Müdürlüğü

105.867 95.823 94.568 98,7

14 49

Kamu 
Hastaneleri 
Genel 
Müdürlüğü

799.229 1.094.557 318.936 29,1

14 50
Halk Sağlığı 
Genel 
Müdürlüğü

2.292.872 23.404.790 22.866.509 97,7

14 67 İl Sağlık 
Müdürlükleri 66.640.602 69.545.860 68.927.852 99,1

Genel Toplam 77.615.519 101.316.163 98.858.842 97,6
NOT: Kurumsal sınıflandırmaya göre toplam ödeneğin %.68,6’sı İl Sağlık Müdürlükleri (hastaneler dahil) 
tarafından kullanıldı.
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Tablo 11: Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler, (TL), 2021

Açıklama Başlangıç 
Ödeneği 

Toplam  
Ödenek 

(1)
Harcama 

(2)
Oran 2/1

(%)

Memurların Öğle 
Yemeğine Yardım 44.855.000 35.455.000 33.698.616,18 95,0

Mesleki Yeterlilik 
Kurumuna Yapılacak 
Ödemeler

15.000 15.000 15.000 100

Kızılay’a Yapılan 
Ödemeler 9.615.000 7.055.000 7.055.000,00 100

Yeşilay’a Yapılan 
Yardımlar 166.994.000 166.994.000 163.083.181,31 97,7

Toplam 221.479.000,00 209.519.000,00 203.851.797,49 97.3

3. Global Bütçe
Tablo 12: Yıllar İtibarıyla Gider Gerçekleşme Durumu, (Milyon TL)

,8

Gider
Kalemleri 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 PAY 

%
Yatırım 
Giderleri

802 892 586 1.199 1.307 1.216 242 1.464 1.687 1.656 986 1,2

Tıbbi Malzeme 2.836 3.288 2.875 4.048 4.640 5.294 6.365 7.546 9.658 10.258 13.718 16,6

Hizmet Alımı 3.607 4.052 3.693 5.129 6.085 7.999 9.738 6.254 5.114 5.101 7.153 8,7
Personel 
Giderleri

6.668 7.872 8.377 10.241 11.481 13.489 15.220 22.929 28.620 38.184 48.470 58,6

Kanuni 
Yükümlülükler

1.144 1.206 1.033 1.485 1.580 1.814 2.682 2.762 3.742 3.864 5.727 6,9

Diğer İşletme 
Giderleri

1.239 1.396 1.178 1.583 1.832 1.827 2.023 2.593 4.585 5.178 6.592 8,0

Toplam Gider 16.296 18.706 17.742 23.685 26.925 31.639 36.270 43.548 53.406 64.239 82.646 100
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Ödenek Türü
Kamu 

Hastaneleri 
Genel Müdürlüğü

İl Sağlik 
Müdürlükleri

Merkez 
Birimler Toplam

Global Bütçe 71.727.335.143 11.203.075.784 604.099.110 83.534.510.037

Merkez Pay   1.262.733.765 1.262.733.765

Göç İdaresi 
Genel Müdürlüğü 1.187.495.119 143.406.333 11.000.000 1.341.901.452

Devlet Hava 
Meydanları 
(DHMİ)

 3.733.379 237.515 3.970.893

Toplam 72.914.830.262 11.350.215.496 1.878.070.390 86.143.116.148

Tablo 13: Sağlık Bakanlığı Hizmet Sunumu Finansmanı, 2021

4. Mali Denetim Sonuçları
Sayıştay Başkanlığınca düzenlilik denetimi ve hesap verme sorumluluğu çerçevesinde Ba-
kanlık hesaplarında mali faaliyet, mali yönetim ve kontrol sistemlerinin değerlendirme so-
nuçları esas alınarak mali rapor ve tabloların güvenilirliği ve doğruluğuna ilişkin denetimi ya-
pılırken kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğunun incelenmesine ilişkin mali 
ve uygunluk denetimi gerçekleşmiştir.

Bu denetim kapsamında tespit edilen bulgulara Sağlık Bakanlığı 2020 Yılı Sayıştay Denetim 
Raporu’nda yer verilmiştir.
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B. PERFORMANS BİLGİLERİ
1. Program, Alt Program, Faaliyet Bilgileri 

PROGRAM ALT PROGRAM FAALİYET FAALİYET AÇIKLAMASI

BAĞIMLILIKLA 
MÜCADELE

BAĞIMLILIĞA 
YÖNELİK 
TEDAVİ VE 
REHABİLİTASYON 

Bağımlılıkla 
Mücadele 
Sürecinin 
İzlenmesi ve 
Değerlendirilmesi 

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında kurul toplantıları gerçekleştirilmek-
tedir. Yerel düzeyde uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını koordine et-
mek, belirlenen faaliyetleri hayata geçirmek amacıyla 81 ilde Bağımlılıkla 
Mücadele İl Koordinasyon Kurulları toplanmaktadır.Uyuşturucu ile Mü-
cadele Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planı kapsamında yürütülen faali-
yetlere ait verilerin işlenebileceği bir yazılım programı geliştirilmiştir. Tütün 
kullanım durumunu izlemek amacıyla Küresel Yetişkin Tütün Araştırması 
ve Küresel Gençlik Tütün Araştırması planlamaları tamamlanmıştır.

Çocuk ve 
Ergenlere Yönelik 
Bağımlılık Tedavi 
ve Rehabilitasyon 
Hizmetleri 

ÇEMATEM (Çocuk Ergen Madde Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Merkezi) 
aracılığıyla 18 yaş altı uyuşturucu ve alkol bağımlılarına hizmet sunulmak-
tadır.

Erişkinlere 
Yönelik 
Bağımlılık Tedavi 
ve Rehabilitasyon 
Hizmetleri 

AMATEM (Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi) aracılığıyla 18 yaş 
üstü uyuşturucu ve alkol bağımlılarına hizmet sunulmaktadır.

Sigara Bırakma 
Hizmetleri

Ülkemizde tütün ürünü kullananların tütünü bırakmaları teşvik edilmekte, 
bırakmak isteyenlere ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı ve sigara 
bırakma poliklinikleri aracılığıyla hizmet sunulmaktadır. Günümüzde dün-
ya genelinde sigara bırakma tedavisinde kullanılan ve bilimselliği kanıtlan-
mış tedavi yöntemleri, nikotin yerine koyma tedavileri ve nikotin içermeyen 
ilaç tedavileridir. Sağlık Bakanlığı tarafından sigara bırakma tedavisinde 
kullanılan ilaçlar 2010, 2015, 2017, 2019 ve 2020 yıllarında ihale yoluy-
la satın alınmış olup ülke genelindeki bütün sigara bırakma poliklinikler-
inde hekimlerimiz tarafından uygun görülen hastaların sigara bırakma 
tedavisinde kullanıma sunulmuştur. Ayrıca sigara bırakma kararı alan ve 
bu sürece dâhil olan vatandaşlarımıza ALO 171 Sigara Bırakma Danış-
ma Hattı tarafından, 7 gün 24 saat hizmet verilmektedir. Sigara bırakma 
sürecinde, bireyin sigara bırakma sürecini izlemek, durumuna yönelik 
bilgi almak, ihtiyaç olması halinde nikotin yoksunluk belirtilerine ilişkin 
çözüm önerileri sunmak ve sigara bırakma sürecinin devamı konusunda 
motivasyon sağlamak amacıyla ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı 
tarafından belli periyotlarla geri dönüş aramaları yapılarak danışanların 
takipleri yapılmaktadır.

BAĞIMLILIĞIN 
ÖNLENMESİ

Bağımlılığı 
Önleyici 
Bilinçlendirme 
Faaliyetleri

Uyuşturucuya olan talebin önlenmesi kapsamında Koruyucu ve Önleyici 
Çalışmalar, Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda Aile ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı 
(MEB), Gençlik ve Spor Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye 
Yeşilay Vakfı iş birliğinde yürütülmektedir.

Bağımlılık 
Danışmanlık 
Hizmetleri

10 Mart 2019 tarihli ve 30710 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe giren “Bağımlılık Danışma, Arındırma ve Rehabilitasyon Merke-
zleri Hakkında Yönetmelik” kapsamında açılan danışmanlık hizmet birim-
leri aracılığıyla yürütülen danışmanlık ve bilinçlenme hizmetleridir.

Türkiye Yeşilay 
Desteği

6487 sayılı Kanunla Türkiye Yeşilay Vakfına ve 4733 sayılı Kanunla Tür-
kiye Yeşilay Cemiyetine amaçlarını gerçekleştirmek üzere “10/12/2003 
tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 29’uncu 
maddesi hükmüne tabi olmaksızın Sağlık Bakanlığı bütçesinde ödenek 
ayrılır” hükmüne istinaden ödenek ayrılmakta ve bu doğrultuda aktarması 
yapılmaktadır.



61

PROGRAM ALT PROGRAM FAALİYET FAALİYET AÇIKLAMASI

KORUYUCU 
SAĞLIK

AİLE HEKİMLİĞİ 
Aile Hekimliği 
Hizmetleri

Kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak tanı, tedavi, 
rehabilitasyon ve danışmanlık hizmetleri verilmektedir. Bu kapsamda aile 
hekimi, kendisine kayıtlı kişileri bir bütün olarak ele alıp, kişiye yönelik ko-
ruyucu, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmeti vermektedir. Kayıtlı kişilere 
rehberlik etmekte, sağlığı geliştirici ve koruyucu hizmetler ile ana çocuk 
sağlığı ve aile planlaması hizmetleri vermektedir. Kendisine kayıtlı kişilerin 
ilk değerlendirmesini yapmak için altı ay içinde ev ziyaretinde bulunmakta 
veya kişiler ile iletişime geçmektedir. Kayıtlı kişilerin yaş, cinsiyet ve hast-
alık gruplarına yönelik izlem ve taramalarını (kanser, kronik hastalıklar, 
gebe, lohusa, yenidoğan, bebek, çocuk sağlığı, adölesan, erişkin, yaşlı 
sağlığı ve benzeri) yapmaktadır. Periyodik sağlık muayenesi, tetkik hiz-
metlerinin verilmesinin sağlanması ya da bu hizmetlerin verilmesi, kayıtlı 
kişileri yılda en az bir defa değerlendirerek sağlık kayıtlarının güncellenme 
işlemleri yapılmaktadır. Evde takibi zorunlu olan özürlü, yaşlı, yatalak ve 
benzeri durumdaki kişilere evde veya gezici/yerinde sağlık hizmetlerinin 
yürütülmesi sırasında kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci 
basamak tanı, tedavi, rehabilitasyon ve danışmanlık hizmetleri verilmekte-
dir. Aile sağlığı merkezi şartlarında tanı veya tedavisi yapılamayan hasta-
ların sevk edilmesi, sevk edilen hastaların geri bildirimi yapılan muayene, 
tetkik, tanı, tedavi ve yatış bilgilerinin değerlendirilmesi, ikinci ve üçüncü 
basamak tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri ile evde bakım hizmetlerin-
in koordinasyonunun sağlanması işlemleri yapılmaktadır. Entegre sağlık 
hizmetinin sunulduğu merkezlerde gerektiğinde hasta gözlem amaçlı 
yatırılarak tetkik ve tedavisinin yapılması sağlanmaktadır. İlgili mevzuatta 
birinci basamak sağlık kuruluşları ve resmi tabiplerce kişiye yönelik düzen-
lenmesi öngörülen her türlü sağlık raporu, sevk evrakı, reçete ve sair bel-
gelerin düzenlenmesi hizmetleri sunulmaktadır.

HALK SAĞLIĞININ 
KORUNMASI

Ağız ve Diş 
Sağlığının 
Korunması 

Öğretmen, öğrenci ve velilere yönelik farkındalık eğitimlerinin yapılması, 
60 ayını doldurmuş anasınıfı, ilkokul 1.,2.,3. ve 4. sınıf öğrencilerine yılda 
iki defa florürlü vernik uygulanması, İlkokul 1. sınıf öğrencilerinin ağız ve 
diş muayenelerinin yapılması, dezavantajlı grupta (mevsimlik tarım işçisi, 
Suriyeli Göçmen vb.) yer alan kişilere hizmet verilmesi amacıyla gezici diş 
tarama araçlarının oluşturulması, anasınıfı ve tüm ilkokul öğrencilerine diş 
fırçası ve diş macunu dağıtılması faaliyetleri yürütülmektedir.

Ana Çocuk 
Sağlığı 
Faaliyetleri 

Anne ölümlerini izleme, 15-49 Yaş Kadın İzlemi, Evlilik Öncesi Danışman-
lık, Doğum Öncesi Ve Doğum Sonrası Bakım, Nütrisyonel Destek, Acil 
Obstetrik Bakım, Misafir Anne Uygulaması, Anne Dostu Hastane, Gebe 
Bilgilendirme Sınıfı, Üreme Sağlığı Hizmet İçi Eğitimleri, Riskli Gebeliklerin 
Yönetimi/Önlenmesi ve Hastane Doğumları programları yürütülmektedir. 
Bakanlığımızca bebek, çocuk ölümlerinin önlenmesi ve sağlığın gelişmesi 
amacıyla beslenme, taramalar, eğitim, sağlığın geliştirilmesi, bebek-çocuk 
ölümleri izleme sistemi, doğum bildirim sistemi ana başlığı altında pek çok 
program yürütülmektedir.

Aşılama 
Hizmetleri

Aşı ile önlenebilir hastalıkların ve aşılama hızlarının izlenmesi, değerlendi-
rilmesi, raporlanması, program geliştirilmesi ve yürütülmesi, aşı sonrası 
istenmeyen etkilerin izlenmesi, değerlendirilmesi, gerekli müdahalelerde 
bulunulması, aşılama hizmetlerinin sunumu sürecinde aşı, antiserum, 
enjektör, güvenli atık (enjektör) kutusu ve soğuk zincir malzemelerinin 
sorumluluk alanı içerisindeki lojistik hizmetleri yürütülmektedir.

Birinci Basamak 
Sağlık Tesisi 
Yapım, Tefrişat 
ve Onarımı

Ülkemiz genelinde koruyucu sağlık çalışmaları kapsamında daha kaliteli 
ve yüksek konforda birinci basamak sağlık hizmetinin sunumu için yeni 
sağlık tesisleri hayata geçirilmektedir. Birinci basamak sağlık hizmeti sunu-
lan tesisleri, belirlenen standartlara ve hizmet sunumuna uygun hale get-
irmek için fiziki şartlarının iyileştirilmesi kapsamında, il sağlık müdürlükleri 
tarafından yapılan bakım-onarım ve engelli düzenlemeleri çalışmalarının 
takip edilmesi ve yıl sonu durumlarını değerlendirmek için Çekirdek Kay-
nak Yönetim Sistemine veri girişlerinin yapılması sağlanmaktadır.
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KORUYUCU 
SAĞLIK

HALK SAĞLIĞININ 
KORUNMASI

Bulaşıcı 
Hastalıklara 
Karşı Aşılama 
Faaliyetleri

Aşı ile önlenebilir hastalıkların ve aşılama hızlarının izlenmesi, değerlendi-
rilmesi, raporlanması, program geliştirilmesi ve yürütülmesi, aşı sonrası 
istenmeyen etkilerin izlenmesi, değerlendirilmesi, gerekli müdahalelerde 
bulunulması, aşılama hizmetlerinin sunumu sürecinde aşı, antiserum, 
enjektör, güvenli atık (enjektör) kutusu ve soğuk zincir malzemelerinin 
sorumluluk alanı içerisindeki lojistik hizmetlerin yürütülmesi, bilim kurulları 
ve komisyonlarının sekreterya işlemleri ile topluma ve sağlık personeline 
yönelik eğitim faaliyetleri yürütülmektedir.

Bulaşıcı 
ve Salgın 
Hastalıklara Karşı 
Diğer Mücadele 
Faaliyetleri

COVID-19 pandemisi kapsamında merkezde kurulan Operasyon Merke-
zinde pandeminin başlangıcından itibaren illerde yapılan çalışmalar dü-
zenli olarak izlenmekte ve müdahalelere katkı sağlanmaktadır. Merkezde 
ve illerde kapasitenin geliştirilmesi amacıyla sürveyans, salgın inceleme-
sive erken uyarı cevap sistemi konularında simülasyon egzersizlerinin de 
dâhil olduğu eğiticilerin eğitimi, uygulamalı epidemiyoloji kursları ve erken 
uyarı cevap sistemi eğitimleri yapılmaktadır. Salgınlara hazırlıklı olma ve 
müdahale çalışmaları kapsamında insan gücü niteliğini ve sayısını ar-
tırmak amacıyla Türkiye Saha Epidemiyolojisi Sertifikalı Eğitim Progra-
mı yürütülmektedir. Ayrıca, sıtma vakalarının erken teşhisini sağlayarak 
hastalık bulaşının ülkemizde yeniden başlamasını önlemek amacıyla 
yabancı uyruklular dâhil olmak üzere aktif ve pasif sürveyans çalışma-
ları yapılmakta, sıtma tanısı alan hastaların tedavilerinin ve kontrollerinin 
yapılması sağlanmaktadır. Tespit edilen her bir sıtma vakasına yöne-
lik detaylı epidemiyolojik inceleme ve vektör mücadelesi yapılmaktadır.  
Dünya Sağlık Örgütü tarafından hazırlanan ve Avrupa Bölgesinde sıtma 
bulaşının yeniden başlamasının önlenmesi hususunda kararlılığın devam-
lılığını hedefleyen Aşkabat Bildirgesi çerçevesinde sıtma ile ilgili faaliyetle-
rimiz kesintisiz olarak devam etmektedir.

Kanserle 
Mücadele 
Faaliyetleri 

Kanser Kontrol Programı çerçevesinde kayıtçılık, önleme, farkında-
lık ve tarama programları yürütülmektedir. Kanser Kayıtçılığı 81 il mer-
kezimizde yapılmaktadır. Önleme programlarımızda beslenme, fizik-
sel aktivite tütünle ve kanserojen maddelerle mücadele programları 
yürütülmektedir. Tarama programları Dünya Sağlık Örgütü ‘nün (DSÖ) 
önerileri doğrultusunda yürütülmektedir. Dünyada ve Türkiye’de sık gö-
rülen kanserlerden üçü; meme, serviks (rahim ağzı), kolorektal (kalın 
bağırsak) kanser tarama programına alınarak erken teşhis ile yaşam 
süresi ve kalitesi artmaktadır. Ülkemizde de bu üç kanser türü için tara-
ma standartları düzenlenmiş ve tarama programına alınmıştır. 81 ilde 
kanser konusunda farkındalık çalışmaları ve eğitimler yapılmaktadır. 
Avrupa Kalite Kriterleri doğrultusunda ulusal tarama standartları-
mıza göre tarama programlarımız: Meme kanseri taraması; 40-69 
yaş arasındaki kadınlara yılda bir klinik meme muayenesi, 2 yıl-
da bir mamografi çekilmesi yöntemiyle ücretsiz yapılmaktadır. 
Serviks kanseri taraması; Ülke genelinde 30-65 yaş arası tüm kadınla-
rımıza 5 yılda bir HPV-DNA ile tarama ücretsiz olarak yapılmaktadır. 
Kalın bağırsak kanseri taraması; 50-70 yaş arasındaki kadın ve erkeklere 
2 yılda bir ücretsiz gaitada gizli kan testi (GGK) ve 10 yılda bir kolonoskopi 
yapılarak taranmaktadır.

Koruyucu Sağlık 
Hizmetlerinin 
Planlanması ve 
Koordinasyonu

Toplumdaki her bir bireyi hastalanmaktan, yaralanmaktan, sakat kalmaktan 
ve erken ölümden korumak amacıyla verilen koruyucu sağlık hizmetlerine 
kolay ve hızlı bir şekilde ulaşabilmesi amacıyla hizmet sunan birimlerin 
planlanması ve koordinasyonun sağlanması, hizmet veren personelin kali-
tesinin ve verimliliğinin artırılması amacıyla yürütülen faaliyetlerdir.
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Ruh Sağlığı 
Hizmetleri

Ulusal Ruh Sağlığı Eylem Planı ile merkeze bireylerin ihtiyacını alan 
ruh sağlığı hizmetlerinin, uygun yöntemle yeterli bir biçimde verilmesini 
sağlayan bir hizmet ağının kurulması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrul-
tusunda hazırlanan Plan ile ruhsal hastalığı olan kişilerin tedavi ve 
bakımlarında hasta merkezli yaklaşımın temel alınması, toplum temel-
li ruh sağlığı hizmet modelinin ülkemizde yerleşmesi hedeflenmiştir. Bu 
kapsamda; 0-6 Yaş Çocuğun Psikososyal Gelişimini Destekleme (ÇPGD) 
Programı, Davranışsal Bağımlılıklar ile Mücadele Çalışmaları, Ruh Sağlığı 
Hizmetlerini Güçlendirme Programı (RSGÜÇ), Psikososyal Destek Uy-
gulayıcı Programı, İntiharı Önleme Çalışmaları, Kadına Yönelik Aile İçi 
Şiddetle Mücadele Programı, Toplumsal Travmalar ve Afette Psikososyal 
Destek Projesi, Ruhsal Engelli Bireyler için Sosyal İçerme Projesi, Çocuğa 
Yönelik İhmal/İstismarı Önleme Programı, Göçmen Sağlığı Merkezlerinde 
Çalışan Ebe ve Hemşirelere Yönelik Çocuk ve Kadın Ruh Sağlığı Hiz-
metlerinin Güçlendirilmesi programları yürütülmektedir.

Sağlığın 
Geliştirilmesi ve 
Sağlıklı Hayat 
Programları

Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı, Türkiye Kas ve 
İskelet Sistemi Hastalıkları Önleme ve Kontrol Programı, Türkiye Kalp ve 
Damar Hastalıkları Önleme ve Kontrol Programı, Türkiye Kronik Hava Yolu 
Hastalıkları Önleme ve Kontrol Programı, Türkiye Böbrek Hastalıkları Ön-
leme ve Kontrol Programı, Türkiye Diyabet Programı, Türkiye Aşırı Tuz 
Tüketiminin Azaltılması Programı, Türkiye Sağlıklı Yaşlanma Eylem Planı 
ve Uygulama Programı, Ulusal Kanser Kontrol Programı gibi programlar 
yürütülmektedir.

Sağlıklı 
Beslenme 
ve Fiziksel 
Aktiviteye Yönelik 
Faaliyetler

Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı kapsamında: 
Ulusal Beslenme Konseyi olağan toplantılarının yapılması ve rapor-
ların hazırlanması, Türkiye Beslenme Rehberinin hazırlanması, DSÖ iş 
birliğinde COSI (Çocukluk Çağı Şişmanlık Araştırması) hazırlık çalışma-
ları yapılması, Sağlıklı Hayat Merkezleri ve ilçe sağlık müdürlüklerinde 
bulunan Sağlıklı Beslenme ve Obezite Danışma Birimlerinde aile hekim-
leri ile koordineli olarak diyetisyenlerce beslenme danışmanlığı verilmesi, 
Diyetisyenler İçin Ağırlık Yönetimi Eğitiminin gerçekleştirilmesi, Tarım ve 
Orman Bakanlığı iş birliğinde tebliğ çalışmaları yapılması, MEB ve Tarım 
ve Orman Bakanlığı iş birliğinde; 2011 yılında yayımlanan okul kantinler-
inde satılacak gıdalar ve eğitim kurumlarındaki gıda işletmelerinin hijyen 
yönünden denetlenmesi kapsamında çalışmalar yapılması, okul önce-
si öğretmenler için hazırlanan beslenme ve fiziksel aktivite rehberi oyun 
materyallerinin kullanılması, Fiziksel Uygunluk Karne Çalışmasının de-
vam ettirilmesi, devlet ve özel okullarda uygulanmak üzere ders öncesi 
egzersiz videoları hazırlanması, hazırlanan Sağlığı Geliştiren Belediye 
(SAGEB) rehberinin kullanıma açılması beslenme dostu ve fiziksel aktivi-
teyi destekleyen işyeri protokolünün imzalanması ve yürütülmesinin sağl-
anması, Beslenme Dostu Okul Programına devam edilmesi çalışmaları 
yürütülmektedir. Ayrıca Türkiye Diyabet Programı kapsamında; Okulda 
Diyabet Programı İl Sağlık Personeli Eğitimi, aile hekimleri için hazırlanan 
Diyabet Yönetim Modülü uzaktan eğitim modüllerinin uygulanması, Hast-
alık Yönetim Platformu (HYP) kronik hastalık takip sistemi kapsamında 
Obezite ve Diyabet taramalarının uygulanmasının takibi başlıca yürütülen 
faaliyetlerdir.
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Acil Sağlık 
Hizmetleri

Acil sağlık hizmetlerinde müdahale sürelerini kısaltmak üzere 112 Komu-
ta Kontrol Merkezi ile hastaneler arasındaki koordinasyon artırılarak 
verilen hizmetin etkin ve verimli olması için faaliyetler yürütülmektedir. 
Acil tıp teknisyeni ve acil tıp teknikerlerinin yetkinlikleri geliştirilmektedir. 
Vatandaşların ilk yardım bilgi ve becerilerini geliştirmek için eğitim ve ser-
tifika programları düzenlenmektedir. Afet durumlarında afet bölgesine ul-
aşım ve müdahale etkinliğinin artırılmasına yönelik ilgili paydaşlarla ortak 
çalışmalar yürütülmektedir.

Ağız ve Diş 
Sağlığı Hastanesi 
Hizmetleri

Bakanlığımıza bağlı ağız ve diş sağlığı hastaneleri, ağız ve diş sağlığı 
merkezleri ve devlet hastaneleri bünyesinde ağız ve diş sağlığı poliklin-
iklerinde ağız ve diş sağlığı hizmetleri verilmektedir.

Devlet Hastanesi 
Hizmetleri

İkinci basamak sağlık kurumları, ilgili mevzuatında tanımlanan bünyesinde 
mevcut uzmanlık dallarıyla ilgili hastaların kabul edildiği ayaktan veya ya-
taklı teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmeti verilen sağlık kurumlarıdır. 
Ayrıca sağlık tesisleri bünyesindeki evde sağlık hizmetleri, toplum temelli 
ruh sağlığı hizmetleri, palyatif bakım hizmetleri, obezite, alkol ve madde 
bağımlılığı tedavi merkezleri gibi toplum temelli sağlık hizmetlerinin plan-
lamalara uygun olarak yürütülmesi sağlanmaktadır. Sağlık tesisleri bünye-
sindeki yoğun bakım, perinatal bakım, prematüre retinopati tanı ve tedavi-
si, replantasyon, onkoloji, yanık, kardiyovasküler cerrahi, organ, doku ve 
hücre nakli gibi özellikli planlama gerektiren hizmet birimlerini planlamaya 
uygun olarak kurulması, tescil iş ve işlemleri takip edilmektedir.

Eğitim ve 
Araştırma 
Hastanesi 
Hizmetleri

Üçüncü basamak sağlık kurumları, ilgili mevzuatında tanımlanan ileri tet-
kik ve özel tedavi gerektiren hastalıklar için yüksek teknoloji içeren ve/
veya eğitim ve araştırma hizmetlerinin verildiği, uzman ve yan dal uz-
manların yetiştirildiği genel ve özel dal sağlık kurumlarıdır. Ayrıca sağlık 
tesisleri bünyesindeki evde sağlık hizmetleri, toplum temelli ruh sağlığı 
hizmetleri, palyatif bakım hizmetleri, obezite, alkol ve madde bağımlılığı 
tedavi merkezleri gibi toplum temelli sağlık hizmetlerinin planlamalara 
uygun olarak yürütülmesi sağlanmaktadır. Sağlık tesisleri bünyesindeki 
yoğun bakım, perinatal bakım, prematüre retinopati tanı ve tedavisi, re-
plantasyon, onkoloji, yanık, kardiyovasküler cerrahi, organ, doku ve hücre 
nakli gibi özellikli planlama gerektiren hizmet birimlerinin planlamaya uy-
gun olarak kurulması, tescil iş ve işlemleri takip edilmektedir.

Hastane Yapım, 
Tefrişat ve 
Onarım

Ülkemiz genelinde, nitelikli yatak sayısını artırmak, daha kaliteli ve yüksek 
konforda sağlık hizmetinin sunumu için yeni sağlık yatırımlarını hayata 
geçirmek ve mevcut hastanelerin kapasite, fiziki, teknoloji, altyapı alan-
larında yeni bir yüze kavuşturulması, daha da güçlendirilmesi için çalışma-
lar yapılmaktadır. Sağlık Bakanlığı yatırım programında yapımı devam 
eden E1 ve üzeri rol grubu sağlık tesislerinin takibi yapılmakla birlikte 
tefrişat, tıbbi cihaz planlamaları için düzenli olarak sağlık tesislerinin du-
rumları takip edilmektedir. Bu kapsamda il veya ilçe merkezlerinde yeni 
hizmete açılması planlanan ilk bina, yeni bina ve ek binası olan sağlık te-
sislerinin belirlenen tarihlerde hizmete açılabilmeleri, inşaat sürecinin taki-
bi ve geçici kabulün yapılması akabinde hizmete girebilmesi için donanım 
ihtiyaçlarının bu aşamada tamamlanmış olması gerekmekte olduğundan 
sağlık tesisinin mefruşat/tefrişat ihtiyaçlarının tespiti ve giderilmesi, kay-
nakların etkin kullanılarak sağlık hizmetlerinin kaliteli, verimli, erişilebilir ve 
hakkaniyetli sunulmasına önem verilmektedir. E1 ve üzeri rol grubu sağlık 
tesislerinde 2014/09 sayılı Tadilat Onarım Genelgesi kapsamında gelen 
tadilat-onarım talepleri değerlendirilerek ödenek planlanmaktadır. 2014/09 
sayılı Genelge kapsamında 2000 m² kapalı alana kadar, 1.000.000 TL 
maliyeti aşmayan prefabrik yapım talepleri değerlendirilmektedir.
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Kamu Özel İş 
Birliği Modeli ile 
Yapılan Sağlık 
Tesislerine 
Yönelik 
Faaliyetler

Şehir Hastanesi Modeli ile ülkemizin sosyo-ekonomik gerekçelerine uy-
gun, geliştirilebilir ve sürdürülebilir, nitelikli yatak planlamasına uygun 
projeler hizmete sunulmaktadır. Şehir hastaneleri bulunduğu kentte en 
yüksek kalitede sağlık hizmetini sunan yatırımlar olarak hizmet vermeye 
devam etmektedir. Bu model ile ilgili olarak işletme öncesi hazırlık, işletme 
dönemi, sözleşme, hukuk ve finansal analiz faaliyetleri yürütülmektedir. 
Bu şekilde 2017 yılından itibaren bugüne kadar toplam 13 ilde 13 şehir 
hastanesi hizmet sunumuna başlamıştır.

Sağlık Bilgi 
Sistemi Altyapısı 
ve Teknolojisinin 
Geliştirilmesi

COVID-19 salgını ile mücadele kapsamında birçok web tabanlı sistem ve 
mobil uygulama hayata geçirilmiştir. Hekimlerimizin ve diğer sağlık per-
sonelimizin kolay ve hızlı bir şekilde vatandaşlarımızın aşılanma süreci-
ni takip edebilecekleri Mobil Uygulama (AŞILA) tamamlanarak devreye 
alınmıştır. Aşı bilgilendirme platformunda Türkiye aşı tablosu yayımlan-
mıştır. Pandemik Aşılama Modülü (Aşı/ASİE), COVID-19 Takip Merke-
zi Modülü ve Hızlı Veri Toplama Sistemi çalışmaları tamamlanmıştır.  
COVID-19 Salgın yönetimine ilişkin mevcut raporların içerikleri geliştiril-
erek performansı artırılmış ve yeni raporlar hazırlanmıştır. Salgına yönelik 
aşılama çalışmalarının merkez ve taşra teşkilatı tarafından takibi ve yöne-
timinin kolaylaştırılması için randevu, stok, yapılan aşı ve zayi gibi konu-
ları detaylı bir şekilde analiz etmeye olanak veren raporlar hazırlanmıştır. 
Sağlık hizmeti sunumuna ilişkin uçtan uca tüm konuların raporlanmasın-
da kullanılmak üzere tamamen yerli olarak geliştirilmiş bir iş zekâsı plat-
formu olan Sağlıkta İstatistik ve Nedensel Analizler (SİNA) Projesi’nde 
geliştirme ve güncellemeler yapılmıştır. Aile hekimleri tarafından, PCR 
test sonucu pozitif olanlar ve bu hastalarla temaslı kişilerin izlem tarihler-
ine göre belirlenen günlerde izlenmesi için SİNA platformunda “Özellikli 
İzlem Raporları” geliştirilmiştir. COVID-19 Aşı Uygulamaları için MHRS 
kanallarının tamamında (Vatandaş Web-Responsive, IOS, Android) 
ve MHRS’ye entegre olan Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS), Aile 
Hekimliği Bilgi Sistemi (AHBS), HSYS web servislerinde aşı randevusu 
alma, alınan randevuları sorgulama işlemleri için geliştirmeler yapılmıştır. 
Aşı uygulamalarının MHRS’de randevulu şekilde verilebilmesi sağlan-
mıştır. Aşı randevularının raporlanması için SİNA ekranlarında raporlar 
oluşturulmuştur. Türkiye’de sağlık hizmetlerinin klinik kalitesinin ölçülm-
esi, değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla geliştirilen Türkiye Klinik 
Kalite Programı kapsamında, öncelikli olarak izlenmesi gereken sağlık 
olguları ve bu olgulara ilişkin göstergelerin ülke genelinde izlenmesi için 
“Klinik Kalite Raporları” oluşturulmuştur. SİNA Platformu 2021 Haziran 
sonu itibarıyla yaklaşık 162.000 kullanıcıya açılmıştır. 2022 yılı içerisinde 
SİNA Platformunda ihtiyaç duyulan geliştirmeler gerçekleştirilecektir. 
Sağlık kuruluşlarından toplanan sağlık verilerine vatandaşların ve sağlık 
profesyonellerinin internet ve mobil cihazlar üzerinden erişebildikleri bir 
uygulama olan e-Nabız Kişisel Sağlık Sistemi ile ilgili geliştirmeler ve 
entegrasyon işlemleri yapılmaktadır. e-Nabız Sistemine vatandaşın tüm 
sağlık kuruluşlarından aldığı randevuları manuel girebileceği randevu 
takvimi alanı eklenmiştir. Acil durumlarda iletişime geçilmesi amacıy-
la vatandaşın birden fazla kişinin iletişim bilgisini sisteme girebileceği 
bir alan hazırlanmıştır. e-Nabız Sistemine Türk Standardları Enstitüsü 
tarafından düzenlenen “Common Criteria Güvenlik Sertifikası” alın-
mıştır. e-Nabız Sisteminde COVID-19 Aşılamasına yönelik geliştirmeler 
yapılmıştır: PDF şeklinde alınabilecek randevu kartı hazırlanmıştır. COV-
ID-19 Aşısı ve Aşı Sonrası İstenmeyen Etki (ASIE) servisleri hazırlan-
mıştır. Aşı takvimi güncellenmiştir. Risk gruplarına göre aşı hakkı tanım-
lamaları yapılmıştır. 2022’de e-Nabız Sistemi üzerinde ek geliştirmelere 
devam edilecektir. COVID-19 Salgını ile mücadelede ihtiyaçlar doğrul-
tusunda tele-sağlık (görüntülü muayene/Dr. e-Nabız Sistemi) uygulaması 
devreye alınmıştır. Öncelikle durumun aciliyeti sebebiyle hızlıca pilot olar-
ak devreye alınan ve sonrasında 81 ilde hizmet veren bu uygulama, evden 
çıkmaması gereken koronavirüs hastaları ve izolasyon kapsamındaki
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temaslı vatandaşların sağlık kuruluşuna (hastane, aile hekimliği vb.) 
gitmeden hekimle internet üzerinden akıllı cep telefonu, tablet veya 
bilgisayar aracılığı ile görüşmesine imkân sağlamaktadır. Dr. e-Na-
bız Sistemi ile pandemi sürecinde bulaş azalmış, yaklaşık 10 bin has-
ta izolasyon bölgesini terk etmeden hekimi ile görüşme imkânı bulmuş 
ve karantina kurallarını ihlal etmeden sağlık hizmetine hızlı ve kolay 
bir şekilde erişim sağlamıştır. Bilgisayarlı Tomografi (BT) görüntülerin-
den COVID-19 teşhisi yapacak ve Mamografi görüntülerinde lezyon ve 
kalsifiye alanları tespit edecek yapay zekâ uygulaması geliştirilmiştir. 
Teletıp; bilişim teknolojileri kullanılarak sağlıkla ilgili hizmetlerin hastane 
dışı uzak mesafelere iletilmesidir. Sağlık tesislerindeki tetkiklerin, tıbbi gö-
rüntü verilerinin, radyolojik raporların ve klinik dokümanların uluslararası 
standartlarda Sağlık Bakanlığına ait sunucularda saklanması ve farklı sağ-
lık tesislerinden bu görüntülere ulaşılması amacıyla kurulan Teleradyoloji 
Sistemi’nin geliştirme ve bakım süreçlerine ilişkin çalışmalar yapılmakta-
dır. MR, BT ve Mamografi işlemlerini veri doğrulama ve yapay zekâ algo-
ritmaları ile kontrol edip sadece doğrulanabilenlerin ödemesinin yapılması 
sağlanmaktadır. Bu sayede yaklaşık %32 tasarruf sağlanmıştır. Telerad-
yoloji Sistemine 30 Haziran 2021 tarihi itibarıyla 2011 sağlık tesisi entegre 
durumda olup 351 milyon tekil görüntü ve 175 milyon rapor bulunmaktadır.  
Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kuruluşları tarafından verilen tüm 
raporların elektronik ortamda e-imzalı olarak verilmesini sağ-
lamak amacıyla geliştirilen e-Rapor Sisteminde sağlık kuruluş-
larımızda oluşan raporlar ilgili kurum ve kuruluşlarla elektronik 
ortamda ilgili mevzuat çerçevesinde paylaşılmaktadır. Vatandaşlarımız, 
kendisine ait raporlara e-Devlet Kapısı üzerinden erişebilmektedir. e-Ra-
por Sistemi üzerinde 2022 yılı içerisinde geliştirmelere devam edilecektir. 
Kamu ve özel sağlık hizmet sunucularından belirli standartlar çerçe-
vesinde toplanan sağlık verilerinin, coğrafi konumlarına göre analiz 
edilerek karar vericilerin etkin karar almasının sağlanması ve mekân-
sal analizler ile birlikte rapor çıktıları üreterek hizmet sunumuna ivme 
kazandırılması amacıyla Mekânsal İş Zekâsı (MİZ) Uygulaması ge-
liştirilmiştir. COVID-19 Salgını kapsamında geliştirilen Sağlık Pano 
Modülü üzerinde, COVID-19 vakalarının adreslerinin jeokodlanarak 
Türkiye Koronavirüs Haritaları oluşturulmuştur. Panolar hazırlanarak 
Bakanlık üst düzey yöneticilerine, il müdürlerine ve halk sağlığı baş-
kanlarına açılmıştır. Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasına COVID-19 
vakalarının sıcaklık haritası ve grid haritası servis olarak sunulmuştur. 
COVID-19 filyasyon ekibinin kullandığı, FİTAS Mobil Uygulaması’na en 
yakın vaka ve vaka konumu servisleri sağlanmıştır. Haziran 2021 tarihi iti-
barıyla MİZ Uygulaması ile Ortak Giriş Uygulamasının entegrasyonu sağ-
lanmıştır. Sağlık Pano Modülü’ne mekansal ilişki isimli veri görselleştirme 
yeteneği kazandırılarak, filyasyon yapılan kişi-filyasyon yapılma konumu 
ve pozitif vaka–temaslı kişi konumları arasındaki mekansal ilişki haritalar 
üzerinde ve grafiklerle görselleştirilmiştir. Sağlık Pano Modülü’ne Anlık Aşı 
Noktaları, Günlük Aşı Miktarları ve Aşı Uygulanan Kişiler isimlerinde pano-
lar eklenerek ülkemizde devam etmekte olan COVID-19 aşılama faaliyet-
lerine ilişkin verilerin harita üzerinde görselleştirilmesi sağlanmıştır. MİZ 
üzerinde ihtiyaç duyulan geliştirmelerin yapılmasına devam edilecektir. 
COVID-19 Aşı Uygulamaları için vatandaşlarımızın Sağlık Bakanlığı'na
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bağlı sağlık tesislerinden randevu alarak muayeneye gitmesine im-
kân sunan MHRS kanallarının tamamında (Vatandaş Web-Responsi-
ve, IOS, Android) ve MHRS’ye entegre olan HBYS, AHBS, HSYS web 
servislerinde Aşı Randevusu Alma, Alınan Randevuları Sorgulama 
işlemleri için geliştirmeler yapılmıştır. Aşı uygulamalarının MHRS’de 
randevulu şekilde verilebilmesi sağlanmıştır. 2022 yılında MHRS’ye 
yeni özellikler eklenmesine yönelik çalışmalara devam edilecektir. 
Merkez ve taşra teşkilatının faaliyetlerini sürdürürken oluşturduğu her 
türlü dokümanı kayıt altına alarak bu dokümanları elektronik ortamda 
paylaşılmasına ve kullanıcısı olan tüm personelin her zaman, her yer-
den elektronik ortamda sisteme kolaylıkla ulaşabilmesine imkân veren 
yeni EBYS yazılımı geliştirmesi (Faz-1) çalışması kapsamında Haziran 
2021 sonu itibarıyla analiz dokümanı ve ekranların test işlemleri tamam-
lanmıştır. Resmi Yazışma Yönetmeliğine uygun olacak şekilde EBYS’de 
gerekli geliştirmeler yapılmıştır. EBYS EYP 2.0 ile uyumlu hale getiril-
miştir. EBYS’de e-Mühür kullanımı başlatılmıştır. Sağlık Kuruluşları Yö-
netim Sistemi (SKYS) personel çalışma belgesi düzenlenmesi için EKİP 
ve EBYS entegrasyon çalışması yapılmıştır. 2022 yılında yeni EBYS 
yazılımı geliştirme çalışmalarına devam edilecektir. Yeni EBYS Faz 1 
kapsamında analiz ve yazılım geliştirme çalışmaları tamamlanacaktır. 
Engelsiz Sağlık İletişim Merkezi (ESİM) işitme engelli bireylerin sağlık 
hizmetine ulaşımını kolaylaştırmak adına 2016 yılında hizmete girmiştir. 
Mobil uygulama üzerinden, işaret diliyle ve 7/24 esasıyla çalışmakta-
dır. ESİM ile işitme engelli vatandaşlar, acil bir sağlık sorununda ambu-
lans talebinde bulunabilmekte, MHRS üzerinden muayene randevusu 
alabilmekte, muayene sırasında canlı tercüman desteği alabilmekte-
dir. İşitme engelli vatandaşlarımızın sağlık hizmetine erişimi kolaylaş-
tırılarak, konuşamadığı için karşılaştığı iletişim sorunu ortadan kaldı-
rılmıştır. ESİM projesinde geliştirmeler yapılmaya devam edilecektir. 
Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra birimleri ile bağlı kurum ve kuruluş-
lar arasında çok noktadan çok noktaya erişim teknolojileri kullanılarak 
tesis edilen data devrelerinin temini, tesisi, bakımı, destek hizmetleri 
Sağlık Bilişim Ağı (SBA) ile sağlanmaktadır. Kullanılan kurumsal uygu-
lamaların ve birçok ulusal ölçekli projenin hızlı ve güvenli bir ağ üzerin-
den izlenebilir ve yönetilebilir bir yapıda işletilmesi imkânı sağlayan SBA 
Projesi kapsamında geliştirme, bakım ve yaygınlaştırma çalışmalarına 
devam edilecektir. Bağlı kuruluşlar ve tüm taşra teşkilatında siber gü-
venliğin sağlanması için politikaların belirlenmesi, sektöre özel siber 
güvenlik önlemlerinin Sağlık Bakanlığına bağlı tüm teşkilatlarda uygu-
lanması ve kurum bilgisinin korunması amacıyla uyulması gereken po-
litikaların belirlenmesini, siber güvenliğe dair operasyonların yürütülme-
sini sağlamak üzere oluşturulan SOME çalışmalarına devam edilecektir. 
COVID-19 Salgını ile mücadeledeki en önemli araçlardan biri filyasyon 
(kaynak arama) uygulamasıdır. Ülkemizde vakalar görülmeye başlandıktan 
hemen sonra, filyasyon ekipleri tabletlerle donatılarak filyasyon uygulama-
sı gerçek zamanlı olarak başlatılmıştır. Filyasyon yapılan alanda veriler an-
lık olarak sisteme kaydedilmiş ve veri akışı zaman kaybedilmeksizin analiz 
edilmeye başlanmıştır. Filyasyon uygulamalarını yönetmek için FİTAS mobil 
uygulaması hayata geçirilmiştir. Uygulama hem pozitif vaka hem de temasta 
bulunduğu kişilerin izinin sürülmesini ve filyasyon işlemlerinin yapılmasını 
kolaylaştırmakta ve ekiplerin daha hızlı vakaya ulaşmasını sağlamaktadır. 
Bakanlığımız ile tüm GSM operatörleri iş birliğinde geliştirilen Hayat Eve 
Sığar mobil uygulaması ile vatandaşların COVID-19 ’dan korunması ve 



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 2021 FAALİYET RAPORU

68

PROGRAM ALT PROGRAM FAALİYET FAALİYET AÇIKLAMASI

TEDAVİ EDİCİ 
SAĞLIK

TEDAVİ 
HİZMETLERİ

Sağlık Bilgi 
Sistemi Altyapısı 
ve Teknolojisinin 
Geliştirilmesi

erken önlemlerin alınması amaçlanmıştır. Vatandaşlar, cep telefonlarına 
indirdikleri uygulama üzerinden yaşadıkları bölgede ya da gitmek iste-
dikleri  okasyondaki risk durumunu ve hastalık yoğunluğunu harita üze-
rinden görebilmekte ve böylelikle vatandaşın evde kalma motivasyonu 
güçlendirilmektedir. Harita üzerinde risk yoğunluğunun yanı sıra, has-
tane, eczane, market, duraklar gibi acil ihtiyaçlarda bilinmesi gereken 
yerler de vatandaşlara gösterilmektedir. Geliştirilen akıllı algoritmalar 
sayesinde, uygulamada yakınlarının onayları doğrultusunda aileler-
ini ya da yakınlarını listelerine ekleyebilen vatandaşlar, onların da riskli 
bölgelerden uzak durmalarını sağlayabilmekte, bunun yanı sıra Türkiye 
Günlük Koronavirüs Tablosunu da uygulamadan inceleyebilmektedir. 
Vatandaşların riskli kişilerle temas edip etmediğinin gözlemlenmesi sağl-
anmış, bulunduğu mekânların takibi ve güvenliği için “Güvenli Alan” uy-
gulaması başlatılmıştır. Uygulama ile vatandaşlar sorumlu olduğu alanlar 
için (alışveriş merkezi, işyeri, toplu taşıma, market vb.) QR kod oluşturar-
ak giriş noktalarına asabilmektedir. Hayat Eve Sığar uygulaması kullanan 
vatandaşlar giriş sırasında QR kodu okuttuğunda hem sisteme kaydedil-
mekte hem de bölgeye ilişkin detaylı veri alabilmektedir. Böylece sonradan 
tespit edilmiş pozitif vaka ile aynı ortamda aynı zaman diliminde bulunan kişil-
er, geçmişe dönük olarak tespit edilecek ve filyasyon süreci başlatılacaktır. 
Bilim Kurulu tarafından tavsiye edilen salgın kuralları çerçevesindeki 
ihlallerin vatandaşlar tarafından bildirilmesi için Hayat Eve Sığar Mobil 
Uygulaması üzerinden ihbar modülü geliştirilerek vatandaşlar tarafından 
yapılan ihbarların İçişleri Bakanlığı Salgın Denetim Merkezine (İSDEM) 
aktarımı sağlanmıştır. https://hayatevesigar.saglik.gov.tr/ web say-
fası vatandaşların daha kolay yararlanabilecekleri şekilde tasarlanar-
ak kullanıma sunulmuştur. Web sayfasında kullanıcılar tüm sorularına 
yanıt bulabilmekte ve sorunlarını bireysel olarak çözebilmektedirler. 
Vatandaşlara uygulanan aşı bilgileri Hayat Eve Sığar Mobil Uygulaması 
üzerinden görüntülenebilmekte olup vatandaşlar tarafından aşı kartı 
oluşturulabilmektedir. 2021 Haziran sonu itibarıyla, Toplam HES Kodu 
sorgulama sayısı 5.654.663.649, toplam HES kodu sayısı 144.959.944, 
Hayat Eve Sığar Uygulaması indirme sayısı 74.121.085’dir.
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Sağlık Bakanlığı'na bağlı sağlık tesislerinde benzer ihtiyaçlar için uygu-
lanan tedarik yöntem ve fiyat farklılıklarını ortadan kaldırmak, standar-
dizasyonu sağlamak, daha hızlı tedarik, daha uygun fiyat, daha kaliteli 
ürün ile etkin tedarik planlama ve stok yönetimi sağlamak, ilaç ve tıbbi 
sarf malzemelere erişim kolaylığı sağlamak hedefleri doğrultusunda Sağ-
lık Market Projesi yürütülmektedir. Sağlık Market Projesi ile merkezi toplu 
alımlar yapmak yerine sürekli, sık alımlar yaparak alternatif bir satın alma 
modeli ile sağlık tesislerindeki stoklama süresini kısaltmak, hızlı bir satın 
alma modeli ile kesintisiz sağlık hizmeti sunumu sağlamak, düşük stok 
gün düzeyi ile çalışmak hedefleri doğrultusunda ilaç ve tıbbi sarf malze-
melerin tedarik planlama çalışmaları yürütülmektedir. Tıbbi cihaza olan ih-
tiyaç gerekliliğinin tek bir elden, sistemli ve hakkaniyetli bir şekilde değer-
lendirilebilmesi, uygulama birliğinin sağlanması, yerli üretim kapsamında 
alınması planlanan cihazlara teşvikin artırılması, açılması planlanan şehir 
hastanelerinin hizmet verdiği illerde gereksiz cihaz temininin engellenme-
si, gereksiz alımların önüne geçilmesi ve bütçe imkânlarının etkin ve ve-
rimli kullanılmasına yönelik merkezi alım planlaması yapılmaktadır.

Tedavi 
Edici Sağlık 
Hizmetlerinin 
Planlanması ve 
Koordinasyonu

Sağlık hizmetlerinin multidisipliner bir yaklaşım ile bütüncül olarak veril-
mesi, halkın sağlık hizmetlerine ulaşımının kolaylaştırılarak farklı sağlık 
yerleşkeleri arasında hasta sirkülâsyonunun azaltılması ve Sağlık Bakan-
lığınca sağlık tesisi, insan gücü, modern teknolojinin sağladığı tıbbi dona-
nım ve bunlar için gerekli olan finansman gibi sağlığa ayrılan kaynakların 
dengeli dağılımını sağlamak, etkin ve verimli bir şekilde kullanımı ile atıl 
kapasite ve kaynak israfına neden olmamak ve sağlık hizmetlerinin, ka-
liteli, ulaşılabilir, hakkaniyetli ve sürdürülebilir olması amacıyla ülkemizin 
nüfusu, nüfusun dağılımı, coğrafi özellikleri, uzaklık ve ulaşım olanakları, 
mevcut sağlık envanteri vb. ölçütler ile sağlık hizmeti ihtiyacı dikkate alı-
narak kamu, üniversite ve özel sektör bir bütün olarak değerlendirilerek 
sağlık hizmetleri planlanmaktadır.

Tutuklu ve 
Hükümlülere 
Yönelik Sağlık 
Hizmetleri

Tutuklu ve hükümlüler için MHRS üzerinden randevu oluşturma işlemi ger-
çekleştirilmektedir. Adalet, Sağlık ve İçişleri Bakanlıkları arasındaki Ceza 
İnfaz Kurumlarının Yönetim, Dış Koruma, Hükümlü ve Tutukluların Sevk 
ve Nakilleri ile Sağlık Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkındaki Protokolün 
ilgili hükümleri gereği sevk zinciri kapsamında tutuklu ve hükümlülerin teş-
his, tedavi, muayene ve ameliyatları şehir hastanesinde gerçekleştirilmek-
te olup ameliyat, muayene, teşhis ve tedavileri yapılmaktadır.

Türkiye Kızılay 
Derneği Desteği

Sağlık Bakanlığı bütçesinden Türkiye Kızılay Derneğine, Türkiye Kök 
Hücre Koordinasyon Merkezi (TÜRKÖK) bünyesinde Gönüllü Verici 
Merkezleri kurulması ve Kemik İliği Bankasına gönüllü olarak kemik iliği 
veya periferik kök hücre bağışlamak isteyen bağışçı adayları bulunması 
için yapılan testlerde kullanılmak için aktarılan ödenek işlemleridir.

ULUSLARARASI 
SAĞLIK İŞ 
BİRLİKLERİ 

Bişkek 
Kırgız-Türk 
Dostluk Devlet 
Hastanesine 
Yönelik 
Faaliyetler*

Kırgızistan Bişkek’te bir hastane kurulması hususunda TİKA tarafından 
hastanenin yatırım planlaması, inşaat, tıbbi malzeme temini ve personel 
eğitimi süreçleriyle ilgili olarak Sağlık Bakanlığı uzmanları 2013 yılı Kasım 
ayında Kırgızistan’da Kırgız makamları ile görüşmeler yaparak bir rapor 
hazırlamışlardır. Bu kapsamda ağırlıklı olarak kardiyoloji ve gastroente-
roloji hastalıklarının ileri teşhis ve tedavisine yönelik bir hastanenin kurul-
ması için çalışmalara başlanmıştır. Hastane binası inşaatına ait sözleşme 
30 Mayıs 2016 tarihinde imzalanmıştır. Yaklaşık 12.000 metrekare kapalı 
alanda hizmet verecek olan hastanede kardiyoloji, kardiyovasküler cerra-
hi, genel cerrahi, göğüs hastalıkları, anestezi ve reanimasyon, girişimsel 
radyoloji, gastroenteroloji branşlarında ileri teşhis ve tedavi hizmetlerinin 
verilmesi planlanmış olup 72 yatak kapasiteli hastanede laboratuvarlar, 
2 ameliyathane, 3 yoğun bakım, anjiyo ve görüntüleme bölümleri yer al-
maktadır.

Filistin-Türkiye 
Dostluk 
Hastanesine 
Yönelik 
Faaliyetler*

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün 1 Haziran 2021 tarih 
ve E-25677322-903.07.03-777 sayılı yazısına istinaden tebliğ edilen 1 
Haziran 2021 tarih ve Z.25677322-903.07.03-775 sayılı Bakanlık Makam 
Oluru ile Filistin Türkiye Dostluk Hastanesi İdari ve Mali İşler Kurulu üyeleri 
ile ilk toplantıyı yaparak iş ve işlemlere başlanmıştır.
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PROGRAM ALT PROGRAM FAALİYET FAALİYET AÇIKLAMASI

TEDAVİ EDİCİ 
SAĞLIK

ULUSLARARASI 
SAĞLIK İŞ 
BİRLİKLERİ

İkili Anlaşmalar 
Gereğince 
Yapılan Sağlık 
Hizmetleri

Ülkelerin taleplerine binaen, yabancı sağlık personeline mesleki eğitim 
düzeyinin artırılması amacıyla ülkemizde Bakanlığımıza bağlı eğitim ve 
araştırma hastanelerinde, gözlemci statüsünde, kısa süreli mesleki eğitim 
imkânı sağlanmaktadır. Çeşitli ülkelerde Sağlık Haftaları düzenlenmekte-
dir. Sağlık alanında iş birliği anlaşması imzalanmakta aşı, antiserum ve 
tıbbi malzeme desteği verilmektedir.

Mogadişu 
Somali Türkiye 
Hastanesine 
Yönelik 
Faaliyetler

Mogadişu Somali Türkiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi faaliyetler-
ine 29 Eylül 2014 tarihinde sahra hastanesi olarak başlamıştır. Türkiye 
Cumhuriyeti ile Somali Federal Cumhuriyeti Hükümeti arasında has-
tanenin ortak işletilmesi ve devri ile ilgili hususları içeren Protokol 27 Haz-
iran 2013 tarihinde imzalanmıştır. 25 Ocak 2015 tarihinde resmi açılışı 
gerçekleştirilmiştir. Hastane, 250 yatak kapasiteli olup 65 Türk (26 uzman 
hekim, 1 diş hekimi, 1 pratisyen hekim, 23 yardımcı sağlık, 7 idari mali 
işler, 5 sözleşmeli, 2 firma personeli) ve 956 Somalili (17 uzman hekim, 
135 asistan hekim, 2 pratisyen hekim, 1 diş hekimi, 801 diğer sağlık per-
soneli, tercüman, vezne, temizlik, güvenlik, asker vb.) personel ile hizmet 
vermektedir. Hastane hizmete girdiği günden bugüne 1.683.370 hastaya 
muayene hizmeti vermiş, yatan hasta sayısı 111.351 olup ameliyat edilen 
hasta sayısı 29.256’dır. Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi (ÇKYS), Mal-
zeme Kaynak Yönetim Sistemi (MKYS) ve Tek Düzen Muhasebe Sistemi 
(TDMS) programları ile muhasebe ve stok takibi yapılmaktadır. Mogadişu 
Somali Türkiye Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 
yeni doğan cerrahisi prosedürleri yapılmaya devam edilmektedir. Soma-
li’deki tek çocuk cerrahisi merkezi olan hastanemizde toplam 263 adet 
0-1 yaş arası hastanın ameliyatı başarı ile gerçekleştirilmiştir. Vakalar ar-
asında oldukça nadir görülen ve zor cerrahi operasyonlar mevcuttur. Has-
tanemizde uzmanlık eğitimi alan İç Hastalıkları (3), Çocuk Hastalıkları (3), 
Kadın Doğum (2), Genel Cerrahi (1) branşlarında toplam 9 hekim uzman-
lık eğitimlerini tamamlamış olup 3 uzman hekim BENADIR Hastanesinde 
çalışmaya başlamıştır. 2021 yılı sonuna kadar 14 hekim daha uzmanlık 
eğitimlerini tamamlayacaktır. 

Nijer Türkiye 
Hastanesine 
Yönelik 
Faaliyetler

Nijer-Türkiye Dostluk Hastanesi faaliyetlerine hastanenin ortak işletilmesi 
ve devri ile ilgili hususları içeren protokol kapsamında Ekim 2019 tarihin-
de faaliyetine başlamıştır. Hastane 44 yatak kapasitesine sahip olup 170 
personel ile (1 profesör, 11 uzman hekim, 2 pratisyen hekim, 156 diğer 
yardımcı personel (tercüman, temizlik personeli, asker, güvenlik, bahçıvan 
vb.) hizmet vermektedir. Hastane hizmete girdiği günden bugüne 57.584 
hastaya muayene hizmeti vermiş, yatan hasta sayısı 4.751 olup ameli-
yat edilen hasta sayısı 3.337’dir. Hastanemizde 2 ameliyathane salonu, 
2 bölmeli doğum salonu, 8 poliklinik odası, 5 yataklı yetişkin yoğun bakım 
ünitesi yer almaktadır. Ayrıca cihaz envanter kayıtlarımızda 7 ventilatör 
(5 kuvöz, 2 yenidoğan ventilatör) yer almaktadır. Yenilenen laboratuvar 
cihazları ile birlikte Nijer’de diğer sağlık kuruluşlarında yapılması mümkün 
olmayan tetkikleri yaparak bölge halkına hizmetlerimiz devam etmektedir. 
Bölgede yaşayan toplumun sağlığını korumak ve doğal yöntem ile çocuk 
sahibi olamayan aileleri tedavi etmek üzere modern bir tüp bebek merkezi 
inşaatı çalışmalarına başlanılmıştır. 

Nyala Sudan 
Türkiye 
Hastanesine 
Yönelik 
Faaliyetler

Nyala Sudan Türkiye Hastanesi faaliyetlerine 28 Şubat 2014 tarihinde 
başlamıştır. Hastanenin yatak kapasitesi 150 olup hastane hizmetleri 12 
farklı branşta 21 uzman doktor, 1 diş hekimi ve 22 diğer sağlık, idari ve 
teknik personel) ve 374 yerel personel (1 uzman, 2 pratisyen, 371 diğer 
sağlık, idari ve teknik personel) ile yürütülmektedir. Hastanede bugüne ka-
dar 25.490 hasta yataklı tedavi hizmeti almış olup 423.891 muayene ve 
24.189 ameliyat gerçekleştirilmiştir. Hastanelerimizin aylık ve üç aylık peri-
yotlarda faaliyet raporları incelenerek gereken düzenlemeler yapılmıştır. 
Sudan Nyala’da Sağlık Meslek Yüksek Okulu açılmış ve öğrencilere staj 
planlaması yapılarak kabul edilmiştir. Asistan eğitimlerine devam edilmek-
tedir. MKYS ve TDMS programları ile muhasebe ve stok takibi yapılmak-
tadır..
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TEDAVİ EDİCİ 
SAĞLIK

ULUSLARARASI 
SAĞLIK İŞ 
BİRLİKLERİ

Sağlık Turizminin 
Geliştirilmesi

Sağlık hizmeti almak amacıyla yurt dışından ülkemize gelen, Türkiye 
Cumhuriyeti vatandaşı olmayan veya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ol-
makla birlikte yurt dışında yaşayan gerçek kişilerin aldıkları her türlü sağlık 
hizmeti ile bunlarla ilgili destek hizmetlerinin ülkemizin sağlık politikaları ile 
Sağlık Bakanlığının vizyon ve misyonu kapsamında uluslararası alanda 
yabancı hastalara sunulan sağlık hizmeti kalitesinin ve yaygınlığının artırıl-
masıdır. Ülkemizin küresel politikaların belirlenmesi ve uygulanmasındaki 
rolünün artırılması için, Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi (US-
HAŞ) tarafından uluslararası sözleşmeler ve protokoller imzalanmasında 
diplomatik koordinasyona destek sağlanmaktadır. Kamu hastanelerinde 
ayrı bir organizasyon yapısı ile sağlık hizmet kalitesinin geliştirilmesine 
yönelik yeni bir düzenleme, ilgili personele yabancı dil eğitimi ile sağlık 
turizmi hasta sayısının artırılmasına yönelik ulusal ve uluslararası kurum 
ve kuruluşlar ile kamu çıkarları doğrultusunda (turistin sağlığı veya kendi 
imkânları ile başvuru yapan hastalar hariç) iş birliği olanaklarının geliştiril-
mesi önem arz etmektedir. Bu nedenle, Sağlık Kodlama Referans Sunu-
cu (SKRS)’de yer alan “Yabancı Hasta Türü” kod listesinde bulunan alan 
içerisinde yabancı hasta sınıflamasına yönelik revize çalışmaları yapılmış 
olup yabancı hasta kayıtlarında hasta türü seçimleri zorunlu hala getiril-
miştir. Bununla birlikte sağlık turizmi ve turistin sağlığı kapsamında hasta 
bilgilerinin doğru kayıt altına alınmasıyla hasta türüne göre verilerin kontrol 
altında tutulmasına katkı sağlayacağı uygulamanın ön çalışmaları Sağlık 
Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü iş birliğiyle başlatılmıştır.

Ülkemizde 
Tedavi Talebinde 
Bulunan Yabancı 
Hastalara Verilen 
Hizmetler

3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’nun Ek-14. maddesi kapsa-
mında, ülkelerinde tedavi imkânı bulunmayan yılda 400 hastaya kadar ya-
bancı hasta tedavisi yapılmaktadır. Ayrıca 12 ülke ile sağlık ve tıp alanında 
yapılan ikili iş birliği anlaşmaları kapsamında yabancı hastaların tedavisi 
Ülkemizde yapılmaktadır. Ülkemizde tedavi talebinde bulunup oturma izni-
ne sahip olan yabancı hastalar Genel Sağlık Sigortası kapsamında sağlık 
hizmeti almaktadırlar.

YÖNETİM 
VE DESTEK 
PROGRAMI

TEFTİŞ, DENETİM 
VE DANIŞMANLIK 
HİZMETLERİ

Hukuki 
Danışmanlık 
ve Muhakemat 
Hizmetleri

İdarenin taraf olduğu adli ve idari davalarda, iç ve dış tahkim yargıla-
masında, icra takiplerinde ve yargıya intikal eden diğer her türlü hukuki 
uyuşmazlıklarda idare temsil edilmekte ve muhakemat hizmetleri yürü-
tülmektedir. Ayrıca idare hizmetleriyle ilgili olarak diğer kamu kurum ve 
kuruluşları tarafından hazırlanan mevzuat taslakları, idare birimleri tarafın-
dan hazırlanan mevzuat taslakları ile düzenlenecek her türlü sözleşme ve 
şartname taslakları, idare ile üçüncü kişiler arasında çıkan uyuşmazlıklara 
ilişkin işler ve idare birimlerince sorulan diğer işler incelenip hukuki müta-
laa verilmektedir.

İç Denetim

Bakanlığın çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların 
ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini 
değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız, nesnel 
güvence sağlama ve danışmanlık faaliyetleridir.

Kamuoyu 
İlişkilerinin 
Yürütülmesi

a) Bakanlığın basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetleri planlanarak yürü-
tülmesi sağlanmaktadır. b) Bakanlık ve bağlı kurumlar hakkında ulusal 
ve uluslararası medyada (yazılı, görsel, işitsel ve internet ortamında) 
çıkan haber, yorum ve eleştiriler yedi gün yirmi dört saat izlenmektedir.  
c) Bakanlık, bağlı Kuruluş ve taşra teşkilatı basın birimlerince, basın yayın or-
ganları tarafından yapılan çekim, röportaj, programa davet vb. konularda ya-
pılan talepler değerlendirilerek, gerekli izin ve onay işlemleri yürütülmektedir.  
d) Cevap ve düzeltme hakkı gerektiren haberlerle ilgili Hukuk Hizmetleri 
Genel Müdürlüğü ve diğer ilgili birimlerle koordineli olarak çalışılmaktadır.  
e) Basın açıklamaları ve basın duyuruları hazırlanarak ve yayınlan-
ması amacıyla ilgili medya kuruluşlarına gönderilmektedir.f) Bakanlık 
ve bağlı Kuruluşlar tarafından yapılan etkinlik, organizasyon, farkın-
dalık vs. çalışmalarının fotoğraf ve kamera görüntüleri hazırlanarak 
yayınlanması amacıyla ilgili medya kuruluşlarına gönderilmektedir.  
g) Bakanlığın etkinlik ve organizasyonlarında fotoğraf, kamera çekimi, dü-
zeltme, deşifre işlemleri yapılmakta ve arşivlenmektedir.
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YÖNETİM 
VE DESTEK 
PROGRAMI

TEFTİŞ, DENETİM 
VE DANIŞMANLIK 
HİZMETLERİ

Kurumsal 
Uluslararası 
İşbirliği 
Faaliyetleri

Küresel sağlığa katkı sağlamak amacıyla ülkemizce yürütülen politikalar 
sonucu elde edilen tecrübelerin talep eden ülkelerle paylaşılması için ya-
bancı ülkeler ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapılmaktadır. Ülkem-
izin girişimci ve insani dış politika vizyonu çerçevesinde Sağlık Bakanlığı 
tarafından yurtdışına yönelik insani ve teknik yardım faaliyetleri, hasta 
tedavileri, sağlık haftaları düzenlenmesi, ülkemizin küresel politikala-
rın belirlenmesi ve uygulanmasındaki rolünün artırılması ve ilgili birimler 
tarafından imzalanacak uluslararası sözleşmeler/protokoller için kurumsal 
olarak da destek sağlanmaya devam edilecektir.

Teftiş, İnceleme 
ve Soruşturma

Bakanlığın görev alanına giren konularda, denetim ve rehberliğe ilişkin 
yöntem ve teknikler geliştirilmekte, denetim rehberleri hazırlanarak dene-
tim alanındaki standart ve ilkeler oluşturulmakta, denetimlerin etkinliğini ve 
verimliliğini artırıcı tedbirlerin alınması sağlanmaktadır. Ayrıca, Bakanlık 
teşkilatı ile gerektiğinde bağlı ve ilgili kuruluşların ve bunların denetimi al-
tındaki kurum ve kuruluşların iş ve işlemleri hakkında denetim, inceleme ve 
soruşturma yapılmaktadır. Sağlık politikalarının amaçlarına ulaşmasını ve 
sağlık hizmetlerinin mevzuata, plan ve programa uygun olarak sürdürülm-
esini sağlamak amacıyla, denetlediği kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve 
tüzel kişilere ilişkin gerekli öneriler hazırlamaktadır.

ÜST YÖNETİM, 
İDARİ VE MALİ 
HİZMETLER

Diğer Destek 
Hizmetleri

Sağlık Hizmetlerinin etkin, etkili, verimli yürütülebilmesi, sürdürülebil-
ir olması, sağlık personelinin bölge ve iller arasında dengeli dağılımının 
sağlanması planlanarak vatandaş ile sağlık çalışanının memnuniyetini 
artırmak ve sağlık sisteminin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla insan 
kaynakları planlama kriterleri oluşturulmakta, personel hareketliliği izlen-
mekte, istatistikler oluşturulmakta, resen geçici tabip görevlendirme kom-
isyonu kurulmakta, bölge hizmet grupları düzenlenmekte, standart kadro 
cetveli ile personel dağılım cetveli çalışmaları yapılarak Bakanlığımızca 
yapılan kuralar için planlama süreci yürütülmektedir

Genel Destek 
Hizmetleri

Kiralama ve satın alma işlerinin yürütülmesi, temizlik, güvenlik, aydınlat-
ma, ısınma, onarım, taşıma ve benzeri hizmetlerin yapılması ve yaptırıl-
ması sağlanmaktadır. Ayrıca, genel evrak ve arşiv faaliyetlerinin düzenlen-
mesi sivil savunma ve seferberlik hizmetleri planlanmaktadır.

Özel Kalem 
Hizmetleri

Bakanın çalışma programının düzenlenmekte, resmî ve özel yazışmaları 
ile protokol ve tören işlerini düzenlenmekte ve yürütülmektedir.

Strateji Geliştirme 
ve Mali Hizmetler

İdarenin stratejik planı, performans programı, idare faaliyet raporu, birim 
faaliyet raporu, idarenin bütçesi ve yatırım programı hazırlanmaktadır. Ay-
rıca mali konularla ilgili mevzuatın uygulanması konusunda üst yönetici-
ye ve harcama yetkililerine gerekli bilgiler sağlanmakta ve danışmanlık 
hizmeti verilmektedir. İç kontrol sisteminin kurulması, standartların uygu-
lanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapılmaktadır. Bakan-
lığımızın döner sermaye ve genel bütçe ödeneklerinin planlanması ve 
dağıtımı gerçekleştirilmektedir. Yine üst politika belgeleri ile ulusal strateji 
ve eylem planlarının izlenmesi ve değerlendirmesi çalışmaları yapılmak-
tadır.

PROGRAM 
DIŞI 
GİDERLER

HAZİNE 
YARDIMLARI

Türkiye İlaç 
ve Tıbbi Cihaz 
Kurumuna 
Hazine Yardımı

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna aktarılmak üzere Sağlık Bakan-
lığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü bütçesi altında yer alan Hazine 
Yardımlarının aktarma işlemleri yürütülmektedir.

Türkiye Sağlık 
Enstitüleri 
Başkanlığına 
Hazine Yardımı

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığına aktarılmak üzere Sağlık Bakan-
lığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü bütçesi altında yer alan Hazine 
Yardımlarının aktarma işlemleri yürütülmektedir.

Açıklama: 2021 yılında toplam 47 faaliyet bulunmakta iken 2022 yılı bütçe çalışmaları kapsamında 2 adet faaliyet daha 
ilave edilmiş olup toplam 49 adet faaliyetimiz bulunmaktadır.  
*İlgili faaliyet 2022 yılı bütçe çalışmaları kapsamında yeni eklenmiştir.
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1.1.BAĞIMLILIKLA MÜCADELE 
1.1.1. Bağımlılığa Yönelik Tedavi ve Rehabilitasyon 

1.1.1.1. Bağımlılıkla Mücadele Sürecinin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi

Küresel Yetişkin Tütün Araştırması 15 ve üzeri yaş grubunda tütün kontrolü çalışmaları-
nın, tütün kullanımını ne ölçüde değiştirdiğini, tütünle mücadele alanında yürütülen medya 
kampanyalarının etkisini ve tütün kullanımının yol açtığı hastalıklar hakkında farkındalık dü-
zeyini ölçmek amacıyla 2 yılda bir yapılan Küresel Yetişkin Tütün Araştırması’nın, saha ça-
lışması 2021 yılında tamamlanmış olup analiz ve raporlanması için Dünya Sağlık Örgütü’ne 
gönderilmiştir. 

Küresel Gençlik Tütün Araştırması 13-15 yaş grubu eğitime devam eden gençlerde 
tütün ürünü kullanımın sıklığını belirlemek amacıyla gerçekleştirilen Küresel Gençlik Tütün 
Araştırması için soru formu hazırlığı 2021 yılında tamamlanmış olup ve araştırmanın saha 
uygulamasının yapılması için diğer çalışmalar devam etmektedir.

Uyuşturucu ile Mücadelede Merkezdeki Çalışmaların Yerele Yaygınlaştırılması ve İller 
Arası Bilgi Paylaşımı Toplantısı 

Uyuşturucu ile Mücadelede Merkezdeki Çalışmaların Yerele Yaygınlaştırılması ve İller Ara-
sı Bilgi Paylaşımı ve İl Değerlendirme Toplantıları 2016 yılından itibaren yapılmaktadır. Bu 
toplantılar, iller arası bilgi paylaşımının sağlanması, iyi uygulama örneklerinin ve merkezde 
yürütülen çalışmaların yerele yaygınlaştırılması açısından büyük önem arz etmektedir. 

21-22 Aralık 2021 tarihlerinde; Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı, Bağımlılık ile Mücadele 
Kurulu Başkanı ve Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu üyesi kurumların katılımı ile video 
konferans yöntemiyle il değerlendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir. 

Bağımlılık ile Mücadele-Kurul Toplantıları

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında 2021 yılı içerisinde 1 kez Bağımlılıkla Mücadele Yük-
sek Kurulu toplantısı (bakanlar düzeyinde), 2 kez Bağımlılıkla Mücadele Kurulu toplantısı 
(bakan yardımcıları), 3 kez Bağımlılıkla Mücadele Teknik Kurulu toplantısı (daire başkanları 
düzeyinde) düzenlenmiştir.

Tütün Bağımlılığı Tedavisi İzlem Sistemi (TUBATİS) Çalışmaları

Tütün Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Birimlerinde sunulan hizmetlere yönelik verilerin ve bu-
rada tedavisi gerçekleşen hastaların takibinin etkin bir şekilde yapılması, sigara bırakma 
ilaçlarının dağıtım sürecinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için ALO 171 Sigara Bırakma 
Danışma Hattı ile entegre Tütün Bağımlılığı Tedavisi İzlem Sistemi (TUBATİS) yazılımı ge-
liştirilmiştir. 

Dumansız Hava Sahası Denetim Sistemi, kendisi sigara kullanmadığı halde başkalarının 
içtiği sigaranın dumanından etkilenen, yani sigara dumanına pasif olarak maruz kalan kişiler 
en az sigara kullanan kişiler kadar zarar görmektedir. Bu nedenle, Ekim 2012 tarihinde 
Dumansız Hava Sahası Denetim Sistemi tüm Türkiye’de hayata geçirilmiş ve bu kapsamda 
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denetim ekiplerine 1.500 adet tablet bilgisayar dağıtılmıştır. 7 gün 24 saat canlı operatörler 
aracılığı ile hizmet veren 184 Sağlık Bakanlığı İhbar Hattına kayıt bırakarak ihlalin yaşandığı 
adrese en kısa sürede denetim ekibinin müdahale etmesi sağlanmaktadır. 

Çapraz Denetimler

Vatandaşlarımızın temiz hava soluma haklarını güvence altına almak amacıyla 81 ilimizde 
7/24 esasına göre denetimler hali hazırda yapılmaktadır. Denetim personelinin kendi bölge-
lerindeki gerçekleştirdikleri denetimlerde, işletmelerce zaman içerisinde tanınması, baskı-
lara maruz kalmaları ve denetimlerin etkinliğini arttırmak amacıyla Çapraz Denetim Modeli 
Uygulaması yürütülmektedir. 2021 yılında tüm illerimizi kapsayacak şekilde toplam 350.988 
adet çapraz denetim gerçekleştirilmiştir.

Tütün Denetçileri Eğitim Programı (TÜDEP)

Denetimlerde görev alan denetim personelinin, tütün kontrolü uygulamaları ve pasif 
etkilenime ilişkin bilgi ve becerilerini artırarak denetimlerdeki farklı uygulamaları önlemek ve 
denetimlerin ülke genelinde aynı standartta yapılmasını sağlamak amacıyla oluşturulan eğitim 
içeriklerinin yer aldığı Tütün Denetçileri Uzaktan Eğitim Programı (TÜDEP) geliştirilmiştir. 16 
Kasım 2018 tarihinde hizmete sunulan uzaktan eğitim programını 2021 yılında ise 917 kişi, 
bugüne kadar 3.726 kişi tamamlamıştır.

1.1.1.2. Çocuk ve Ergenlere Yönelik Bağımlılık Tedavi ve Rehabilitasyon Hizmetleri 

Madde bağımlıları ve yüksek risk grubu ve/veya yakınlarına danışmanlık ve bilgilendirme 
hizmetlerinin sunulduğu Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merke-
zi (AMATEM) ve Çocuk ve Ergen Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi (ÇEMATEM) ile madde 
bağımlısı olan hastaların ayaktan veya yatarak farmakolojik, psikososyal tedavileri ve reha-
bilitasyonları yapılmaktadır.
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Tablo 14: Geçici Kabulü Yapılan Madde Bağımlılığı Merkezi İşleri, 2021

Adet Yatak Kapasitesi
Alkol ve Madde Bağımlılığı 
Merkezi ve Çocuk ve Ergen Mad-
de Bağımlılığı Merkezi

2 95

Tablo 15: Yapı Denetim Hizmetleri Yürütülen Madde Bağımlılığı Merkezi İşleri, 2021

Adet Yatak Sayısı

Alkol ve Madde Bağımlılığı Merkezi 
ve Çocuk ve Ergen Madde Bağım-
lılığı Merkezi

1 80

1.1.1.3. Erişkinlere Yönelik Bağımlılık Tedavi ve Rehabilitasyon Hizmetleri

 

2021 Yılında Açılan Erişkinlere Yönelik Bağımlılık Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezleri;

•	 Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi AMATEM
•	 Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi AMATEM
•	 Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi AMATEM
•	 Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ayakta Rehabilitasyon 

Merkezi
•	 Denizli Devlet Hastanesi Ayakta Rehabilitasyon Merkezi
•	 Muş Devlet Hastanesi Ayakta Tedavi Merkezi
•	 Ağrı Eğitim Araştırma Ayakta Tedavi Merkezi

Ayrıca 2021 yılında bağımlılık danışma, arındırma ve rehabilitasyon merkezlerinin hizmet 
standartlarını belirleyen Asgari İşleyiş Standartları Rehberi ve TCK 191 kapsamında hakla-
rında tedavi ve denetimli serbestlik kararı verilen kişilerin tedavisine yönelik usül ve esasları 
belirleyen Denetimli Serbestlik Tedavi Hizmetleri Genelgesi yayınlanmıştır. Arındırma mer-
kezlerinin etkinliğinin artırılması için Diyarbakır ve Şanlıurfa illerinde yeni açılan erişkin ve 
çocuk ergen yataklı arındırma merkezlerinin yerinde denetimi yapılmıştır. 
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1.1.1.4. Sigara Bırakma Hizmetleri

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de en yaygın 
kullanılan bağımlılık yapıcı madde olan tütün 
ürünleri, önlenebilir hastalık ve ölüm sebepleri 
arasında ilk sırada yer almaktadır. Ülkemizde 
tütün ürünü kullanan bireyler bırakmaları için 
teşvik edilmekte ve bırakmak isteyenlere ALO 
171 Sigara Bırakma Danışma Hattı ve sigara 
bırakma poliklinikleri aracılığıyla destek sağ-
lanmaktadır. 

Tütün bağımlılığı konusunda vatandaşlarımızın bilinçlendiril-
diği, tedavi edildiği ve eğitimlerinin yapıldığı Tütün Bağımlılığı 
Tedavi ve Eğitim Birimleri’nin sayısı 2009 yılında 62 iken 2021 
yılı sonu itibarıyla 577’ye ulaşmıştır. Sigara bırakma poliklinik-

lerinde konuya özel eğitim alan 1.020 sertifikalı hekim, 476 yardımcı sağlık personeli görev 
yapmaktadır. 1 Ocak-31 Aralık 2021 tarihleri arsında ise sigara bırakma polikliniklerinde 
toplam muayene sayısı 194.728 olmuştur.

Sigarayı bırakmak isteyenlerin ayrıntılı tıbbi ve psikiyatrik değerlendirilmelerinin de yapıldığı 
Sigara Bırakma Poliklinikleri (SBP) ile vatandaşlarımıza destek verilmektedir. SBP’lerde ve-
rilen hizmetlere ait veriler aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Tablo 16: Kurum Türlerine Göre Sigarayı Bırakma Poliklinikleri Verileri, 2021

Kurum Türü
Muayene Sayısı Müracaat 

Eden Kişi 
Sayısı

Sigarayı 
Bırakan 
Kişi Sayısı 

Sigarayı 
Bırakma 
Oranı (%)MHRS Alo 171 Ayaktan

Devlet Hastanesi 6.098 218 12.407 21.174 5.901 27,87
Eğitim ve 
Araştırma 
Hastanesi

24.539 162 15.460 29.486 6.165 20,91

Şehir Hastanesi 18.057 2.845 12.511 22.934 2.196 9,58
Diğer 6 636 5.884 8.228 1.808 21,97

Bakanlığımızca alımı yapılan ilaçlar sigara bırakma polikliniklerimizde hekimlerce uygun gö-
rülen hastalara ücretsiz olarak sağlanmaktadır. 1 Ocak-31 Aralık 2021 tarihleri arasında 
113.401 kutu ilaç ve 222.726 kutu nikotin bandı hastalara ücretsiz olarak sağlanmıştır.

Ülkemizin de tarafı olduğu Tütün Kontrol Çerçeve Sözleşmesi hükümlerinden biri olan ve 
tütün kontrolünde en etkili uygulamalardan birisi olarak değerlendirilen vergi artışı konusun-
da da önemli başarılar sağlanmıştır. Bu kapsamda yürütülen çalışmalara Hazine ve Maliye 
Bakanlığı tam destek vermiş ve Dünya Sağlık Örgütü’nün tütün ürünlerinde en az %75 ola-
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rak uygulanmasını istediği vergi oranı, Ülkemizde 2021 yılı itibarıyla %82,66 olarak uygu-
lanmaktadır. 

Vatandaşlarımızın temiz hava soluma haklarını güvence altına almak amacıyla 81 ilimiz-
de 7/24 esasına göre denetimler hali hazırda yapılmaktadır. Denetim personelinin kendi 

bölgelerindeki gerçekleştirdikleri denetimlerde, işletmelerce 
zaman içerisinde tanınması, baskılara maruz kalmaları ve 
denetimlerin etkinliğini arttırmak amacıyla Çapraz Denetim 
Modeli uygulaması yürütülmektedir. 2021 yılında tüm illeri-
mizi kapsayacak şekilde toplam 350.988 adet çapraz dene-
tim gerçekleştirilmiştir.

Tütün Bağımlılığı konusunda kamuoyunda farkındalık oluş-
turmak ve halkımızı bilinçlendirmek için kamu spotları ha-
zırlanmakta, sosyal medya 
paylaşımları yapılmakta, 
afiş ve billboardlar tasar-
lanmaktadır.

31 Mayıs Dünya Tütünsüz Gününde; Sigara ve  
COVID-19 ilişkisine dikkat çekerek tütün ürünü kullanımı-
nın sağlığa zararları konusunda toplumda farkındalık oluş-
turmak ve sağlıklı yaşam bilinci oluşturmak amacıyla Ba-
şarabilirsin sloganıyla TV programlarına, dizi filmlere ve 
radyo programlarına senaryo/mesaj entegrasyonu ve ürün 
yerleştirme çalışmaları yapılmıştır.

Tütün ile mücadele konusu, 4 adet TV programında ve 6 
adet radyo yayınında işlenmiş ve 81 ilde kullanılmak üzere 2 adet afiş, 1 adet billboard ve 
CLP hazırlanmıştır. Pasif içiciliğin çocuklar üzerindeki zararlarını anlatan 1 adet TV kamu 
spotu ve radyo spotu yayınlanmıştır.

9 Şubat Sigarayı Bırakma Gü-
nünde; sigarayı bırakmanın sağ-
lığımız açısından önemini vurgula-
yan Kendimiz ve Sevdiklerimiz İçin 
Sigaraya Hep Birlikte Hayır Diyo-
ruz sloganıyla televizyon program-
larına senaryo/mesaj entegrasyo-
nu çalışması yapılmıştır.
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1.1.2. Bağımlılığın Önlenmesi 
1.1.2.1. Bağımlılığı Önleyici Bilinçlendirme Faaliyetleri

Bağımlılık ile Mücadele Eğitici Eğitimleri

Birinci basamakta alkol ve madde bağımlılığına yönelik sunulan hizmetlerin güçlendirilmesi 
amacıyla 81 ilde aktif olarak çalışan tüm sağlıklı hayat merkezlerindeki, psikolog, sosyal 
hizmet uzmanı ve çocuk gelişimcilerden oluşan 332 meslek elemanına Bağımlılıkla Müca-
dele Eğitimi verilmiştir. Ankara’da 2019 yılında 5 tur olarak eğitim yapılmıştır. 2021 yılında 
pandemi sebebiyle herhangi bir eğitim gerçekleştirilememiştir. 

Web Siteleri 

Vatandaşlarımızı tütünün zararları konusunda bilgilendirmek, yürütülen çalışmalardan ha-
berdar etmek amacıyla hazırlanan “havanikoru.org” web sitesi 1 Ocak-31 Aralık 2021 tarih-
leri arasında 129.033 ziyaret gerçekleştirilmiştir.

Vatandaşlarımıza ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı aracılığıyla sunulan hizmetle-
rin, web üzerinden de sunulabilmesi amacıyla “alo171.saglik.gov.tr” isimli yeni bir web 
sitesi de hazırlanarak hizmete açılmıştır. Her iki site birbiriyle entegre halde çalışmakta-
dır. Siteye 1 Ocak-31 Aralık 2021 tarihleri arasında 547.113 ziyaret gerçekleştirilmiştir. 
Uyuşturucu bağımlılığı ve tedavisi konusunda online hizmet almayı tercih eden vatan-
daşlarımız Alo 191 Uyuşturucu ile Mücadele Danışma ve Destek Hattını aradıklarında ve  
“alo191uyusturucuilemucadele.saglik.gov.tr” web sayfasına ziyaret ederek, ulaşabil-
mektedirler. Siteye 1 Ocak-31 Aralık 2021 tarihleri arasında 310.675 ziyaret gerçekleştiril-
miştir.

Tütünsüz Kurum

Çalışanların tütün ürünleri ve pasif etkilenim konusunda farkındalık düzeylerini artırmak ve 
bırakmalarını sağlamak amacıyla Tütünsüz Kurum çalışmalarında sektör bazında standartlar 
ile uygulama rehberi belgelendirme sürecinin tasarımı tamamlanmıştır. 

Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi (SÜDGE) 

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 48’inci maddesine göre ikinci defa alkollü araç kul-
lanmaktan dolayı 2 yıl süreyle sürücü belgeleri geri alınan sürücülere yönelik Bakanlığımız 
il sağlık müdürlükleri bünyesinde yürütülmektedir. 68 ilimizde yürütülmekte olan SÜDGE ile 
sürücülerde; alkollü araç kullanmamaya ilişkin bilgi, tutum ve davranış değişikliği sağlayarak 
“alkollü araç kullanmama” yaklaşımlarının sağlanmasını amaçlamaktadır. 

2021 yılında SÜDGE kapsamında sürücülere verilen eğitimlerde görev alacak eğitimcilerin 
yetiştirilmesi amacıyla 2 adet Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitici Eğitimi Programı dü-
zenlenmiştir. Bu kapsamda; İstanbul ve Antalya Bölge Eğitim Merkezleri tarafından uzaktan 
eğitim yoluyla düzenlenen eğitim programlarına 434 sağlık personeli (psikiyatri uzmanı, di-
ğer hekimler ve psikolog) katılmıştır. 

Tablo 17: Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi Verileri, 2021

SÜDGE’ye Başvuran Sürücü Sayısı Başarılı Olan Sürücü Sayısı Başarısız Olan Sürücü 
Sayısı

20.673 15.374 1.598
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1.1.2.2. Bağımlılık Danışmanlık Hizmetleri 

Alo 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı

ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı, sabit hatlardan ücretsiz olarak aranabilen GSM 
hatlarından arandığında ilgili firmanın tarifesi doğrultusunda fiyatlandırılan ve 7 gün 24 
saat canlı operatörlerle kesintisiz ve kaliteli hizmet vermektedir. Danışma hattı santraline 
2010 yılından 31 Aralık 2021 tarihine kadar 30.439.891 çağrı girişi olmuştur. ALO 171 
Sigara Bırakma Danışma Hattı, 2012 yılından 31 Aralık 2021 tarihine kadar arayan ve bu 
hat aracılığıyla sigarayı bırakmak isteyen kişilere yönelik, 896.444 sigara bırakma planı 
yapılmıştır.

Alo 191 Uyuşturucu ile Mücadele Danışma ve Destek Hattı

Alo 191 Uyuşturucu ile Mücadele Danışma ve Destek Hattı, çok sayıda parlamenterin katıl-
dığı törenle 8 Temmuz 2015 tarihinde kamuoyuna tanıtılmış resmi açılışı yapılmıştır. 7 gün 
24 saat esasına göre hizmet vermektedir. Danışma hattı tarafından, kişinin sisteme dâhil 
olmasını müteakiben tedavi sürecinde isteyen kişi 1. Hafta, 15 gün. 1. Ay, 3. Ay, 6. Ay ve 12. 
Ayın sonu olmak üzere yılda en az 6 defa aranarak tedavi sürecinde destek olunmaktadır. 
Danışma hattına 1 Temmuz 2015-31 Aralık 2021 tarihleri arasında 358.627 kişiye hizmet 
sunulmuştur. Eylül 2015-31 Aralık 2021 tarihleri arasında ise 136.377 kişiye geri dönüş ara-
ması yapılmıştır.

1.1.2.3. Türkiye Yeşilay Desteği

6639 sayılı Kanunun 4’üncü maddesi ile 6487 Sayılı Kanunun 33’üncü maddesinin değişti-
rilen 4’üncü fıkrasına istinaden, Türkiye Yeşilay Vakfına, Bakanlığımız 2021 yılı bütçesinden 
31.149.181,31 TL ödeme yapılmıştır.

Türkiye Yeşilay Cemiyetinin 2021 yılı faaliyet bütçesi ile ilgili 4733 sayılı Tütün, Tütün Mamül-
leri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanunun 8’inci maddesine istinaden, Yeşilay 
Cemiyeti için öngörülen stratejik hedef ve planlarına uygun olarak yapılan bütçe planına isti-
naden, Cemiyet faaliyetlerinde kullanılmak üzere aktarılan ödenekten, Bakanlığımız 2021 
yılı bütçesinden 131.934.000 TL ödeme yapılmıştır.

Tablo 18: Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler, 2021

Açıklama Başlangıç 
 Ödeneği

Toplam  
Ödenek Harcama

Türkiye Yeşilay 
Desteği 166.994.000 166.994.000 163.083.181,31
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1.2. KORUYUCU SAĞLIK 
1.2.1. Aile Hekimliği 
1.2.1.1. Aile Hekimliği Hizmetleri

Ülkemizde birinci basamak sağlık hizmet-
leri 2010 yılından beri Aile Hekimliği Uygu-
laması kapsamında sunulmaktadır. 2021 
yıl sonu itibarıyla 8.057 Aile Sağlığı Mer-
kezinde (ASM) bulunan 26.928 Aile He-
kimliği Biriminde (AHB) aile hekimi ve aile 
sağlığı çalışanları tarafından ekip anlayışı 
içerisinde birinci basamak sağlık hizmeti 
sunulmaktadır.

Bünyesinde koruyucu sağlık hizmetleri, 
acil sağlık hizmetleri, muayene, tedavi ve 
rehabilitasyon hizmetleri, doğum, ana ço-

cuk sağlığı hizmetleri, ayakta ve/veya yatarak tıbbî ve cerrahî müdahale ile çevre sağlığı, 
adlî tabiplik ve ağız diş sağlığı hizmetleri gibi hizmetlerin de verildiği, birinci basamak sağlık 
hizmetlerini yoğunlukla yürütmek üzere entegre sağlık hizmeti tanımlanmıştır. 2021 yıl sonu 
itibarıyla 200 EII ve EIII rolündeki entegre ilçe hastanesinde ve 74 entegre sağlık hizmeti 
sunulan merkezde toplam 993 aile hekimliği birimi tarafından entegre sağlık hizmeti sunul-
maktadır. 

Aile hekimlerinin çalışma bölgeleri, nüfus yoğunluğu, idari ve coğrafi şartlar ile kişilerin sağ-
lık hizmeti alma alışkanlıkları göz önünde bulundurularak bölgede ortalama 3.000 kişiye bir 
aile hekimi düşecek şekilde tespit edilmiştir. İdari, coğrafi ve nüfus özellikleri ile yerel şartları 
farklılık gösteren yerleşim yerlerindeki pozisyonlarda aile hekimine kayıtlı nüfus sayısı deği-
şiklik gösterebilmekte olup bölgedeki nüfus hareketleri ve hizmet ihtiyacındaki değişiklikler 
göz önüne alınarak yeni aile hekimliği birimleri açılmakta veya var olan birimler kapatılmak-
tadır. Bu çerçevede nüfus ve personel durumu dikkate alınarak 2021 yılı sonu itibarıyla 359 
yeni AHB açılmış, 26 AHB kapatılmış, 107 AHB’nin ASM bağlantı değişikliği işlemi yapıl-
mıştır. 90 yeni ASM açılmış, 44 ASM kapatılmış, 123 ASM’nin adres/yer değişikliği işlemi 
yapılmış, 32 ASM’nin ismi değiştirilmiştir.

Aile hekimliği saha eğitimleri için aile hekimliği uzmanlık eğitimi vermek üzere eğitim 
kurumları tarafından Eğitim Aile Sağlığı Merkezi (EASM) veya Eğitim Aile Hekimliği Birimi 
(EAHB) açılabilmektedir. 2021 yılı sonu itibarıyla 16 farklı ilde 29 eğitim kurumuna bağlı top-
lam 47 EASM ve 131 EAHB bulunmaktadır.

Aile hekimliği uygulaması kapsamında sağlık hizmetine ulaşımın zor olduğu belde, köy, 
mezra, uzak mahalleler ve benzeri yerleşim yerlerine gezici sağlık hizmeti planlanarak aile 
hekimi ve aile sağlığı çalışanlarınca sağlık hizmeti sunulması sağlanmaktadır. 2021 yıl sonu 
itibarıyla 7.450 AHB tarafından 6.690.858 kişiye gezici sağlık hizmeti sunulmaktadır.
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Sözleşmeli Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi (SAHU), 45 ilde 76 eğitim kurumunda (Üniversite/
EAH) devam etmekte olup hâlihazırda 1.049 kayıtlı SAHU asistanı bulunmaktadır. 2020 yılı 
içerisinde ilk mezunlar verilmeye başlanmış olup 2021 yıl sonu itibarıyla SAHU kapsamında 
uzmanlık eğitimini tamamlayarak diploma tescil işlemi yapılan 199 tabip bulunmaktadır.

Vatandaşlarımızın sağlık durumlarına ilişkin ilk başvuru noktası olan ve pandemi sürecinde 
gayretli çalışmalar yürüten aile hekimi ve aile sağlığı çalışanlarının özlük haklarına ilişkin 
düzenlemeler yapılmıştır. 15 Temmuz 2021 tarihli ve 31542 sayılı Resmî Gazete’de yayım-
lanan Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yö-
netmelikle 1 Temmuz 2021 tarihinden geçerli olmak üzere üç ay süreyle aile hekimi ve aile 
sağlığı çalışanlarına ilave ödeme yapılması sağlanmıştır.

1.2.2. Halk Sağlığının Korunması
1.2.2.1. Ağız ve Diş Sağlığının Korunması 

Türkiye genelinde faaliyet gösteren ağız ve diş sağlığı hizmeti sunan özel sağlık tesislerine 
yönelik 1.573 olağan denetim gerçekleştirilmiştir. Hâlihazırda denetim formları olmayan ağız 
ve diş sağlığı merkezleri, poliklinikleri ile muayenehanelere yö-
nelik gerçekleştirilecek denetimlerde kullanılmak üzere mev-
zuata uygun kriterleri oluşturulmuş ve Ocak 2022 tarihinden 
itibaren denetimlerin gerçekleştirileceği dijital denetim sistemi 
olan Den-İz Sistemi’ne yüklenmiştir. Den-İz Sistemi üzerinden 
gerçekleştirilecek ağız ve diş sağlığı hizmetlerine yönelik tüm 
denetim süreçlerinin gerçek zamanlı olarak takip edilmesi için 
gerekli yazılım tamamlanmıştır.

Türkiye Ağız ve Diş Sağlığı Profili (TADSAP)-2018 araştırması 
sonuç raporu yayımlanmıştır.

Bilim kurulu ve sivil toplum kuruluşları ile ağız ve diş sağlı-
ğı merkezlerinin, Zihinsel Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik 
Hizmetlerin Güçlendirilmesi Eğitici Eğitimine yönelik çalıştay düzenlenmiştir.

1.2.2.2. Ana Çocuk Sağlığı Faaliyetleri 

Kadınların gebelik, doğum ve lohusalık dönemlerini sağlıklı geçirmelerini; bebek ve çocukla-
rın sağlıklı büyüyüp gelişmeleri için Bakanlığımızca yapılan çalışmalar aşağıda belirtilmiştir;

15-49 Yaş Kadın İzlemi Programı: 15-49 yaş doğurganlık dönemi, gebelik ve doğumla ilgili 
istenmeyen sonuçların en fazla yaşandığı dönemdir. Bu nedenle 15-49 yaş kadın izlemleri 
hizmet sunumunda önem arz etmekte ve yılda 2 defa 6 ay ara ile izlenerek kadın sağlığı 
göstergelerinin iyileştirilmesi hedeflenmektedir. Böylelikle; doğurganlık çağındaki kadınlarda 
riskli durumların tespiti, gebelik öncesi danışmanlık, erken dönemde gebelik tespiti yapıla-
bilmektedir.
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Tablo 19: 15-49 Yaş Kadın İzlemi, 2021

Dönemler
15-49 

Kadın Sayısı 
(Birime Kayıtlı)

Modern 
Yöntemin 
Toplam 

İzlenenlere 
Oranı (%)

Toplam 
İzlenen 
Kadın 
Sayısı

Modern 
Yöntemin 
Yöntem 

Kullananlara 
Oranı (%)

İzlenenlerin 
Nüfusa Oranı

(%)

2021-1* 21.624.269 18,4 8.604.213 68,5 39,8
2021-2* 21.731.983 17,6 6.079.944 66,6 28,0

 *Sağlık Bakanlığı SİNA verisi

Evlilik Öncesi Danışmanlık Programı: Programın ülke çapında etkin ve standart kriterlerle 
sunulması amacıyla 2014/24 sayılı Evlilik Öncesi Danışmanlık Genelgesi ile sağlık personeli 
için Evlilik Öncesi Danışmanlık Rehberi, evlenecek çiftlere yönelik Evliliğe Sağlıklı Başlan-
gıç dokümanı, broşür ve görsel materyal hazırlanmıştır. Evlilik öncesi danışmanlık hizmeti 
sunan sağlık personeline yönelik düzenli olarak iki günlük eğitim verilmektedir. 2021 yılı 
içerisinde evlilik öncesi danışmanlık verilen kişi sayısı 615.857, evlilik öncesi danışmanlık 
eğitimi verilen sağlık personeli sayısı 618’dir.

Doğum Öncesi Bakım Programı: Gebelik ve doğumla ilgili komplikasyonlar, dünyanın ge-
lişmekte olan pek çok ülkesinde halen doğurgan yaştaki kadınların en önemli hastalık ve 
ölüm nedenleri arasında yer almaktadır. Bakanlığımızca; standart, güvenli ve nitelikli hizmet 
sunulması ve uygulamada birlikteliğin sağlanması amacıyla hazırlanan Doğum Öncesi Ba-
kım Yönetim Rehberi doğrultusunda çalışmalar yürütülmektedir. Bu rehber doğrultusunda 
birinci izlem gebeliğin 14. haftasına kadar, ikinci izlem 18-24 haftalar arasında, üçüncü izlem 
28-32. haftalar arasında, dördüncü izlem ise 36-38. haftalar arasında gerçekleştirilmektedir. 
Tüm dünyayı etkileyen COVID-19 salgınının başlaması nedeniyle gebe ve lohusa izlemleri-
nin; Aile Sağlığı Merkezleri (ASM) ile diğer sağlık kuruluşlarında COVID-19 tedbirleri kapsa-
mında aksatılmadan yürütülmesi için 81 il sağlık müdürlüğümüz talimatlandırılmıştır. Ayrıca 
solunum sistemi hastalıklarının yaygın olduğu dönemde sağlık kuruluşlarında Gebe Takibi 
Rehberi hazırlanmıştır.

Grafik 5: Yıllara Göre Doğum Öncesi Bakım Alan Kadınların Oranı (%), (En Az Bir Ziyaret), 2002-2020

NOT: 2003 ve 2008 DÖB verisi TNSA (en az 1 ziyaret), 2009-2020 DÖB verisi Sağlık Bakanlığı (en az 1 ziyaret)
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Gebe Bilgilendirme Sınıfı Programı: Birinci ve ikinci basamak sağlık kuruluşlarında oluş-
turulan gebe okulları ve gebe bilgilendirme sınıflarında gebelere, gebeliği süresince, doğum 
ve doğum sonrası gerekli bilgileri içeren eğitimler verilmektedir. Gebe bilgilendirme sınıf-
larında, 2021 yılında TSM’de 301.858 ve 2. ve 3. basamak sağlık kuruluşlarında 118.099 
olmak üzere toplam 419.957 gebeye eğitim verilmiştir.

Acil Obstetrik Bakım Programı (AOB): Dünyada yaklaşık her yıl 295.000 kadın gebe-
lik veya doğuma bağlı önlenebilir komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybetmektedir. AOB 
Programı; sağlık kuruluşlarını temel ve kapsamlı olarak sınıflandırarak etkin bir sevk siste-
minin oluşturulmasını, güvenli kan naklinin gerçekleştirilmesini, personelin bilgi ve beceri-
sinin güncellenmesini ve hizmet standartlarını yükseltmeyi, güvenli veri ve kayıt sisteminin 
oluşturulmasını amaçlamaktadır. Komplikasyonların tamamının tedavi ve yönetiminin temel 
ve kapsamlı AOB kuruluşları olarak sınıflandırılan sağlık kuruluşlarında yapılmasını hedef-
lemektedir. Ülkemizde görev alan Suriyeli kadın hastalıkları ve doğum uzmanlarına yönelik 
anne sağlığının iyileştirilmesi amacı ile Obstetrik Bakım Klinisyen Eğitimi gerçekleştirilmiş ve 
eğitime 34 kadın hastalıkları ve doğum uzmanı katılmıştır. Bu kapsamda 2021 yılı içerisinde 
Yönetici Eğitimi 444, Destek Personel Eğitimi 1.164, Klinisyen Eğitimi (kadın hastalıkları ve 
doğum uzmanı) 196, Klinisyen Eğitimi (acil tıp uzmanı ve pratisyen hekim) 861 ve Klinisyen 
Eğitimi (ebe ve hemşireler) 268 personele eğitim verilmiştir.

Hastane Doğumları ve Sezaryen Ameliyatlarını İzleme Programı: Bakanlığımızca, 2007 
yılından itibaren ülke genelinde kamu, üniversite ve özel sağlık kuruluşlarında doğumun 
yöntemlerine göre dağılımı, sezaryen ameliyatı oranları ve sezaryen ameliyatlarının tıbbi 
gerekçelerine (endikasyonlarına) göre dağılımı izlenmektedir.

Grafik 6: Türkiye’de Primer (İlk Sezaryen) ve Toplam Sezaryen Sıklığı (%), 2011-2020
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Doğum Sonu Bakım Programı: Lohusalık doğumdan sonra başlayıp 42. güne kadar de-
vam eden süreçtir. Anne ölüm verileri değerlendirildiğinde ölümlerin yaklaşık %70’i lohusalık 
döneminde meydana gelmektedir. Lohusa normal doğum sonrası en az 24 saat, sezaryen 
sonrası en az 48 saat hastanede kalarak 3 kez, taburcu olduktan sonra aile hekimi/aile sağ-
lığı elemanınca en az 3 kez evde/sağlık kuruluşunda izlem almalıdır.

Grafik 7: Yıllara Göre Doğum Sonu Bakım Alma Oranı (%), (En Az Bir Ziyaret), 2008-2020

NOT: 2008 DÖB verisi TNSA (en az 1 ziyaret), 2009-2020 DÖB verisi Sağlık Bakanlığı (en az 1 ziyaret)

Anne Ölümlerini İzleme Programı: Bakanlığımız tarafından Ölüm Bildirim Sistemi (ÖBS) 
aracılığı ile anne ölümleri günlük olarak izlenmektedir. Anne ölüm oranları 2007 yılından 
sonra hızlı bir ivme ile düşüşe geçmiş ve 2017 yılında yüz bin canlı doğumda 14,6, 2018 
yılında 13,6 ve 2019 yılında 13,1 olmuştur.

Grafik 8: Yıllara Göre Anne Ölüm Oranları (%), 1990-2019



85

Anne Dostu Hastane Programı: Anne adayları-
nın gebelik, doğum eylemi ve lohusalık döneminde 
hasta hakları, güvenliği ve mahremiyetini de dikkate 
alarak takiplerinin ve doğumlarının gerçekleştirilece-
ği ortamları oluşturmak için 2010 yılında bu program 
başlatılmıştır. 2021 yılında 4 hastanemize anne dostu 
unvanı verilmesiyle toplam 83 hastane unvan almaya 
hak kazanmıştır. 

Üreme Sağlığı Hizmetleri Programı: Üreme sağlığı 
hizmetlerinin amacı; çiftlerin istedikleri zaman ve is-
tedikleri sayıda çocuk sahibi olmaları ve çocuk sahibi 
olamayan infertil çiftler için bunun nedenlerinin anla-
şılması ve tedavisinin de yapılabilmesidir. Bakanlığı-
mızca üreme sağlığı danışmanlığı ve yöntem sunumu hizmetleri başvuran vatandaşlarımıza 
ücretsiz olarak sağlanmakta, riskli ve istenmeyen gebelikler önlenmektedir. 95 Üreme Sağ-
lığı Eğitim Merkezi (ÜSEM) hizmet sunmaktadır. 2021 yılında üreme sağlığına giriş, güvenli 
annelik, üreme sağlığı hizmetleri yöntem danışmanlığı, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar, 
gençlere yönelik üreme sağlığı hizmetleri konularında eğitim alan sağlık personeli sayısı 
244’tür.

Üreme sağlığı hizmetlerinde farkındalığı arttırmak için kadınlara verilen eğitimlerin yanı sıra 
erkek katılımını da arttırmak üzere askerlik görevini yapan er ve erbaşlara, Millî Eğitim Ba-
kanlığı’na bağlı okullarda tüm öğrencilere, Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı birimlerde ve 
Halk Eğitim Merkezleri’nde vatandaşlarımıza, Göçmen Sağlığı Merkezleri’nde de göçmen-
lere güvenli annelik, üreme sağlığı yöntem danışmanlığı, cinsel sağlık, ergen üreme sağlığı 
ve cinsel yolla bulaşan enfeksiyon konularında eğitim verilmektedir. Aralık 2021 itibarıyla 
111.151 seansta 234.349 kişiye eğitim verilmiştir. 

Misafir Anne Uygulaması Programı: Ülkemizin bazı bölgelerinde anneler zaman zaman 
olumsuz iklim ve ulaşım şartları nedeniyle sağlık kuruluşlarına vaktinde ulaştırılamamakta 
ve doğumlar olumsuz şartlarda gerçekleşebilmektedir. Bu tür olumsuzlukları önlemek, ön-
lenebilir anne–bebek ölümlerini azaltmak amacıyla 2008 yılında Misafir Anne Uygulama-
sı başlatılmıştır. Bu kapsamdaki gebelerin tespit edilerek izlemlerinin yapılması, muhtemel 
doğum tarihleri yaklaştığında daha güvenli merkezlere nakledilerek konaklamalarının sağ-
lanması ve doğumlarının hastanelerde gerçekleştirilmesi, doğum sonrası anne ve bebeğin 
sağlık durumu uygun hale geldikten sonra tekrar evlerine götürülmesi amaçlanmaktadır.

Bebek Ölümleri İzleme Programı: Bebek ölümünü tespit etmek, her bir bebek ölümünü iz-
leyerek nedenini ortaya çıkarmak ve bir daha aynı nedenlerle oluşabilecek bebek ölümlerini 
önlemek amacıyla 2018 yılından itibaren Bebek Ölümleri İzleme Programı yürütülmektedir. 
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Grafik 9: Yıllara Göre Bebek Ölüm Hızları (‰), 2007-2021

*2021 rakamları kesin olmayan rakamlardır. 2021 yılı verileri Mayıs 2022 tarihinde kesinleşecektir.

NOT: 2011-2014 yılları Bakanlığımız tarafından geriye dönük güncellenen TÜİK canlı doğum sayılarına göre 

revize edilmiş rakamlardır.

Bebek Çocuk İzlemleri Programı: Günümüzde ulaştığımız noktada çocuk sağlığına yöne-
lik programların temel hedefi artık yalnızca ölümleri önlemekten çıkıp giderek sağlık sorun-
larının yarattığı diğer olumsuzlukları da önlemek ve gidermek olmaktadır. Bu amaçla bebek, 
çocuk, ergen izlem protokolleri hazırlanmıştır. 20211 yıl sonu itibarıyla Ülkemizde tam izle-
nen bebek oranı %93,4, tam izlenen çocuk oranı %96,2’dir. 
Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı: Anne sütü ile em-
zirmenin korunması, desteklenmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla yürütülmektedir. Bakan-
lık olarak politikamız doğumdan hemen sonra emzirmeye başlanması, ilk 6 ay sadece anne 
sütü verilmesi, emzirmenin 6. aydan sonra uygun tamamlayıcı besinlerle birlikte en az 2 
yaşına ve sonrasına dek sürmesinin sağlanmasıdır. Ülkemizde; İlk 6 ay sadece anne sütü ile 
beslenme oranı %40,7, emzirilen bebek oranı %98, ortanca emzirme süresi ise 16,7 aydır.

2021 yılında; 81 ilimizin tamamı Bebek Dostu İl, 70 ilimiz ise Altın Bebek Dostu İl’dir. Ülke 
genelinde 1.329 hastaneye bugüne dek Bebek Dostu Hastane, 171 üniteye Bebek Dostu 
Yenidoğan Yoğun Bakım plaketi verilmiştir.

Demir Gibi Türkiye Programı: Ülkemizde bebeklerde demir eksikliğinin %30’ların üzerinde 
olduğu bilinmekteydi. Bunu azaltma amacıyla başlatılan Program 2004 yılından bu yana 
sürmektedir. Bebekleri ve çocukları demir yetersizliğinin olumsuz etkilerinden korumak için 
bebeklere demir desteği verilmektedir. Tüm bebeklere 4. aydan 1 yaşa dek ücretsiz demir 
desteği sağlanması ve anemik bebeklerin tedavilerinin yapılması amaçlanmaktadır. Demir 
eksikliği anemisi sıklığı bu yaş grubunda %30’lardan (%12-80), %6,3’e gerilemiştir.

Bebeklerde D Vitamini Yetersizliğinin Önlenmesi ve Kemik Sağlığının Geliştirilmesi 
Programı: Program 2005 yılından beri sürmektedir. Toplamda 15 milyonun üzerinde bebe-
1 2021 rakamları kesin olmayan rakamlar olup, 2021 verileri Mayıs 2022 tarihinde kesinleşecektir.
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ğe ulaşılmıştır. Her iki programın değerlendirilmesi amacı ile Gazi Üniversitesi tarafından 
2011 yılında araştırma gerçekleştirilmiştir. Buna göre demir eksikliği anemisi bulunma duru-
mu annelerde %6,9, çocuklarda %6,3 olarak saptanmıştır. Ayrıca annelerde D vitamin eksik-
liği (≤19,99 ng/ml) %80’in üzerinde saptanırken bebeklerde uygulanan program sayesinde 
bu oran yarı yarıya azaltılmıştır. 

Tarama Programları 
Ulusal Neonatal Tarama Programı; Yürütülmekte olan Fenilketonüri taramasına, 2006 yılı 
sonunda “Konjenital Hipotiroidi”, 2008 Aralık ayında Biotidinaz Eksikliği, Ocak 2015’te ise 
Kistik Fibrozis ilave edilmiştir. 2017 yılında 4 ilde başlatılan Konjenital Adrenal Hiperplazinin 
pilot çalışması, 2021 yılında 41 ilde  yaygınlaşmıştır. 

Grafik 10: Neonatal Tarama Sıklığı (%), 2002-2021

*2021 rakamları kesin olmayan rakamlardır. 2021 yılı verileri Mayıs 2022 tarihinde kesinleşecektir.

İşitme Taraması Programları; Erken tanı ve rehabilitasyon sayesinde işitme kaybı ile do-
ğan çocuklar, psikolojik ve sosyal gelişimlerini sağlıklı bir şekilde tamamlayarak kendine 
yeten, hayata uyumlu ve üretken bireyler haline gelebilirler. Ülke genelinde 1.062 İşitme 
Taraması Merkezi bulunmaktadır.

Grafik 11: Yenidoğan İşitme Tarama Sıklığı (%), 2005-2021

*2021 rakamları kesin olmayan rakamlardır. 2021 yılı verileri Mayıs 2022 tarihinde kesinleşecektir.
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Görme Taramaları; Aile hekimleri tarafından 0-3 aylık bebeklerde yapılan göz muayene-
sinde değerlendirme, inspeksiyon ve kırmızı refle testi ile yapılmakta ve taramada şüpheli 
bulunan vakalar göz hekimine sevk edilmektedir. 36-48 ay okul öncesi çocuklar; katarakt, 
şaşılık, ambliyopi ve kırma kusurları açısından değerlendirilmekte, görmenin normal gelişi-
mini engelleyecek risk etmenlerini saptamak ve yetersiz görmesi olan olguları erken dönem-
de tanımak ve sağaltımlarını sağlamak amaçlanmaktadır.

Grafik 12: Görme Tarama Oranları (%), 2019-2021

*2021 yılı verileri kesin olmayan rakamlardır. 2021 yılı verileri Mayıs 2022 tarihinde açıklanacaktır.

Kan Hastalıkları Kontrol Programı; Bu program ile evlenecek çiftlere tarama testleri ya-
pılarak ortaya çıkabilecek hastalıklar öncesinde önlemler alınması amaçlanmıştır. 1 Kasım 
2018 tarihinden itibaren Hemoglobinopati Kontrol Programı, Evlilik Öncesi Hemoglobinopati 
Tarama Programı adıyla 81 ilde uygulanmaya başlanmıştır. Evlilik öncesi rapor almak için 
aile hekimlerine başvuran eş adaylarına danışmanlık hizmeti sunulup ardından erkek eş 
adayından tarama için kan örneği alınarak tarama testleri yapılmaktadır.

Spinal Musküler Atrofi (SMA) Taşıyıcı Tarama Programı; 
SMA, kraniyal sinir motor çekirdekleri ve omurilikte yer alan ön 
boynuz motor nöron hücrelerinin geri dönüşümsüz kaybı ve bu-
nun sonucunda ortaya çıkan kas atrofisi ve güçsüzlüğü ile ka-
rakterize olan bir grup genetik hastalıktır. Ülkemizde yaklaşık 
3.000 SMA hastası izlenmektedir.

Evlilik öncesi dönemde SMA açısından her ikisi de taşıyıcı çiftleri 
belirleyerek, ailelere genetik danışma vermek, SMA hastalığının 
uzun dönem morbidite ve mortalitesini azaltmak amaçlanmak-
tadır. Program 2021 yılı aralık sonu itibarıyla 81 ilde uygulanma-
ya başlanmıştır.
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1.2.2.3. Aşılama Hizmetleri

Bakanlığımız tarafından yıllık olarak aşı ihtiyacı tespiti yapılmakta ve ihtiyaca göre bütçe 
belirlenmektedir. Ön muayene sonrası gelen aşı ve antiserumların her serisi ayrı ayrı ana-
lize verilmektedir. Kabulü yapılan ürünler daha sonra illerin ihtiyaçlarına göre Bakanlığımız 
bünyesinde bulunan 8 adet frigorifik kamyon ve 3 adet frigorifik tır ile 81 ile aşı dağıtımı plan-
lanmaktadır. Dağıtım üçer aylık periyotlarla yapılmaktadır. Ayrıca tüm seviyelerde karekod 
destekli olarak soğuk zincir ve stok düzeyi takibi yapılmaktadır.

Tablo 20: Aşı Alım Dozları, 2021

Aşı Adı Doz Sayısı

Suçiçeği Aşısı 1.250.000

Konjuge Pnömokok Aşısı 6.000.000

Pediatrik Tip Hepatit A Aşısı 2.250.000

Kızamık-Kızamıkçık-Kabakulak Aşısı 2.000.000

Beşli Kombine Aşısı 5.000.000

Dörtlü Karma Aşısı 2.000.000

Oral Polio Aşısı 3.000.000

Pediatrik Tip Difteri Tetanoz Aşısı 10.000

BCG 3.000.000

PPD Solüsyonu 800.000

Kuduz Aşısı 1.000.000

Pediatrik Tip Hepatit B Aşısı 5.000.000

İnsan Kaynaklı TT Serumu 20.000

İnsan Kaynaklı Kuduz Serumu 1.500

At Kaynaklı Kuduz Serumu 100.000

2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile aşı alımları bütçe tertibine 2.044.279.192 TL 
ödenek tahsis edilmiş olup, 2021 yıl sonu itibarıyla bu ödeneğin 2.030.220.323 TL’si harcan-
mıştır. 

1.2.2.4. Birinci Basamak Sağlık Tesisi Yapım, Tefrişat ve Onarımı

Mevzuat gereği birinci basamak (belediyeler dâhil) sağlık tesislerine 1.592 adet ruhsat ve 
faaliyet izin belgesi (ilk defa/revizyon) düzenlenmiştir. Kamu statüsündeki birinci basamak 
sağlık tesislerini kapsayan konularda sahadan gelen görüş talepleri değerlendirilerek cevap-
landırılmıştır.
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2021 yıl sonu itibarıyla toplamda 14.186 binada ve 16.266 birimde birinci basamak sağlık 
hizmeti sunulmaktadır.

2021 yılında ülke genelinde; 3 ilçe devlet hastanesi, 2 toplum sağlığı merkezi, 15 sağlıklı 
hayat merkezi, 3 sağlık evi, 2 KETEM birimi, 1 askeri sağlık birimi, 6 güçlendirilmiş göçmen 
sağlığı merkezi ve 5 göçmen sağlığı merkezi hizmete açılmıştır.

Tablo 21: Birinci Basamak Sağlık Birim/Kurumları, 2021

Birim Türü Sayı

Toplum Sağlığı Merkezi 349

İlçe Sağlık Müdürlüğü 429

Halk Sağlığı Laboratuvarı 84

Entegre İlçe Devlet Hastanesi 200
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Sağlık Evi 4.983

Verem Savaş Birimi 173

ÇEKÜS Birimi 96

KETEM Birimi 98

Hemoglobinopati Tanı Birimi 26

Deri ve Zührevi Hastalıklar Birimi 7

Sıtma Savaş Birimi 31

İş Sağlığı Güvenliği Birimi 114

Sağlıklı Hayat Merkezi 216

Göçmen Sağlığı Merkezi 132

Güçlendirilmiş Göçmen Sağlığı Merkezi 37

Göçmen Sağlığı Eğitim Merkezi 7

Göçmen Sağlığı Birimi 792

Diğer 3

Birinci basamak sağlık hizmetlerinin daha iyi ve güvenli şartlarda sunumunu sağlamak, en-
gelli bireylerin hizmete erişilebilirliğini artırmak, sağlık kuruluşlarının fiziksel kapasite ve nite-
liklerinin iyileştirilmesini ve geliştirilmesini sağlamak amacıyla illerimizle sürekli iletişim içe-
risinde çalışılmakta olup 2021 yıl sonu itibarıyla 1.010 adet birinci basamak sağlık tesisinin 
bakım ve onarımı yapılmıştır.
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Tablo 22: Geçici Kabulü Yapılan 1. Basamak İşler, 2021

Adet

Aile Sağlığı Merkezi, Toplum Sağlığı Merkezi, Sağlıklı Yaşam Merkezi, 
Sağlık Kompleksi vb. 165

Tablo 23: Yapı Denetim Hizmetleri Yürütülen 1. Basamak İşler, 2021

Adet
Aile Sağlığı Merkezi, Toplum Sağlığı Merkezi, Sağlıklı Yaşam Merkezi, 
Sağlık Kompleksi vb. 141

1.2.2.5. Bulaşıcı Hastalıklara Karşı Aşılama Faaliyetleri

Bakanlığımızca aşı ile önlenebilir hastalıklar için aşı, antiserum, enjektör, güvenli atık (en-
jektör) kutusu ve soğuk zincir malzemeleri temin edilmekte, aşılama hızları ile aşı sonrası 
istenmeyen etki izlemleri yapılmakta ve gerektiğinde müdahalelerde bulunulmaktadır. Bu 
amaçlarla yapılan çalışmalar aşağıda belirtilmiştir.

Genişletilmiş Bağışıklama Programı (GBP): Ülkemizde yürütülmekte olan GBP’nin ama-
cı; boğmaca, difteri, tetanoz, kızamık, kızamıkçık, kabakulak, tüberküloz, poliomyelit, hepatit 
B, hemofilus influenza tip b, invaziv pnömokokal hastalık, hepatit A ve suçiçeğine bağlı has-
talıkların morbidite ve mortalitesini azaltarak, bu hastalıkların kontrol altına alınması, hatta 
tamamen ortadan kaldırılmasıdır. 2021 yılında Dünya Sağlık Örgütü tarafından ülkemize 
Kızamıkçık ve Konjenital Rubella Sendromu Eliminasyonu belgesi verilmiştir. Genişletilmiş 
Bağışıklama Programları Genelgesi revizyonu çalışması başlatılmıştır.

Grafik 13: Aşılama Hızları (%), 2020-2021

NOT: 2020 verileri kesin sonuçlardır. 2021 yılı verileri geçici sonuçlardır. TÜİK yıllık verilerinin açıklanması 
sonrası değişecektir.
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COVID-19 Pandemisi Döneminde Aşılama Hizmetlerine Yönelik Yürütülen Çalışmalar: 
COVID-19 pandemisi döneminde bağışıklama hizmetlerinin aksatılmadan sürdürülmesi için 
çalışmalar yürütülmüştür. 

COVID-19 ve Bilimsel Değerlendirme Kurulu ortak üyelerinden oluşan bir çalışma grubu 
tarafından COVID-19 vakası ve temaslısı olan çocuk ve yetişkinlerin yaşlarına uygun aşılama 
takvimine göre aşılanması için belirlenen kurallar 81 ile gönderilmiştir. COVID-19 pandemisi 
nedeniyle 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılında, 1. sınıfta uygulanmaya devam edilecek olan 
okul çağı aşı uygulamalarının (KKK ve DaBT-İPA aşıları) ASM’ler tarafından uygulanmasına 
karar verilmiştir. İnaktif COVID-19 aşısı uygulama kuralları ile pandemik COVID-19 aşıları 
için Aşı Sonrası İstenmeyen Etki (ASİE) çerçevesi hazırlanmıştır. Pandemik COVID-19 
aşıları sonrasında görülebilecek istenmeyen etkilerin HSYS, AHBS ve HBYS üzerinden 
kayıt ve bildiriminin yapılması için veri seti hazırlanmıştır.

Pandemik COVID-19 aşıları konusunda hazırlanan www.covid19asi.saglik.gov.tr adlı web 
sitesinin içeriği oluşturulmuştur.

Polio Eradikasyon Programı: Küresel Polio’nun Eradikasyonu Girişimi, 1988 yılında baş-
lamış ve ülkemizde de uygulanmaya başlanmıştır. 

2002 yılında Türkiye ile birlikte Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölgesine dâhil 53 ülke 
poliodan arındırılmış ülke sertifikası almıştır. Program stratejilerimiz arasında rutin ve destek 
aşılama çalışmalarımız yanı sıra Akut Flask Paralizi (AFP) ve vahşi poliovirüs sürveyansının 
yürütülmesi de yer almaktadır. Sürveyans göstergelerimiz; 15 yaş altı nüfusta 1/100.000 
oranında poliomyelit dışı nedenlere bağlı AFP vakası bulunması ve AFP vakalarının en az 
%80’inden uygun gaita numunesi alınmasıdır.

Grafik 14: Uygun Gaita Numune Hızları (%)

Ülkemizde 5’li karma aşı oranları 2019 yılında %99’dur. AFP hızı ülkemiz genelinde; 2020 
yılında yüz binde 0,95 olarak gerçekleşmiştir. 2021 yılı verisi ise 0,82’dir. Uygun numune hızı 
ise 2020 yılında %84’tür. 2021 yılı verisi ise %81’dir.
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Maternal ve Neonatal Tetanoz Eliminasyon Programı: Bu programın amacı Maternal 
Tetanoz (MT) ve Neonatal Tetanozun (NT) ve bunlara bağlı ölümlerin elimine edilmesi ve bu 
düzeyin sürdürülmesidir. Hedef, her bölgede 1.000 canlı doğumda 1’in altında NT vakasının 
görülmesi ve MT’nin hiç görülmemesi ve bu durumun devamlılığının sağlanmasıdır. 2005 
yılında 33, 2006 yılında 18, 2007 yılında 5, 2008 yılında 7, 2009 yılında 1, 2010 yılında 2 
NT vakası görülmüştür. 2011-2012 ve 2013 yıllarında NT vakası görülmemiştir. 2014 yılında 
1 NT vakası görülmüştür. 2021 yılı aralık ayına kadar NT vakası görülmemiştir. 2021 yılın-
da program kapsamında eliminasyon stratejileri, vaka yönetimi ve risk değerlendirmesi gibi 
hususlar, ilgili akademisyenlerden oluşan bir alt çalışma grubunun katkısıyla gözden geçiril-
meye başlanmıştır. Bu kapsamda saha rehberinin de güncellenme çalışması halen devam 
etmektedir.

Aşı Sonrası İstenmeyen Etki İzleme Sistemi: Aşı Sonrası İstenmeyen Etki (ASİE), aşı 
uygulanan bir kişide, aşı sonrası ortaya çıkan, bilinen aşı yan etkisi ya da aşıya bağlı olduğu 
düşünülen herhangi bir istenmeyen tıbbi olaydır. Ülkemizde ASİE İzleme Sisteminin Kasım 
2003 tarihinde yürürlüğe girmesinden itibaren bildirimi yapılan ASİE vakaları aşı yan etkisi, 
program uygulama hataları, enjeksiyon reaksiyonu, rastlantısal ve bilinmeyen hatalar olmak 
üzere 5 grupta sınıflandırılmaktadır. 2021 yılı içerisinde 75 vaka bildirimi takip edilmiştir.

Kızamık ve Kızamıkçığın Eliminasyonu ve Konjenital Kızamıkçık Sendromunun Kont-
rolü Programı: Ülkemizde 2002 yılında Kızamık Eliminasyon Programı uygulamalarına 
başlanmış olup, bu program 2006 yılından itibaren Kızamıkçığın Eliminasyonu ve Konjenital 
Kızamıkçık Sendromunun Önlenmesi Programına entegre edilerek yürütülmektedir.

Tüm dünyada olduğu gibi Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesi’nde de 2005 yılından bu 
yana çeşitli ülkelerde kızamık salgınları yaşanmaktadır. Ülkemiz, bulunduğu konum ve gü-
nümüzde artan insan hareketleri sebebiyle importasyon riski altındadır. Artan insan hareket-
lerine paralel olarak ülkemize de yurt dışından importe vakalar gelmekte ve bu vakalardan 
aşısız veya eksik aşılı kişiler etkilenerek hasta olabilmektedir.

2021 yılında bildirilen kızamık vaka sayısı 50’dir. 2021 yılında bildirilen kızamıkçık vaka 
sayısı ise 15’dir. 2021 yılının ilk 6 ayında uygulanan rutin dışı kızamık içeren aşı dozlarının 
dağılımına bakıldığında; 9-11 aylık bebekler (397.904 doz), askeri personel (39.837 doz), 
sağlık çalışanı (5.330 doz), turizm çalışanı (547 doz), temaslı aşılaması (10.467 doz), kamp 
(15.628 doz), 6 ay-15 yaş riskli bölge aşılaması (191.056 doz) ve havalimanı çalışanları 
(2.601 doz) olmak üzere toplam 663.370 doz uygulandığı bildirilmiştir. İkinci 6 aya ilişkin veri 
değerlendirmesi devam etmektedir.

Kabakulak Kontrol Programı: 2006 yılında, KKK (kızamık-kızamıkçık-kabakulak) aşısının 
uygulanmaya başlanmasıyla birlikte Kabakulak Kontrol Programı başlatılmıştır. Programın 
hedefi, Türkiye’de kabakulak hastalığı insidansını azaltmaktır. Bu hedefe ulaşmak için yürü-
tülmesi gereken stratejiler; her bir kohort için her iki doz kabakulak aşılama hızlarının %95 
ve üzerinde sürdürülmesi, kabakulağa duyarlı grupların belirlenerek kabakulak aşılaması 
için fırsat sağlanması, sürveyans sisteminin güçlendirilmesi olarak belirlenmiştir. Program 
kapsamında birleştirilerek veri elde edilmesine dayalı pasif sürveyans yürütülmektedir. 2021 
yılında 238 kabakulak vakası bildirilmiştir.
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Türkiye Viral Hepatit Önleme ve Kontrol Programı: Hepatit B aşısı Bakanlığımız tarafın-
dan yedinci aşı olarak bebeklik dönemi rutin aşı şemasına eklenmiştir. 1998 yılından itiba-
ren HBV aşısının yaygın biçimde kullanılması ile yeni HBV enfeksiyonu olgularında düşüş 
izlenmiş, böylece HBV enfeksiyonuna bağlı siroz veya karaciğer kanseri gelişiminin azaldığı 
görülmüştür. Hepatit B aşısı ülkemizde bebeklere ilk dozu doğumda, 2. ve 3. dozları ise 1 ve 
6 aylıkken, erişkin risk gruplarına ve özellikli risk gruplarına ise 0, 1 ve 6 ay takvimi ile 3 doz 
olarak ve ücretsiz uygulanmaktadır.

2021 yılında 1.260 Hepatit-B vakası vaka bildirilmiştir. Ülkemizde hijyen kurallarına ve 
temizlik koşullarına uyum, temiz su kaynaklarına ulaşımın artışı, sosyoekonomik koşullarla 
ilgili diğer göstergelerin iyileşmesi ve 2012 yıl sonu itibarıyla başlayan Hepatit A aşısı uygu-
lamaları sonucunda 2012 yılında yüz binde 4,8 olan Hepatit A hastalığı görülme sıklığı 2018 
yılında yüz binde 0,33’e düşmüştür. Halen Ülkemizde çocuklara 18. ve 24. aylarda, risk 
grubundaki kişilere de en az 6 ay ara ile 2 doz halinde sağlık kuruluşlarımızda ücretsiz he-
patit A aşısı uygulanmaktadır. Hepatit A aşılama hızımız 2013 yılında %93 iken 2018 yılında 
%98 olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılında 97 (kesin) Akut Hepatit A vakası bildirilmiştir. 2021 
yılında ise 246 vaka mevcuttur. 

Bakanlığımız tarafından viral hepatitlerle ilgili evvelce başlatılan çalışmalar 2018 yılı başın-
dan itibaren ivme kazanmış ve viral hepatitlerle mücadeleye yönelik sağlık politikalarımızı 
daha da geliştirmek amacıyla multidisipliner bir yaklaşım içeren “Türkiye Viral Hepatit Önle-
me ve Kontrol Programı (2018-2023)” hazırlanmıştır.

Streptococcus Pneumonia ve Hemofilus İnfluenza Tip B’ye Bağlı İnvaziv Hastalıkla-
rın Kontrolü Programı: Konjuge pnömokok aşısı uygulamasına 13 bileşenli aşı ile devam 
edilmesine ve aşının çocukluk dönemi aşılama takvimi içerisinde 2., 4. ve 12. aylarda olmak 
üzere, 2+1 şemasıyla uygulanmasına karar verilmiştir.

Toplum temelli aktif sürveyansı yürütecek belirlenmiş hastanelerde söz konusu kayıt ve bil-
dirimlerin Halk Sağlığı Yönetim Sistemi kapsamında yapılabilmesi amacıyla 2020 yılında 
çalışmalara başlanmış ve devam edilmektedir. 

Aşı Takip Sistemi: 31 Aralık 2021 itibarıyla ücretsiz aşı uygulayan kamu ve özel sağlık te-
sislerinde 13.238 STC ve 14.294 noktada sensör ile ısı izlemi yapılmaktadır. 31 Aralık 2021 
itibarıyla toplam uygulanan aşı dozu sayısı 150.516.209 olarak gerçekleşmiştir. 

Bu sene COVID-19 aşılarının takibi de Aşı Takip Sistemi (ATS) üzerinden gerçekleştirilmiştir. 
ATS 0850 200 08 81 nolu çağrı merkezi 7 gün 24 saat hizmet vermeye devam etmektedir. 
Sistem kaynaklı sorunların haftalık değerlendirmeleri yapılmıştır. ATS’nin Karar Destek Sis-
temi (KDS) ile entegrasyon çalışmaları devam etmektedir.
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1.2.2.6. Bulaşıcı ve Salgın Hastalıklara Karşı Diğer Mücadele Faaliyetleri

Bulaşıcı hastalık salgınlarının kontrolü ve sürveyansı çalışmaları ile bulaşıcı hastalıklar ko-
nusunda halkımızın ve sağlık personelinin eğitimi konularında yapılan çalışmalar aşağıda 
belirtilmiştir.

1. Solunum Yolu İle Bulaşan Hastalıklar

COVID-19: Çin Halk Cumhuriyeti Wuhan şehrinden başlayarak tüm dünyaya yayılan  
COVID-19 pandemi süreci henüz Ülkemizde vakaların görülmediği günlerden itibaren yakın-
dan takip edilmiştir. Ülkemizde COVID-19 pandemisi ile ilgili çalışmalar 10 Ocak’ta başlamış 
ve 22 Ocak’ta Bakanlığımız Bilimsel Danışma Kurulu ilk toplantısı gerçekleştirilmiş, alınan 
önlemler ile ilk COVID-19 vakası Avrupa ülkeleri ve İran gibi komşu olduğumuz ülkelerden 
sonra 11 Mart’ta görülmüştür. İlk vakanın tespit edilmesinden sonraki süreçte halk sağlığı 
önlemleri ile vaka görülme hızının düşürülmesi, salgın eğrisindeki yükselişin yavaşlatılması 
ve sağlık hizmetine olabilecek yoğun talebin önüne geçilmesi amaçlanmış, DSÖ’nün öneri-
leri ile eş zamanlı olarak ülkemizde gerekli önlemler alınmıştır. DSÖ, 11 Mart 2020 tarihinde 
pandemi ilan etmiştir. 

Hastalıkla ilgili 22 Ocak 2020 tarihinde yapılan ilk Bilim Kurulu Toplantısı’nda COVID-19 
Risk Değerlendirmesi yapılmıştır. Ayrıca aynı toplantıda COVID-19 Rehberi ve Vaka Bilgi 
Formu hazırlanmış ve 24 Ocak 2020 tarihinde web sitemizde yayımlanmıştır. Bakanlığımız 
bünyesinde COVID-19’a yönelik https://covid19.saglik.gov.tr/ internet adresi oluşturulmuş-
tur. Bilimsel Danışma Kurulu çalışmaları ile COVID-19 enfeksiyon zinciri (kaynak, bulaş-
ma yolu, duyarlı kişiler), korunma önlemleri, olası ve kesin vaka tanımları, tanı yöntemleri,  
COVID-19 vakası veya temaslısı ile karşılaşıldığında izlenmesi gereken strateji/uygulama-
lar, salgın yönetimi ve pandemi ile ilgili diğer konuları içeren ilk ulusal rehber 24 Ocak 2020 
tarihinde yayımlanmıştır. Pandeminin ilerleyen günlerinde dünyadaki gelişmeler yakından 
takip edilmeye devam edilmiş ve ulusal rehberde gerekli güncellemeler sürekli olarak yapıl-
maya devam etmiştir. Ayrıca sağlık çalışanlarına ve halka yönelik farklı birçok konuda yazılı 
ve görsel materyaller, videolar hazırlanmıştır.  

Dünyadaki hastalık klinik belirti ve bulguları göz önünde bulundurularak sürekli güncellenen 
olası vaka tanımına uyan vakalardan numuneler alınmakta, PCR ile çalışılarak sonuçları 
en kısa sürede açıklanmaktadır. Olası vaka tanımına uyan hastalardan numune alınması 
amacıyla gerekli olan malzemeler, kişisel koruyucu ekipmanlar (KKE), ilaçlar ve diğer gerekli 
malzemeler temin edilerek, illere dağıtılmaktadır. 24 Ocak 2020 tarihinde yapılan ilk Bilimsel 
Danışma Kurulu toplantısından günümüze kadar Bilimsel Danışma Kurulu her hafta en az 1 
kez toplanmaya devam etmiştir.

COVID-19 rehberinde belirtilen güncel olası vaka tanımına uyan kişiler, sonuçları açıklana-
na kadar gözlem altında tutularak izlenmiştir. Vaka bazlı takip yapabilmek için Halk Sağlı-
ğı Yönetim Sistemi (HSYS) programı kullanılmaktadır. HSYS programı altında oluşturulan 
vaka takip modülü ile COVID-19 olası vaka tanısı alınmasından itibaren tüm vakalar ve has-
tane süreçleri, yurtdışından gelen ve evde izolasyonu gereken kişilerin ve kesin vakaların 
temaslılarının takibi yapılmaktadır. 
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Sağlık çalışanlarının pandemi süresince kişisel koruyucu ekipman (KKE) ihtiyaçları Bakan-
lığımız tarafından karşılanmış, ilaçlara yönelik hazırlıklar yapılmış ve dağıtılmıştır. Güncel 
gelişmeler takip edilerek kullanılması uygun olan ilaçlar belirlenmiş, temin edilmiş ve sağlık 
kuruluşları aracılığıyla endikasyonu olan tüm hastalara uygulanması sağlanmıştır. Ayrıca 
COVID-19’a yönelik olarak üretilmiş aşı temin edilmiştir. 

Mevsimsel Grip Kontrol Çalışmaları: Ülkemizde 2005 yılından bu yana Sentinel İnflu-
enza (Grip) Benzeri Hastalık (ILI/IBH/GBH) Sürveyansı yürütülmektedir. İnfluenza Benzeri 
Hastalık Sürveyansı kapsamında ülkemizin farklı bölgelerinden seçilmiş 21 ilimizde çalışan 
gönüllü 220 aile hekimi görev almaktadır.

Ağır Akut Solunum Yolu Enfeksiyonları (SARI) Sürveyansı kapsamında ise, belirlenmiş 6 
ildeki 9 hastanede hekimler tarafından SARI vaka tanımına uyan ve yatışı yapılan hastalar-
dan solunum yolu numunesi alınmakta, alınan numuneler belirlenmiş laboratuvarlara gön-
derilmekte ve influenza ile birlikte diğer solunum yolu virüsleri çalışılmaktadır.

Haftalık İnfluenza Sürveyans Raporu Bakanlığımız internet sitesinde ve www.grip.gov.tr in-
ternet sitesinde düzenli ve detaylı olarak yayınlanmaktadır. 

Ülkemizde 2020/40.–2021/20. haftalar arasında Sentinel İnfluenza Benzeri Hastalık Sürve-
yans kapsamında aile hekimlerine grip benzeri hastalık semptomları ile başvuran ayaktan 
hastalardan alınan 807 sentinel numunede 1(%0,1) influenza B virüsü tespit edilmiştir.

Ülkemizde 2020/40.–2021/20. haftalar arasında Sentinel SARI Sürveyansı kapsamında ağır 
akut solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle hastaneye yatan hastalardan alınan 269 numune-
de influenza virüsü saptanmamıştır. 269 numunenin %24,9’unda diğer solunum yolu virüsle-
ri saptanmıştır. Tespit edilen 67 diğer solunum yolu virüsünün %35,8’ini rhinovirus, %32,8’ini 
birden fazla etken, %9’unu H. coronavirus, %9’unu H. bocavirus oluşturmuştur.

Yıllık İnfluenza Sürveyans Raporu (2020-2021 Grip Sezonu İnfluenza Sürveyans Raporu) 
hazırlanmış olup Bakanlığımız internet sitesinde yayınlanmıştır. 

Dünyada ve ülkemizde etkisi devam etmekte olan COVID-19 salgını nedeni ile 2021-2022 
grip sezonunda sentinel merkezlerde görevli aile hekimleri ve klinisyenler tarafından ayak-
tan hastalardan alınan solunum yolu numunelerinde influenza virüsü ile birlikte diğer solu-
num yolu virüsleri de çalışılmaya başlanmıştır. 

Tüberküloz: Ülkemizde 2005 yılından önce tüberküloz hastaları ile ilgili veriler yığma-ag-
regat veri olarak toplanmakta iken 2005 yılından itibaren bireysel veriler toplanmaya baş-
lanmıştır. Tüberküloz hastalarının tanı ve tedavileri uzun süreli programlar dâhilinde yürü-
tüldüğü ve yıllık kohortlar olarak değerlendirildiğinden hasta verileri bir yıl geriden, tedavi 
sonuçları verileri ise iki yıl geriden gelmektedir.

Dünya genelindeki ülkelerce bildirilen Tüberküloz olgu sayıları ve çeşitli parametreler kul-
lanılarak DSÖ tarafından ülkelerin tahmini olgu sayıları hesaplanmakta, daha sonra da bu 
sayılar kullanılarak tahmini insidans ve mortalite hızları hesaplanmaktadır. DSÖ tarafından 
yayımlanan Küresel Tüberküloz 2021 Raporunda, Türkiye’nin 2020 yılı tahmini insidans hızı 
yüz binde 15 ve tahmini mortalite hızı yüz binde 0,55’tir. Türkiye 53 ülkeden oluşan DSÖ 
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Avrupa Bölgesinde yer almaktadır. Türkiye’nin Tüberküloz  insidansı Avrupa Bölgesi ortala-
masından düşüktür.

Tablo 24: Yıllara Göre Tüberküloz İnsidans Hızları, 2008-2020

Yıllar Nüfus Yeni+Nüks Olgu Sayısı İnsidans*
(100.000’de)

2008 71.517.100 18.074 25,3

2009 72.561.312 17.120 23,6

2010 73.722.988 16.253 22,0

2011 74.724.269 15.407 20,6

2012 75.627.384 14.405 19,0

2013 76.667.864 13.170 17,2

2014 77.695.904 13.108 16,9

2015 78.741.053 12.550 15,9

2016 79.814.871 12.186 15,3

2017 80.810.525 11.821 14,6

2018 82.003.882 11.576 14,1

2019 83.154.997 11.247 13,5

2020 83.614.362 8.830 10,6
*İnsidans: Yeni + Nüks Olgu Sayısı / Nüfus x 100.000

2020 yılında Verem Savaş Dispanserlerine (VSD) kayıtlı toplam tüberküloz olgu sayı-
sı 8.925’dir. Tüberküloz hastalarının %93,6’sı (8.358 olgu) yeni tüberküloz olgusu,%6,4’ü 
(567 olgu) önceden tedavi görmüş olgulardır. Hastaların %15,9’u (1.420 olgu) yabancı ülke 
doğumlu hastadır. Hastaların 5.802’sinde (%65,0) akciğer tüberkülozu varken, 3.123’ünde 
(%35,0) akciğer dışı organ tutulumu vardır. Akciğer dışı organ tüberküloz olgularında en sık 
ekstratorasik lenf bezleri (%31,3) ve plevra (%20,6) tutulumu olduğu tespit edilmiştir. Türkiye 
geneli 2020 yılı toplam tüberküloz olgu hızı yüz binde 10,7’dir. Türkiye’de 2020 yılında tespit 
edilen 8.925 olgunun 113’ü çok ilaca dirençli tüberküloz (ÇİD-TB) hastasıdır. 

2020 yılında ilaç duyarlılık testi yapılan toplam tüberküloz olgularında çok ilaca dirençli (ÇİD-
TB) tüberküloz oranı %2,6’dır. Bu oran yeni olgularda %2,2; önceden tedavi görmüş olgu-
larda ise %8,6’dır.

Türkiye genelinde 2019 yılı toplam tüberküloz olgularında tedavi başarısı %81,9’dur. Tedavi 
başarısı yeni olgularda %82,6 iken önceden tedavi görmüş olgularda %71,9 olarak tespit 
edilmiştir.

Ülkemizde VSD’ler TSM’lere bağlı olarak faaliyetlerini yürütmektedir. Ülkemizde Aralık 2021 
itibarıyla her ilde en az 1 adet olmak üzere 173 VSD bulunmaktadır.
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Yurt genelinde 20 mobil tarama ekibi faaliyet göstermektedir. Mobil tarama ekipleri tara-
fından 2021 yılı içinde yurt genelinde 112 cezaevi, 2 çocuk yuvası, 1 askeri birlik, 2 sağlık 
kurumu, 1 yurt, 6 diğer (esnaf, otel, belde, köy vb.) olmak üzere toplam 124 kurumda tara-
ma faaliyeti gerçekleştirilmiştir. Yurt genelinde 2021 yılında mobil tarama ekipleri tarafından 
28.686 kişinin röntgen taraması gerçekleştirilmiştir. Yapılan taramalar sonucunda 503 tüber-
küloz şüphelisi saptanmış ve ileri tetkikler sonucunda 11 kişinin tüberküloz hastası olduğu 
tespit edilmiştir.

Ülke genelinde COVID-19 pandemi sürecinde hasta/temaslı sayısında öngörülemeyen 
azalma yaşanması nedeniyle anti-Tüberküloz ilaçların tüketim miktarlarında 2021 yılı içinde 
önemli değişimler meydana gelmiştir. 

Birinci Seçenek İlaçlar: İzoniyazid tablet, Pirazinamid tablet, Etambutol tablet, Rifampisin 
kapsül, Rifampisin süspansiyon, Streptomisin flakon

İkinci Seçenek İlaçlar: Sikloserin kapsül, Para-aminosalisilik Asit tablet, Para-aminosalisilik 
Asit Granül, Protionamid draje, Amikasin ampul, Moksifloksasin tablet, Linezolid tablet, Le-
vofloksasin tablet, Bedakuilin tablet, Delamanid Tablet.

Tüberküloz ilaçlarının temini için 27.835.000 TL ödenek harcanmıştır.

Ekonomik ve sosyal güçlükler yaşayan tüberküloz hastalarımıza Ocak 2018 tarihinden itiba-
ren nakdi yardım verilmeye başlanmıştır. 2020 yılında, 4.245 TB hastası en az bir kere (bir 
ay) nakdi sosyal yardımdan yararlanmıştır.

Türkiye’de geçici koruma altına alınan Suriyeli misafirlerde saptanan tüberküloz  hastaları 
VSD’lerde kayıt edilerek, takip ve tedavileri yürütülmektedir. Kampların bulunduğu 5 ilde 
2020 yılı aralık ayı sonu itibarıyla 84 tüberküloz hastası kayıtlara girmiştir. 

Lejyoner Hastalığı: Lejyoner hastalığı ülkemizde bildirimi zorunlu bir bulaşıcı hastalık 
olup hastalığın kontrolü amacıyla Lejyoner Hastalığı Kontrol Programı yürütülmektedir. 
Ülkemizden bildirimi yapılan lejyoner hastalığı vaka sayıları; 2016 yılında 11, 2017 yılında 
29, 2018 yılında 28, 2019 yılında 31, 2020 yılında 15 ve 2021 yılında 11’dir.

Lepra (Mycobacterium leprae) Dünya Lepra (Cüzzam) Günü’nde, farkındalığı artırmak 
için halka yönelik bilgilendirme notları hazırlanmıştır. Lepra teşhisi konan kişilerin tedavileri 
için DSÖ tarafından ücretsiz olarak sağlanan ilaçların dağıtımına devam edilmiştir. 2021 
yılında 3 yeni Lepra vakası tespit edilmiştir.

2. Su ve Besinlerle Bulaşan Hastalıklar 

Su ve besinlerle bulaşan hastalıkların izlenmesinde akut barsak enfeksiyonu sürveyansı 
yürütülmektedir. 2010 yılından bu yana da tüm Türkiye’de, tüm yıl boyunca, günlük akut bar-
sak enfeksiyonları sürveyansı uygulanmaktadır. İZCİ (Bulaşıcı Hastalık Sürveyans ve Erken 
Uyarı Sistemi) üzerinden verilerin günlük takibi yapılmaktadır.
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Grafik 15: Akut Barsak Enfeksiyonu Vakalarında Tespit Edilen Viral Etkenlerin Yıllara Göre Dağılımı, 2011-

2021

Kaynak: İZCİ

Tifo: Tifo, Salmonella typhi’nin neden olduğu, gıda ve sularla fekal-oral bulaşan zaman 
zaman salgınlara yol açabilen bir hastalıktır. Hastalıkla mücadelede, gelişmiş kanalizas-
yon sistemleri ve güvenli içme suyunun sağlanması önemlidir. Korunma önlemleri arasında 
önemli yer tutan sağlık eğitimi, sağlıklı su kaynaklarının temini ve kontrolleri ile ilgili yapılan 
çalışmalar ile vaka sayılarındaki azalmanın devamlılığı sağlanmaya çalışılmaktadır. 

Grafik 16: Tifo Olası ve Kesin Vaka Sayılarının Yıllara Göre Dağılımı, 2011-2021

Kaynak: İZCİ
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3. Zoonotik ve Vektörel Hastalıklarla Mücadele Faaliyetleri

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA): KKKA’nın önlenmesi ve kontrolünün sağlanmasın-
da en önemli strateji kişisel korunma tedbirlerinin alınmasıdır. Bu stratejiden hareketle KKKA 
bilgilendirme çalışmaları her yıl konusunda uzman akademisyenler ile ilgili kurum ve kuruluş 
temsilcilerinden oluşan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Çalışma Kurulu toplantılarında alınan 
kararlar doğrultusunda planlanmaktadır. 

2021 yılı içerisinde vakaların yoğun olarak görüldüğü aylarda KKKA hastalığı bulguları, ki-
şisel korunma yöntemleri, kene tutunması halinde yapılması gerekenler vb. konularda ha-
tırlatma yapmak amacıyla Bakanlığımız web sayfasından topluma yönelik afiş/broşürler ya-
yımlanmış, Bakanlığımız sosyal medya hesapları üzerinden bilgilendirmeler yapılmıştır.

COVID-19 pandemisinin KKKA’ya olası etkisi üzerine çalışma yapılarak ön değerlendir-
me raporu hazırlanmıştır. KKKA hastalığıyla ilgili Türkiye Zoonotik Hastalıklar Eylem Planı 
(2019-2023) saha çalışmaları kapsamında; vektör kene ekolojisi ve infeksiyon durumlarının 
gözlenmesine ilişkin yürütülen saha çalışmaları yürütülmüştür. 

İnsan Kuduz Vakaları: Vakaların önlenmesi amacıyla kuduz riskli temas öncesi ve temas 
sonrası profilaksi uygulamaları ve bildirimine yönelik uygulamalar yeni bilimsel gelişmeler 
doğrultusunda yeniden düzenlenen Kuduz Profilaksi Rehberi doğrultusunda çalışmalar ya-
pılmaktadır.  

Kuduz riskli temas ve kuduz vaka bildirimlerinin daha sağlıklı yapılabilmesi, bilgilerin güve-
nilirliğinin sağlanması, kuduz riskli temas ve sonrasında uygulanan aşılama takviminin taki-
binin anlık yapılabilmesi amacıyla Halk Sağlığı Bilgi Sisteminde Kuduz Riskli Temas modülü 
oluşturulmuştur. 

Kutanöz Leishmaniasis (Şark çıbanı): Ülkemizde vakaların kontrol altına alınması ve ya-
yılmasını önlemek amacıyla vakaların erken tespiti için sürveyans ve tarama çalışmaları 
yürütülmektedir.

Yıllar itibarıyla şark çıbanı vaka sayılarında düşüş görülmektedir. 2013 yılında 5.362 olan 
şark çıbanı vaka sayısı 2021 yılında 2.176’ya düşmüştür. 

Sıtma: Ülkemizde yerli sıtma bulaşı sona ermiş olup halen yurtdışı kaynaklı sıtma vakaları 
tespit edilmektedir. Ancak düzensiz göçmenler, ülkemizin sıtmanın yayılabileceği subtropi-
kal bölgede yer alması ve iklim değişikliği nedeniyle ortalama hava sıcaklıklarında gözle-
nen artışlar nedeniyle sıtma riski halen devam etmektedir. Bu nedenle Sıtma Eliminasyon 
Programı çerçevesinde faaliyetlerimiz devam etmektedir. Sıtma vakalarının erken teşhisini 
sağlayarak hastalık bulaşının Ülkemizde yeniden başlamasını önlemek amacıyla Suriyeli 
misafirler dâhil olmak üzere aktif ve pasif sürveyans çalışmaları yürütülmektedir. Sıtma tanı-
sı alan 109 hastanın tedavileri ve kontrolleri yapılmaktadır. 

Tularemi: Hastalığın kontrolüne yönelik sürveyans çalışmaları yürütülmüştür. Bildirimi yapı-
lan 46 tularemi vakasının klinik ve epidemiyolojik özellikleri web tabanlı Tularemi Bilgi Siste-
minden değerlendirilerek vakaların kümelenme eğilimi gösterip göstermediği takip edilmiştir. 
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Yeni ve Yeniden Önem Kazanan Viral Zoonotik ve Vektörel Hastalıkların Kontrolü: Batı 
nil virüsü enfeksiyonu, zika virüs hastalığı, dengue virüs enfeksiyonu, chikungunya ateşi, 
sarıhumma, tatarcık ateşi, ebola virüs hastalığı vb. yeni ve yeniden önem kazanan viral zoo-
notik ve vektörel hastalıklarla ilgili Ülkemizde olası veya kesin vakaların takibi yapılmaktadır. 
Bildirimi yapılan vakalarla ilgili filyasyon çalışmaları yapılarak gerekli durumlarda entegre 
vektör mücadelesi planlanması ve yürütülmesi sağlanmaktadır.  

Vektörle bulaşan hastalıkların kontrolünde en önemli stratejilerden birini vektör mücadelesi 
oluşturmaktadır. Ülkemizde vektör mücadelesi Dünya Sağlık Örgütü’nün önerdiği Entegre 
Vektör Mücadelesi çerçevesinde planlanmakta ve yürütülmektedir.

Zoonotik Hastalıklar Milli Komitesi 2020 Yılı II. Olağan Toplantısında alınan karar gereğince; 
Türkiye Zoonotik Hastalıklar Eylem Planında, Diğer Zoonotik Enfeksiyonlar Çalışma Ku-
rulunda yer alan leishmaniasis hastalığı için ayrı bir çalışma kurulu, zoonotik tüberküloz, 
salmonelloz, coronavirüs ve avian influenza için de yeni çalışma kurulları oluşturulmuştur. 
Yeni oluşturulan bu gruplarla birlikte Türkiye Zoonotik Hastalıklar Eylem Planı 2019-2023 
kapsamında oluşturulan çalışma kurulu sayısı 13 olmuştur.

4. Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar 

Bulaşıcı hastalıkların ihbarı ve bildirim sistemi doğrultusunda, HIV/AIDS vakalarının bildirim-
leri zorunlu olmakla birlikte, hasta kişilerin damgalanmalarını engellemek amacıyla, Dünya 
Sağlık Örgütü önerileri doğrultusunda,1994 yılından itibaren özel sürveyans yürütülmektedir. 
Bireylerin ayırımcılık ve damgalanmaya uğramalarına engel olmak üzere, tanı konulan has-
taların bildirimleri isim belirtilmeden kodlu bir şekilde yapılmaktadır. Türkiye halen dünyada 
HIV/AIDS açısından hastalığın az sıklıkta görüldüğü ülkeler arasında yer almaktadır. Ancak 
diğer taraftan her yıl vaka sayısının arttığı izlenmektedir. Bu artışta; nüfus artışı, hastalığa 
ilişkin farkındalığın artması, tanı ve tedavi hizmetlerindeki gelişmeler de etkili olmaktadır. 
Hastalığın insidansının azaltılması yönünde çalışmalar yürütülmektedir.

1 Ocak-31 Aralık 2021 tarihlerinde 2.922 HIV (+) kişi ve 80 AIDS vakası olmak üzere toplam 
3.002 vaka doğrulama testi pozitif tespit edilerek bildirilmiştir. 1 Ocak-31 Aralık 2021 tarihle-
rini kapsayan verilere göre toplam 2.800 yeni sifiliz vakası (kesin vaka) tespit edilmiştir. Kla-
midya ve Gonore enfeksiyonları, 2005 yılından beri bildirimi zorunlu hastalıklar kapsamına 
alınmış olup sürveyansı yürütülmektedir. 

2021 yılı verilerine göre toplam 62 Klamidya enfeksiyonu vakası, 57 kesin Gonore vakası 
tespit edilmiştir. 

HIV/AIDS açısından hassas ve önemli gruplara; HIV/AIDS’den korunma ve bulaş yolları 
hakkında bilgi verilmesi, ücretsiz ve gizlilik esasları içerisinde HIV test hizmetinin sunulma-
sı, test öncesi ve sonrasında danışmanlık hizmetinin sunulması, tedavi için doğru merkeze 
yönlendirme yapılabilmesi için Gönüllü Danışmanlık ve Test Merkezleri oluşturulmaktadır.

Anneden bebeğe bulaşın önlenmesi amacıyla doğumdan hemen önce HIV pozitifliği belirle-
nen ya da HIV şüphesi bulunan anneler ve bebekleri için gerekli proflaksi ilaçlarının temini 
ve dağıtımı 2015 yılından bu yana Bakanlığımızca gerçekleştirilmektedir.
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Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlara ilişkin veriler ve HIV sürveyansı ile elde edilen veri-
ler rapor şeklinde düzenlenerek Bakanlığımız web sitesinde yayımlanmakta olup htt-
ps://hsgm.saglik.gov.tr/tr/bulasici-hastaliklar/hiv-aids/hiv-aids-liste/hiv-aids-istatistik.html 
adresinden erişilebilir durumdadır.

5. İhbar ve Bildirim Sistemleri 

Ülkemizde, sağlık ile ilgili en önemli temel veri kaynaklarından biri bulaşıcı hastalıkların 
ihbarı ve bildirimi ile elde edilen bilgilerdir. Tüm sağlık kurumlarından elektronik ortamda 
e-Nabız’a gönderilen bulaşıcı hastalık bildirimlerinin takibi ve saha süreçlerinin tamamı İZCİ 
sistemi üzerinden yapılmaktadır.

Bulaşıcı hastalık bildirimlerinin elektronik ortamda yapılma oranlarını yükseltmek amacıyla il 
sağlık müdürlüklerinin performans karnelerine Bulaşıcı Hastalık Bildirim Oranları gösterge-
si eklenmiştir. Yurt genelinde yürütülen faaliyetler sonucunda elektronik ortamdaki bulaşıcı 
hastalık bildirim oranları ülke ortalaması 2020 yılı sonunda %95 olarak ölçülmüştür. 

Hastanelerde tanı konulan bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalık vakalarına ait bildirimlerin takibi 
ve bu vakalara yönelik yapılan sürveyans çalışmalarının yürütülmesi için hastane sürveyans 
birimlerinin oluşturulması ve sürveyans sorumlularının tanımlanması için paydaş kurumlarla 
çalışmalar yapılmış ve 5 ilde başlatılan pilot çalışma sürdürülmüştür. 

6. Erken Uyarı ve Cevap Sistemi 

Biyolojik, kimyasal, çevresel ve radyonükleer kaynaklı veya kaynağı tespit edilemeyen po-
tansiyel halk sağlığı tehditlerinin erken tespiti, doğrulama, filtreleme, önceliklendirme, değer-
lendirme, izlem, müdahale ve raporlaması için Olay Yönetim Sistemi (OYS) kullanılmaktadır. 

Yıl boyunca Ülkemizde OYS’ye giriş yapılarak takip edilen olay sayısı 1.421’dir. Bunların ne-
denlerine göre dağılımına bakıldığında en çok gıda ve su güvenliği kaynaklı olayların takip 
edilmiş olduğu görülmektedir.

7. Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları ve Biyolojik Ürünlere Yönelik Faaliyetler

Ulusal Enterik Patojenler Referans 
Laboratuvarında gıda ve su kaynaklı 
bakteriyel patojenlerin klinik örnekler-
den tespiti, ileri identifikasyonu, kon-
vansiyonel ve moleküler tiplendirilme-
si ve antimikrobiyal duyarlılık testleri 
gibi rutin laboratuvar çalışmaları kap-
samında 2021 yılı Ocak-Aralık döne-
minde toplam 2.571 örnek inceleme-
ye alınmıştır. Bu kapsamda örneklere 
izolasyon, identifikasyon ve tür tayini, 
antimikrobiyal duyarlılık, serotiplen-
dirme, moleküler tanımlama ve tiplen-

dirme çalışmaları dahil olmak üzere toplam 9.787 test uygulanmıştır.
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Ulusal HIV-AIDS Doğrulama ve Vıral Hepatıtler Referans Laboratuvarlarında toplam 14.336 
numune kabul edilmiş olup 28.159 parametre çalışılmıştır.

Ulusal Mikoloji Referans Laboratuvarında COVID-19 salgını nedeniyle yoğun bakım ünite-
sindeki ve immun yetmezlikli hastalarda oluşan mantar türlerinin tanımlanmasına yönelik 
analizler çalışmıştır.

Ulusal Antimikrobiyal Direnç Sürveyans Laboratuvarında çalışılan rutin test sayısı 211, sür-
veyans kapsamında analiz edilen izolat sayısı 21.708’dir. Aşı İle Önlenebilir Bakteriyel Has-
talıklar Seroloji Laboratuvarında Çalışılan Analiz sayısı 460’dır.Ulusal Tüberküloz Referans 
Laboratuvarı rutin ve sürveyans test sayıları toplam 13.857’dir. Ulusal Moleküler Mikrobi-
yoloji Referans Laboratuvarında çalışılan test sayısı 88.180’dir. Laboratuvarımızda ayrıca 
SARS-CoV-2 Real Time PCR ve ektraksiyon kitlerinin geçerlilik ve güvenirlilik çalışması 
yapılmaktadır.

COVID (SARS-CoV-2) çalışmaları kapsamında Ülkemizde Aralık 2021 itibarıyla 81 ilimiz-
de yetkilendirilmiş COVID-19 PCR tanı laboratuvarları hizmet vermektedir. Yetkilendirilmiş  
COVID-19 PCR Tanı Laboratuvarının Dış Kalite Kontrol çalışmaları yürütülmektedir. 2020 
ve 2021 yılı toplam 693 adet COVID-19 tanı kiti için ürün değerlendirme başvurusu yapılmış-
tır. Bu tanı kitlerinden 572 tanesi uygun, 97 tanesi uygunsuz bulunmuş olup, analizi devam 
eden /başvurusu geri çekilen ise 22 adettir.

Ülkemizde yapılan COVID-19 aşı çalışmaları kapsamında alınan kan örnekleri laboratuva-
rımıza gönderilerek titresi belirlenen SARS-CoV-2 virüsleri ile canlı virüs hücre kültürü orta-
mında nötralizan antikor titreleri çalışılmaktadır. Aşı FAZ örnekleri çalışmaya alınmaktadır. 
Bu kapsamda 2021 yılı içerisinde toplam 16.031 serum örneği mikronötralizasyon testi ile 
çalışılmıştır. COVID-19 antiserum üretiminde kullanılmak üzere biyolojik ürünler laboratu-
varına SARS-CoV-2 variantları hücre kültüründe üretilmiş, atlardan elde edilen ve laboratu-
varımıza gönderilen serum örneklerinde mikronötralizasyon testi çalışılarak antikor titreleri 
belirlenmiştir. Ayrıca aşı çalışmalarına ait çeşitli kurumlardan gönderilen kobay, fare ve at 
serumlarında mikronötralizasyon testi çalışılarak antikor titreleri belirlenmiştir. Bu kapsamda 
212 örnek çalışmaya alınmıştır.

Laboratuvarımızda antikor titresi belirlenen 50 serum örneği ECDC (European Centre for 
Disease Prevention and Control, Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi) laboratu-
varlarına gönderilerek retesting çalışmaları yapılmış sonuçlar %100 uyumlu bulunmuştur. 
Ayrıca DSÖ tarafından gönderilen 5 adet SARS-CoV-2 dış kalite kontrol serum örneği labo-
ratuvarımızda test edilmiş sonuçlar %100 uyumlu bulunmuştur.

1.2.2.7. Kanserle Mücadele Faaliyetleri 

Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM) top-
lumda kanser konusunda farkındalık oluşturmak için eğitimler ver-
mek ve hedef gruba ücretsiz meme, serviks ve kolorektal kanser 
taraması yapmak amacıyla kurulmuştur. 2004 yılında 11 merkezle 
çalışmaya başlayan KETEM’ler, 2021 yılında ise 336 merkez ile 
hizmet vermeye devam etmektedir. 2014 yılına kadar kanser ta-
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ramaları KETEM sayıları olarak verilmekteydi. 2014 yılında aile hekimleri, toplum sağlığı 
merkezleri ve sağlıklı hayat merkezlerinin kanser taramalarında aktif rol almasından dolayı 
birinci basamak taramaları olarak veriler alınmaktadır.

Sağlıklı Hayat Merkezlerinin ve KETEM’lerin alt yapısının güçlendirilmesi amacıyla 2021 
yılında ihtiyacı olan illerimize (Denizli, Bartın, Bilecik, Rize, Kars) 5 adet araç üstü Dijital 
Mamografi Cihazı alımı yapılarak kurulumları sağlanmıştır. 2021 yılında 47.358 personele 
hizmet içi eğitim, 278.650 kişiye de halk eğitimi verilmiştir.

Grafik 17: Birinci Basamak Kanser Tarama Faaliyetleri, 2021

Ülkemizde radyolog sayısının yetersiz olması, taşra birimlerimizden çekilen tarama ma-
mografilerinin raporlamasıyla ilgili pek çok sorun yaşandığına dair geri bildirimlerin alınma-
sı nedeniyle Ulusal Mamografi Raporlama Merkezi kurulmuştur. Ankara’da kurulan Ulusal 
Mamografi Raporlama Merkezine görüntüler geldikten sonra en geç 10 gün içinde raporlan-
maktadır. Merkezi okumadan önce %70’lerde olan recall oranı %10 un altına düşmüştür. Ay-
rıca sistemi takip etmek amacıyla Mamografi Bilgi Sistemi (MM TARAMA) kurulmuştur. Bu 
sistemle çekilen görüntülerin takibi ve sonuçları izlenmekte, kanser.saglik.gov.tr üzerinden 
de isteyen vatandaşlarımız sonuçlarını görebilmektedir.

Ülkemizde yaklaşık 20 yıldır smear ile yapılan servikal kanser tarama programı, son yıl-
lardaki bilimsel veriler ve ulusal uluslararası kuruluşların görüşleri ile birlikte değerlendiril-
diğinde yerini HPV testleri ile taramaya bırakmıştır. HPV-DNA taramaları her ilimizde aile 
hekimlikleri, toplum sağlığı merkezleri ve KETEM’lerde 30- 65 yaş arası tüm kadınlarımıza 
5 yılda bir ücretsiz yapılmaktadır. Tüm örnekler Ankara ve İstanbul’daki kurulan Ulusal HPV 
Laboratuvarına kargo ile gönderilmektedir. Pozitif olan bireyler için HPV genotipleme ve 
sitoloji de çalışılmaktadır. Sonuçlar numunenin laboratuvara ulaşmasından itibaren 10 gün 
içinde web tabanlı bir yazılımla hastalar tarafınca görülebilmektedir. HPV-DNA ile yürütülen 
servikal kanser tarama programımız ile Türkiye HPV haritasının oluşması sağlanmıştır. Her 
il merkezinde belirlenmiş olan teşhis merkezlerinde, HPV testi pozitif bulunan kadınlara ge-
cikmeden ileri tedavi ve takip hizmeti sunulmaktadır.
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Kolorektal kanser erken teşhisi ve önleme için Gaitada Gizli Kan Testi (GGK) ve 10 yılda bir 
kolonoskopi yöntemleri ile yapılacak olan tarama programı uygulanmaktadır. Ülkemiz koşul-
ları dikkate alındığında gerçekleştirilebilir hedef olarak tüm erkek ve kadınlarda 50 yaşında 
başlayacak ve 70 yaşında bitecek olan toplum tabanlı taramanın yapılması öngörülmüştür. 
GGK pozitif çıkan hastalarımız illerindeki hastanelere sevk edilerek gerekli olan kolonos-
kopik işlemlerin yapılması da planlandığı gibi seyretmektedir. Birinci basamakta taraması 
yapılarak pozitif çıkan vatandaşlarımızın gidebilecekleri 173 teşhis ve tedavi merkezi belir-
lenmiştir.

CanScreen-5 Projesi: IARC/WHO, kanser tarama programları konusunda dünya genelinde 
küresel bir veri havuzu oluşturma girişimine önderlik etmektedir. Projeye Beş Kıtada Kanser 
Taraması adı verilmiştir. CanScreen-5 Projesinin temel hedefi, ülkelerin tarama programla-
rının kalitesinin sürekli iyileştirilmesi için kanser tarama verilerini toplamaya ve sağlık bilgi 
sistemlerini düzenlemeye teşvik etmektir. Projenin başarılı bir şekilde uygulanması için Ül-
kemizin bölgedeki liderliği ve stratejik konumu göz önüne alınarak yapılan davet üzerine 
çalışmalara başlanmıştır.

Kanser Kayıt Sisteminin Güçlendirilmesi: Ülkemizde kanser kayıtları aktif kanser kayıt-
çılığı sistemiyle toplanmaktadır. Aktif kanser verisi, kanser kayıt merkezleri aracılığı ile top-
lanmakta olan veridir. İllerde kurulmuş olan kanser kayıt merkezleri illerindeki hastanelerden 
eğitilmiş elemanlar aracılığıyla belirlenmiş standartlar ve kurallara uygun olarak kanser ve-
risi toplamaktadır. 

Halen 81 ilde aktif kanser kayıtçılığı yapılmakla birlikte, istatistiklerimiz ülke temsiliyetinin 
sağlandığı, verilerin kalitesi istenilen seviyede olan 14 ilin verileri ile yapılmaktadır. 2021 
yılı içerisinde 2017 yılına ait kanser istatistiklerimiz yayınlanmıştır. 2017 Türkiye İstatistikleri 
ülke genelinin %50,3’ünü kapsayacak şekilde sunulmuştur.

İl sağlık müdürlükleri bünyesinde bulunan KETEM’lerde çalışan personele kanser tarama-
ları hakkında güncel bilgilerin aktarılması ve tarama programları konusunda bilgi ve beceri 
düzeyinin arttırılması amacıyla Tarama ve Tarama Sonrası Teşhis Eğitimleri yapılmış olup 
düzenlenen eğitimlere 240 kişi katılmıştır. Kanser Kayıtçılığı Eğitimlerine ise 81 kişi katılmış-
tır.

HSYS-KRS-Kanser Randevu Sistemi: Kanser Taramalarında hedef nüfustaki kişilere ula-
şabilmek için kanser taramaları çağrı merkezi pilot uygulaması başlatılmıştır. Söz konusu 
uygulamanın Halk Sağlığı Yönetim Sistemi Kanser Randevu Sistemi (KRS) yazılım çalış-
maları tamamlanmıştır. Kanser Randevu Sistemi (KRS) uygulaması ilk olarak Ocak 2020’de 
iki ilde (Sakarya, Bursa) pilot olarak kullanıma açılmıştır. Ağustos 2021’de ise 81 ilimiz tara-
fından kullanılmaktadır.

1.2.2.8. Koruyucu Sağlık Hizmetlerinin Planlanması ve Koordinasyonu

TSM’ler, ilçe sağlık müdürlükleri ve kurum hekimlikleri tarafından sunulan birinci basamak 
sağlık hizmetleri kapsamında; aile hekimliklerince sunulan hizmetler hariç olmak üzere ko-
ruyucu, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinin takibi yapılmaktadır. 
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TSM ve ilçe sağlık müdürlüklerince 2021 yılında; 320.604 evlilik, 258.338 aile planlaması, 
91.433 psikolojik, 85.453 sigara bıraktırma ve tedavi, 96.205 diş sağlığı ve bakımı, 265.384 
obezite ve kronik hastalıklara yönelik beslenme ve sağlıklı yaşam, 483.737 kanser danış-
manlığı olmak üzere toplam 1.854.253 danışmanlık hizmeti verilmiştir.

Mobil Sağlık Hizmetleri: Ülkemizde sağlık hizmetine ulaşımın zor olduğu belde, köy, mez-
ra, uzak mahalleler ve benzeri yerleşim yerlerinde, koruyucu sağlık hizmetlerinin ulaşıla-

bilirliğini, sürdürülebilirliğini ve etkinliğini sağlamak 
amacıyla mobil sağlık hizmetleri verilmektedir. 81 ili-
mizde, 659 ekip ile hizmet sunmaktadır. COVID-19 
pandemisi nedeniyle 680 ekip olması gereken yıllık 
hedefe ulaşılamamıştır. Bugüne kadar 630.296 kere 
köy ziyareti gerçekleşmiştir. 3.629.368 kişi ziyaret 
edilmiş, bu kişilerden 686.479’u kanser taramaları 
için yönlendirilmiş, 2.371.047 kişiye de sağlık eği-
timleri verilmiştir.

 
Mevsimlik Tarım İşçi ve Ailelerine Sunulan Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri: Mev-
simlik gezici tarım işçilerine toplum sağlığı merkezleri tarafından anne ve bebek sağlığı, 
ağız ve diş sağlığı, üreme sağlığı gibi sağlık hizmetleri verilmekte, demir ve D vitamini gibi 
destek tedaviler temin edilmekte, hijyen eğitimleri verilmekte, bağışıklama çalışmalarını yü-
rütülmekte ve bulaşıcı hastalıkların kontrolü kapsamında faaliyetler gerçekleştirilmektedir. 

Grafik 18: Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Verilen Mevsimlik Tarım İşçi ve Aile Sayılarının Aylara Göre 

Dağılımı, 2021

Kan 

Şekeri

 

Enjeksiyon 

Kan  
Şekeri 



107

TSM ve ilçe sağlık müdürlüklerince 2021 yılında; 320.604 evlilik, 258.338 aile planlaması, 
91.433 psikolojik, 85.453 sigara bıraktırma ve tedavi, 96.205 diş sağlığı ve bakımı, 265.384 
obezite ve kronik hastalıklara yönelik beslenme ve sağlıklı yaşam, 483.737 kanser danış-
manlığı olmak üzere toplam 1.854.253 danışmanlık hizmeti verilmiştir.

Mobil Sağlık Hizmetleri: Ülkemizde sağlık hizmetine ulaşımın zor olduğu belde, köy, mez-
ra, uzak mahalleler ve benzeri yerleşim yerlerinde, koruyucu sağlık hizmetlerinin ulaşıla-

bilirliğini, sürdürülebilirliğini ve etkinliğini sağlamak 
amacıyla mobil sağlık hizmetleri verilmektedir. 81 ili-
mizde, 659 ekip ile hizmet sunmaktadır. COVID-19 
pandemisi nedeniyle 680 ekip olması gereken yıllık 
hedefe ulaşılamamıştır. Bugüne kadar 630.296 kere 
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edilmiş, bu kişilerden 686.479’u kanser taramaları 
için yönlendirilmiş, 2.371.047 kişiye de sağlık eği-
timleri verilmiştir.

 
Mevsimlik Tarım İşçi ve Ailelerine Sunulan Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri: Mev-
simlik gezici tarım işçilerine toplum sağlığı merkezleri tarafından anne ve bebek sağlığı, 
ağız ve diş sağlığı, üreme sağlığı gibi sağlık hizmetleri verilmekte, demir ve D vitamini gibi 
destek tedaviler temin edilmekte, hijyen eğitimleri verilmekte, bağışıklama çalışmalarını yü-
rütülmekte ve bulaşıcı hastalıkların kontrolü kapsamında faaliyetler gerçekleştirilmektedir. 

Grafik 18: Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Verilen Mevsimlik Tarım İşçi ve Aile Sayılarının Aylara Göre 
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Sağlıklı Hayat Merkezleri: 2021 yıl sonu itibarıyla 76 ilde 216 Sağlıklı Hayat Merkezi (SHM) 
hizmet vermektedir. SHM’lerde hizmete erişimi ve koordinasyonu sağlamak amacı ile vaka 
koordinatörünün görev yapması planlanmış ve illerde vaka koordinatörleri belirlenmiştir. 
Vaka koordinatörleri 2021 yılında 251.563 kişiyi gerekli birimlere yönlendirmiştir. 

Grafik 19: Sağlıklı Hayat Merkezleri Başvuru Sayısı, 2021

2021 yılında 123.621 dijital röntgen çekimi yapılmış ve 189.736 kişiye laboratuvar hizmeti 
verilmiştir. Enjeksiyon ve pansuman birimlerinde 68.579 kişiye hizmet verilmiştir. Ağız ve diş 
sağlığı birimleri tarafından 106.512 kişiye danışmanlık, eğitim verilmiş ve diş uygulamaları 
yapılmıştır. Okul sağlığı birimleri tarafından 100.178 öğrenciye aşı uygulaması, eğitim ve 
sağlık tarama hizmeti verilmiştir.

Entegre Sağlık Hizmetleri: Aralık 2021 itibarıyla E2 grubu 118, E3 grubu 200 ilçe devlet 
hastanesi bulunmaktadır. Bu merkezlere yapılan muayene sayısı toplam 1.965.642’dir. E2 
grubu ve E3 grubu ilçe devlet hastanesinde gerçekleştirilen doğum sayısı 11’dir. 

Koruyucu Sağlık Hizmetleri Kapsamında Yürütülen Programlar: Toplumdaki her bir bi-
reyi hastalanmaktan, yaralanmaktan, sakat kalmaktan ve erken ölümden korumak amacıyla 
koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında aşağıda yer alan programlar yürütülmektedir.

•	 Türkiye Kalp ve Damar Hastalıkları Önleme ve Kontrol Programı (2021-2026) paydaşlar-
dan gelen görüşler doğrultusunda güncellenmiş olup basımı tamamlanmaktadır. Dünya 
Kalp Günü ve Dünya İnme Günü kapsamında basın bilgi notu hazırlanarak web sitemiz-
de yayımlanmıştır. Türkiye Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Risk Faktörleri Kohort 
Çalışması 2021 istatistik raporu tamamlanmış basım ve dağıtımı yapılmıştır. Türkiye’de 
Kan Basıncı Kontrolünün İyileştirilmesi Projesi (2018-2021) tamamlanmış ve değer-
lendirme raporu basılmıştır.

•	 Türkiye Kas ve İskelet Sistemi Hastalıkları Önleme ve Kontrol Programı (2021-2026) kita-
bı paydaşlardan gelen görüşler doğrultusunda güncellenmiş olup basım aşaması devam 
etmektedir.
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•	 Türkiye Böbrek Hastalıkları Önleme ve Kontrol Programı (2018-2023) kapsamında Dün-
ya Böbrek ve Hipertansiyon Gününde hazırlanan bilgi notu Bakanlığımızın internet site-
sinde yayınlanmıştır. Birinci Basamakta Aile Hekimlerine Yönelik Kronik Hastalıklar İzlemi 
(Kronik Hastalık İzlemi, Hipertansiyon ve Kronik Böbrek Hastalığı) Eğitimlerinin USES 
ortamında gerçekleştirilmesi amacıyla eğitim sunumları hazırlanmıştır. 

•	 Türkiye Kronik Hava Yolu Hastalıkları Önleme ve Kontrol Programı kapsamında Dünya 
Astım Günü, Dünya KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı) Günü ve Pulmoner Re-
habilitasyon Haftasına yönelik afiş, broşür ve konularla ilgili basın bildirileri hazırlanarak 
Bakanlığımız web sitesinde yayınlanmıştır. Bunun yanı sıra Bakanlığımız sosyal med-
ya hesaplarında bu konularla ilgili mesajların yer alması sağlanmıştır. Kronik hastalıkları 
olan riskli grupların aşılanması (Pnömokok aşısı) çalışmaları kapsamında sağlık perso-
neline yönelik farkındalık sunumu, topluma yönelik riskli grupların aşı yaptırmalarına iliş-
kin afiş ve broşür hazırlanmış ve yayınlanmıştır. Aile hekimlerimize yol gösterici olması, 
birinci basamak sağlık kuruluşlarında KOAH ve astım hastalığı olan hastaların düzenli ve 
standart izlemlerinin yapılabilmesine yönelik olarak Astım Hastalığını Değerlendirme 
ve İzlem Kılavuzu, Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığını Değerlendirme ve İzlem 
Kılavuzu hazırlanmıştır. 

•	 Türkiye Sağlıklı Yaşlanma Eylem Planı ve Uygulama Programı (2021-2026) paydaş-
lardan gelen görüşler doğrultusunda güncellenmiş ve basımı yapılmıştır. Birinci basamak 
sağlık hizmetlerinde görevli aile hekimlerine yönelik çok yönlü yaşlı değerlendirmesinin 
uygulanması için USES ortamında gerçekleştirilmesi amacıyla eğitim sunumları hazır-
lanmıştır. Demansı olan bireylere yönelik egzersiz yaklaşımlarını içeren Demanslı Bi-
reylerde Koruyucu Yaklaşımlar kitabı hazırlanarak basımı gerçekleştirilmiş ve dağıtımı 
yapılmıştır.

Çalışan Sağlığı Hizmetleri: 81 il sağlık müdürlüğü tarafından gezici iş sağlığı ve güvenliği 
(İSG) hizmetlerinin başvuru, takip, kontrol ve koordinasyonunda uygulama birliğinin sağ-
lanması amacıyla Gezici İSG Hizmetleri Modülü geliştirilmiş ve 30 Haziran 2020 tarihinde 
uygulamaya konulmuştur. Hâlihazırda 49 ilde 233’ü gezici röntgen aracı, 102’si gezici labo-
ratuvar aracı olmak üzere toplam 335 gezici İSG aracına Faaliyet İzin Belgesi ve Çalışma 
İzin Belgesi verilmiştir. 40 ilde 46 adet bulunan TSM-İSG birimlerimizce kamu eliyle farklı 
tehlike sınıflarında çalışanlara, iş sağlığı ve güvenliği hizmeti sunulmaktadır. 

Çevre Sağlığı Hizmetleri: İçme ve kullanma suyu kalite kontrolü kapsamında 2021 yılında; 
içme kullanma sularında 126.846 adet kontrol izlemesi numunesi, 37.710 adet denetleme 
izlemesi numunesi alınarak analizleri yaptırılmıştır. Ülke geneli içme kullanma suları şebe-
kelerinde 1.527.766 adet bakiye klor ölçümü yapılmıştır. Ayrıca olağandışı durumlarda (dep-
rem, sel, çevresel felaketler vb.) yapılan çalışmalar kapsamında ülkemiz genelinde 6.436 
adet kontrol, 756 adet denetleme numunesi alınarak analize gönderilmiştir. 

Yüzme suyu izlemi kapsamında 2021 yılında toplam 1.444 yüzme alanından 16.622 adet 
numune alınarak mikrobiyolojik yönden analizi yapılmıştır. 2021 yılında yapılan izlemenin 
sonuçlarına göre 1.165 yüzme alanı A sınıfı (%81), 202 yüzme alanı B sınıfı (%14), 76 yüz-
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me alanı C sınıfı (%5) olarak değerlendirilmiştir. D sınıfı olarak nitelendirilebilecek yüzme 
alanı ise 1 adet bulunmaktadır.

1.2.2.9. Ruh Sağlığı Hizmetleri

Ruhsal bozukluğu olan bireylerin takip ve tedavilerinin sürdürülmesi amacıyla; hastanın 
evinde, mahallesinde veya işyerinde temel yaşam ihtiyaçlarını karşılamayı, sorunlarla başa 
çıkma becerilerini geliştirmeyi ve gerekli destek sistemlerini devreye sokmayı hedefliyoruz. 

Toplum Temelli Ruh Sağlığı Hizmetleri (TRSM): Toplum temelli hizmetleri sunmak üzere 
79 ilde 181 TRSM hizmet vermektedir. TRSM personeline yönelik eğitimler 2011 yılından 
beri devam etmekte olup bugüne kadar 2.000 kişiye yüz yüze, Ocak-Şubat-Mart 2021 ta-
rihlerinde 658 kişiye online platform üzerinden olmak üzere toplamda 2.658 kişiye eğitim 
verilmiştir. 

Psikososyal Destek Uygulayıcı Programı (PDUP): Birinci basamakta koruyucu ruh sağlı-
ğı çalışmalarını yürütmekle görevli personelin mesleki bilgi ve becerisini artırmak, psikosos-
yal destek hizmetleri konusunda donanımlarını güçlendirmek üzere PDUP yürütülmektedir. 
Program iki aşamalı teorik ve uygulamalı eğitim modülünü içermektedir. Eğitimin içeriğini 
psikososyal destek hizmeti verilecek ruh sağlığı konuları oluşturmaktadır. PDUP eğitimine 
birinci basamakta görev yapan psikolog, sosyal çalışmacı ve çocuk gelişimciler katılabilirler. 
2021 yılında 637 kişiye (423 SHM, 214 GSM) PDUP birinci aşama, 121 kişiye (84 SHM, 37 
GSM) PDUP ikinci aşama eğitimi verilmiştir. 

0-6 Yaş Çocuğun Psikososyal Gelişimini Destekleme Programı (ÇPGD): Program; birin-
ci basamak sağlık hizmetleri içine çocuğun ruhsal ve sosyal gelişimini izleme ve destekleme 
boyutlarını entegre ederek, gebe ve çocuğun birinci basamakta biyopsikososyal bakış açısı 
ile izlenmesini amaçlamaktadır. 2005 yılından günümüze 32 eğitici eğitimi düzenlenerek 985 
personele eğitim verilmiştir. Eğitici eğitimi alan personel tarafından da bugüne kadar 31.612 
hekim ve 33.457 ebe/hemşireye eğitim verilmiştir. 2021 yılı boyunca düzenlenen uzaktan 
eğitimler ile aile sağlığı merkezlerinde görev yapan toplam 1.880 aile hekimi ve aile sağlığı 
çalışanına eğitim verilmiştir. Ayrıca göçmen sağlığı merkezlerinde görev yapan 510 ebe ve 
hemşireye uzaktan eğitim verilmiştir.

Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele Programı: Program ile sağlık personelinin 
kadına yönelik aile içi şiddet konusunda farkındalığını ve müdahale kapasitesini arttırarak, 
şiddetin kadın sağlığı üzerine etkilerini azaltmak, gelecekte kadına yönelik şiddet olgularını 
önlemek ve şiddet mağduru kadınların sistem içerisinde ikincil örselenmelerinin önlenmesi 
amaçlamaktadır. Bu kapsamda Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadelede Sağlık Çalı-
şanlarının Rolü Eğitici Eğitimi konulu eğitici eğitimlerinde, 2016-2021 yılları arasında toplam 
537 sağlık çalışanına eğitici eğitimi verilmiştir. 2021 yılı içerisinde ise; 24-27 Mayıs tarihleri 
arasında Adana ilinde, 31 Mayıs-3 Haziran tarihleri arasında İstanbul ilinde gerçekleştirilen 
eğitimlerde 153 sağlık çalışanına eğitici eğitimi verilmiştir.

Toplumsal Travmalar ve Afette Psikososyal Destek Projesi (TAP-DESTEK): Sağlık 
personelinin toplumsal travma ve afet kavramlarını öğrenmeleri, afetlerin olumsuz ruhsal 
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etkilerini tanımaları ve temel tedavi yaklaşımlarını öğrenmelerini sağlamak amacıyla hazır-
lanmış olan Proje ile 81 ilde 240 meslek elemanı  ile 79 çocuk ve ergen psikiyatri uzmanına 
eğitimler verilmiştir.

Türkiye Afet Müdahale Planına göre afetlerde psikososyal müdahale ekipleri oluşturulmuş-
tur. 2021 yılı içerisinde:

•	 Antalya, Mersin ve Muğla’da  meydana gelen orman yangınlarından etkilenen vatandaş-
larımıza  psikolojik ve sosyal destek hizmeti verilmiştir. 

•	 Sinop ve Kastamonu İllerinde meydana ge-
len sel felaketinden etkilenen afetzedelere psi-
kososyal destek hizmeti verilmiştir.

COVID-19 ile Mücadelede Verilen Psi-
kososyal Destek Hizmetleri: Vatandaş-
larımızın COVID-19 pandemisi süresince 
günlük yaşam rutinlerinin değişmesi, kendisi 
ve sevdikleri için yoğun kaygı duyması ne-
denleriyle her ilimizde psikososyal destek 
hizmetleri birimi kurulmuştur. Öfke, korku, 
çaresizlik ve stresin en aza indirebilmesi, 
kronik ruhsal bozukluğu olan ve takibi ge-

reken bireylere ve ailelerine verilen desteğin sürdürülebilmesi, sosyoekonomik sorun-
lar yaşayanlara doğru yönlendirmenin yapılabilmesi için illerinde bulunan psikolog, sos-
yal çalışmacı ve çocuk gelişimci meslek elemanlarından oluşan ekipler kurulmuştur.  
Bu kapsamda 207.492 vatandaş ve 52.138 sağlık çalışanı olmak üzere 259.630 kişiye da-
nışmanlık hizmeti verilmiştir.

Sorun Yönetimi ve Fazlası (Pm+) Programı: Günlük zorlayıcı yaşam olaylarına maruz ka-
lan yetişkinlerin problemlerle başa çıkma becerilerinin geliştirmesi amacıyla Sorun Yönetimi 
ve Fazlası (PM+) Programı hazırlanmıştır. Program kapsamında ruh sağlığı uzmanlarından 
oluşan eğiticiler ile 81 ilde koruyucu ruh sağlığı 
hizmeti veren meslek elemanlarına (psikolog, 
sosyal çalışmacı ve çocuk gelişimci) uygulama 
eğitimleri verilmesi planlanmıştır. Mart 2021 ta-
rihinde bu yana sağlıklı hayat merkezlerinde ça-
lışan 243 meslek elemanına (psikolog ve sosyal 
çalışmacı) PM+ Uygulayıcı Eğitimleri verilmiştir. 

Çocuk İzlem Merkezi (ÇİM): 0-18 yaş grubu 
cinsel istismara uğrayan ya da uğradığı düşü-
nülen çocuklar için; adli görüşmeler ile adli ve 
psikiyatrik muayenelerin yapıldığı, sosyal gereksinimlerin değerlendirildiği multidisipliner bir 
yaklaşımla ÇİM’ler hizmet vermektedir.
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. 
Aralık 2021 itibarıyla 56 ilde 59 
ÇİM hizmet vermektedir ve 81 ile 
yaygınlaştırma çalışmaları devam 
etmektedir.

Tablo 25: 2021 Yılında Açılan ÇİM Sayısı

1 Bilecik Eğitim Araştırma Hastanesi
2 Ordu Eğitim Araştırma Hastanesi
3 Kastamonu Eğitim Araştırma Hastanesi
4 Batman Eğitim Araştırma Hastanesi
5 Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi
6 Isparta Şehit Yunus Emre Devlet Hastanesi

ÇİM’de görev yapacak personel için Çocukla Adli Görüşmeci Sertifikalı Eğitim Programı 
Standartlarına uygun olarak eğitimler düzenlenmektedir. Bu eğitim programına; sağlık kurum 
ve kuruluşlarında görev yapan hekim, çocuk gelişimcisi, psikolog, sosyal çalışmacı ile çocuk 
gelişimi, psikoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik veya sosyal hizmet alanlarında yüksek 
lisans yapmış hemşireler kabul edilmektedir. 2021 yılı içerisinde 14-18 Haziran 2021 tarih-
leri arasında 25 personelin katılımıyla İzmir’de ve 1-5 Kasım 2021 tarihleri arasında 26 per-
sonelin katılımıyla Ankara ilinde Çocukla Adli Görüşmeci Sertifikalı Eğitimi düzenlenmiştir. 

Toplum Ruh Sağlığı Merkezi (TRSM): 
TRSM’lerin kuruluş amacı, ağır ruhsal 
bozukluğu olan hastalara, bireysel 
işlevi iyileştirmeye dönük etkin tedaviler 
sunulması, psikososyal destek hizmetlerinin 
verilmesi, takip ve tedavilerinin yaşadıkları 
ortamda hizmetin etkin ve ulaşılabilir bir 
şekilde sunulmasını sağlamaktır. Hâlihazır-
da 181 TRSM ile hizmet sunulmaktadır.

Tablo 26: 2021 Yılında Açılan TRSM Sayısı

1 İstanbul Ümraniye Erenköy RSHH

2 İstanbul Sancaktepe Erenköy RSHH

3 İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi
4 Denizli Pamukkale Üniversitesi 
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Diğer Hizmetler: Bakanlığımız ile UNICEF İş birliği Programı Otizme Erken Müdahale 
Programına Teknik Destek Sağlanması Projesi kapsamında otizm tedavisinde kanıta dayalı 
etkinliği bilinen kapsamlı müdahale programlarından en az birisinde eğitici düzeyinde per-
sonel yetiştirilmesi amacıyla eğitici eğitimi çalışmaları yürütülmüştür. Otizm ve zihinsel özel 
gereksinimler alanında tanı, tedavi ve müdahale ile ilgili uzman ve aile rehberleri hazırlan-
mış olup redaksiyonu tamamlanmıştır.

Çocukluk döneminde başlayan nörogelişimsel bozuklukların tedavi ve izlem süreçlerinin 
erişkinlik döneminde de sürdürülmesi amacıyla bireylerin çocuk ve ergen ruh sağlığı ve 
hastalıkları alanından erişkin ruh sağlığı alanına geçiş sürecindeki uygulama standartlarının 
belirlenmesi ve alanda çalışan profesyonellerin donanımını artırmaya yönelik eğitim prog-
ramlarının hazırlanmasına yönelik çalışmaları yürütülmüştür.

Çok Disiplinli Çocuk ve Genç Ruh Sağlığı Hizmet Birimi Genelge çalışmaları sürdürülmüştür. 
2-3 Ağustos 2021 tarihinde İstanbul’da Geçiş Klinikleri Eğitim Müfredat Çalıştayı 
düzenlenmiştir. Uygulamalı Davranış Analizinin sağlık sistemine entegrasyonu ile ilgili 
protokol hazırlanarak paydaşlar ile paylaşılmıştır.  

Uzaktan Öğretim Bireysel Danışmanlık Projesi kapsamında yapılacak olan uzaktan eğitim 
faaliyetlerinin gerçekleştirebilmesi amacıyla teknik donanım, altyapı hazırlıkları ve program-
larının uzaktan eğitime uygun olarak sürdürülmesi faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. 

1.2.2.10. Sağlığın Geliştirilmesi ve Sağlıklı Hayat Programları

Vatandaşlarımızın kendi sağlıkları üzerindeki kontrollerini artırmalarını ve sağlıklarını geliş-
tirmelerini sağlamak amacıyla Sağlıklı Hayat Programları yürütülmektedir. Bu amaçla;

2-3 Ekim Dünya Yürüyüş Gününde; 
televizyon programlarında sunucular ta-
rafından Bakanlığımızca hazırlanan bilgi 
notu doğrultusunda mesaj verilmesi ve 
Güne Hareketle Başla, Sağlıklı Yaşa 
sloganıyla hazırlanan afişin, LED ekranla-
rında gösterilmesi sağlanmıştır. 
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4 Şubat Dünya Kanser Gününde ve 1-7 Nisan Kanser Haftasında; kanserin erken teş-
his edilmesinin tedavi sürecine sağlayacağı katkı konusunda ve erken teşhis sayesinde 

ölümlerin önüne geçilebileceği hakkında 
vatandaşların farkındalığını artırmak ve 
onları bilgilendirmek amacıyla kitle iletişim 
ve diğer iletişim 
kanallarını kapsa-
yan bir kamu bil-
gilendirme etkinliği 
yapmıştır.

1-31 Ekim Dünya Meme Kanseri Farkın-
dalık Ayında; TV8/Kırmızı Oda ve ATV/Kar-
deşlerim dizi filmlerinde Ekim 2021 yayının-
da konu ile ilgili mesajlar verilmiştir.

2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftasında; FOX 
TV/Çağla İle Yeni Bir Gün programı 5 Kasım 
2021 tarihli yayınında konu ile ilgili mesajlar ve-
rilmiştir.

21 Eylül Dünya Alzheimer Gününde; TV 8 ’de 
Sağlık programı sunucusu tarafından Bakanlı-
ğımızca hazırlanan bilgi notu doğrultusunda 
mesaj verilmesi sağlanmıştır. 

11 Eylül Dünya İlkyardım Gününde; 
televizyon programlarında sunucular ta-
rafından Bakanlığımızca hazırlanan bilgi 
notu doğrultusunda mesaj verilmesi sağ-
lanmıştır. 
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Bağımlılıkla Mücadele Sosyal Medya Paylaşımları: Bağımlı-
lık ile mücadele çerçevesinde Başarabilirsin adlı sosyal medya 
hesaplarından tütün, uyuşturucu, alkol bağımlılığı ve davranışsal 
bağımlılıklar ile ilgili bilgilendiren, farkındalık sağlayan ve tedavi 
kanallarını tanıtmaya yönelik 144 adet 
paylaşım yapılmıştır.

Facebook, Twitter, Instagram hesapla-
rından 2021 yılı boyunca 108 paylaşım 
yapılmış ve bu paylaşımlarla 253.444 
gösterim-erişim-etkileşim sağlanmıştır.

COVID-19 kapsamında yapılan faaliyetler: COVID-19’dan 
korunmak ve toplum sağlığı için COVID-19 aşısı olmanın öne-
mi hakkında vatandaşlarımızda farkındalık oluşturmak amacıyla 

hazırlanan Kolları Sıvıyoruz, Tedbirler ve Aşıyla 
COVID-19’u Aşıyoruz adıyla 8 adet kamu spotu, 27 
Mayıs 2021 tarihinde yayınlanmaya başlamıştır.

covid19.saglik.gov.tr, günlük vaka bildirimi ve pande-
mi ile ilgili bilinçlendirme çalışmaları yapmak ama-
cıyla 31 Ağustos 2020 tarihinde yayına alınmıştır. 
Söz konusu web sitesinin 2021 yılı ziyaret sayısı 
197.600.835’dir. 

covid19asi.saglik.gov.tr, web sayfası vatandaşları aşılama süreci ile ilgili bilgilendirmek ve 
aşılama oranının kamu ile paylaşımını kolaylaştırmak adına kurulmuş bir web sitesidir. Web 
sitesi 13 Ocak 2021 tarihinde yayına alınmış ve ziyaretçi sayısı 124.196.954’e ulaşmıştır.

Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi 

(ALO184 SABİM): SABİM’de 2021 yılında aylık ortalama 373.801 başvuru oluşturulmuş ve 
bu başvuruların %84’ü ilk 24 saat içinde çözüme kavuşturulmuştur.
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SABİM’e 2021 yılında gelen 4.485.607 başvuruların;

•	  2.820.986 tanesi COVID-19 Talepleri,
•	 850.581 tanesi Bilgi Alma,
•	 40.714 tanesi Acil Yardım,
•	 9.907 tanesi Teşekkür, 
•	 40.645 tanesi ise Talep ve Öneri olarak oluşturulmuş ve gerekli görülenler ilgili ku-

rum ve kuruluşlara iletilmiştir.

SABİM’e 2021 yılı içerisinde sağlık çalışanları hakkında tehdit ve şiddet ifadeleri içeren 
27.560 adet başvuru bırakılmıştır.

1.2.2.11.  Sağlıklı Beslenme ve Fiziksel Aktiviteye Yönelik Faaliyetler

Günümüzde yaşam koşulları insanları 
daha az hareket eder duruma getirmek-
tedir. Çoğu kişi gün boyu oturarak çalış-
makta, zamanlarının büyük çoğunu saat-
lerce televizyon seyrederek ve bilgisayar 
başında geçirmekte ve bu arada yiyecek 
bir şeyler atıştırmaktadır. Bireylerin harca-
dıklarından çok aldıkları enerji, hareketsiz 
yaşam sonucu vücut yağ kitlesinde artışa 
ve şişmanlığa yol açmaktadır. Yaşam ka-
litesini arttırarak yaşamak, uzun yaşamak kadar önemli bir konu haline gelmiştir. Sağlıklı 
yaşlanmak ve yaşa bağlı oluşabilecek sağlık risklerini çeşitli yöntemlerle en aza indirebilmek 
için temel etkenler beslenme ve fiziksel aktivitedir. Bakanlığımızca vatandaşlarımızı sağlıklı 
beslenmeye ve düzenli fiziksel aktiviteye teşvik etmek için 2021 yılında yapılan çalışmalar 
aşağıda belirtilmiştir. 

Sağlıklı Beslenmeyi ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İşyeri Rehberi: Rehber; çalışan-
larda, sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite gibi müdahale alanlarında davranış değişikliği 
sağlayarak sağlığı desteklemek ve geliştirmek; sağlıklı, güvenli ve üretken bir işyeri ortamı 
oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır. Akademisyenlerin ve il sağlık müdürlüğü birim sorumlu-
larının katılımları ile işyerlerinde sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivitenin önemi ve hazırlanan 
rehberin çevrimiçi tanıtım toplantısı yapılarak uygulamaya konulmuştur.

Bakanlığımız ile Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu ve Tüm Aşçılar ve Pastacı-
lar Konfederasyonu Arasında Aşırı Tuz ve Şeker Kullanımını Azaltan Lokantacılar ve Pasta-
cılar Protokolü çerçevesinde belgelendirilen restoran/yemek üreticisi sayısı 79’a ulaşmıştır.

Sağlığı Geliştiren Belediye (SAGEB) Rehberi: Fiziksel aktivitenin artırılması toplum ta-
banlı ve çok sektörlü bir yaklaşım gerektirmektedir. Bir yandan toplumun bilgi düzeyi ve 
farkındalığı artırılırken, bir yandan da bireyin düzenli fiziksel aktivite alışkanlığı kazanmasını 
sağlayacak ortamı oluşturmak gerekmektedir. Ülke genelinde yerel yönetimlerle iş birliği 
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sağlanarak toplumun hareketli hayat konularında teşvik edilmesi, fiziksel aktivitenin artı-
rılması, sağlıklı çevrelerin oluşturulması ve bu konuda yapılan/ yapılacak iyi uygulamalar 
desteklenerek belediyelere, yapacakları çalışmalarda yardımcı olması amacı ile SAGEB 
Uygulama Kılavuzu yayınlanmıştır. Akademisyenlerin de katılımı ile ilde süreci yönetecek 
birimlere başvuru ve uygulama hakkında çevrim içi toplantı ile eğitim ve bilgi verilerek ve 
yerel yönetimlere gerekli duyurular yapılarak uygulama başlatılmıştır.

Okul Sağlığı Çalışmaları: Millî Eğitim Bakanlığı, Programın yerini alacak bir program için 
Türk Standartları Enstitüsü iş birliği ile çalışma içinde olduğunu bildirerek Beslenme Dostu 
Okullar Programının yürütülmesini askıya almıştır. Beslenme Dostu Okul sayısı Aralık 2021 
itibarıyla 13.795’tir.

Millî Eğitim Bakanlığının Genelgesi ve Tarım ve Orman Bakanlığının Okul Gıdası Hakkında 
Tebliği gereği okul kantinlerinde satışı uygun olan/satışı uygun olmayan gıda ve içecekler ile 
belirlenen kriterleri sağlayan satışı uygun olan gıda ve içecekler Bakanlığımız Bilim Kurulu 
önerileri doğrultusunda belirlenmektedir. Okul Sağlığı Bilimsel Kurul toplantıları 15 Şubat 
2021, 5 Mart 2021, 4 Mayıs 2021, 3 Haziran 2021, 23 Haziran 2021 ve 2 Eylül 2021 tarih-
lerinde çevrimiçi yapılarak okul kantinlerinde satışı uygun görülen yiyecek ve içecek listesi 
güncellenmiştir. 

Türkiye Beslenme Rehberi: Beslenme Rehberleri topluma yeterli ve dengeli beslenme 
konusunda bilgi vermek ve beslenme ile ilgili tüm koşulları açıklamak amacıyla oluşturulmuş 
bir dizi öneriyi içerir. Ayrıca toplumun beslenme ile ilgili hedeflerine ulaşmasının pratik yolu-
nu gösterir, sağlıklı yaşam biçimini geliştirmesini sağlar. Bu rehberler geleneksel beslenme 
alışkanlıklarını göz önünde bulundurur ve hangi bakış açılarının değiştirilmesi gerektiğine 
dikkati çeker. 

İlki 2004 yılında Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik 
Bölümü ile birlikte hazırlanmış olan Beslenme Rehberi Türkiye’ye Özgü Beslenme Rehberi 
adıyla Bakanlığımız tarafından basılmış ve yayımlanmıştır. İlerleyen yıllar içerisinde toplumun 
beslenme alışkanlıklarında değişimler meydana gelmiştir. 

Bu kapsamda 2010 yılından itibaren yürütülmekte olan Türkiye 
Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı çerçevesinde 
Türkiye Beslenme Rehberi 2015 hazırlanmıştır. Türkiye için sağ-
lıklı tabak ve fiziksel aktivite ile birlikte beslenme piramiti gelişti-
rilmiştir. Gelişen bilim ışığında belirlenen yeni konu başlıkları ile 
Türkiye Beslenme Rehberi 2021-2025 güncellenmiştir.  

Ulusal Beslenme Konseyi Çalışmaları: Ulusal Beslenme Kon-
seyi Bilim Komisyonları tarafından ekmek, süt-yoğurt, şeker, tuz, 
beyaz et-tavuk, yağ, arı ve arı ürünleri, kurubaklagil, enfeksiyon 
hastalıklarında beslenme ve gıda takviyeleri, gıda ve beslenme 
kaynaklı endokrin bozucular ve sağlık etkileri bilimsel raporları 
hazırlanmıştır. Gıda ve İçecek Sektörü İçin Tuz Azaltma ve Pro-
tokolü Uygulama Rehberi yayınlanmıştır. Türkiye Şeker Tüketimi/
Kullanımı Azaltma Rehberi hazırlanmıştır.
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Türkiye Diyabet Programı (2022-2026): 2011 yılından itibaren Bakanlığımız tarafından 
toplumda diyabet farkındalığını arttırarak, gelecek nesilleri diyabetten korumayı ve tanı alan 
hastalara sunulan diyabet bakım kalitesinin yükseltilmesini, komplikasyonların ve diyabete 
bağlı ölümlerin azaltılmasını amaçlayan Türkiye Diyabet Programı uygulanmakta olup 2022-
2026 yılları için güncelleme çalıştayları yapılmıştır. 

İllerde verilen yüzyüze beslenme danışmanlığı hizmeti sayısı pandemi nedeniyle 2021 
yılında 96.621 olmuştur.

Aile hekimlerinin diyabet yönetimi konusunda daha etkin rol alması ve diyabetli bireylerin 
tanı ve izlemlerinde destek olması amacı ile Uzaktan Sağlık Eğitimi Sistemi (USES) içinde 
Aile Hekimlerine Yönelik Diyabet Yönetimi Eğitimi Modülü hazırlanmış ve uygulanmaya 
devam etmektedir.

Hastalık Yönetimi Platformu (HYP) kapsamında obezite ve diyabetin taramaları ve 
izlemleri yapılmaktadır. Bununla erken teşhis, periyodik izlemlerle ve kılavuzların önerileri 
doğrultusunda uygun tedavi sağlanarak hastalığın semptom ve bulgularının kontrol altına 
alınması ve komplikasyon izlemi ile bireylerin fonksiyon kayıplarının önüne geçilmesi 
hedeflenmektedir.

1.3. TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK 
1.3.1. Tedavi Hizmetleri 
1.3.1.1. Acil Sağlık Hizmetleri

Acil sağlık sisteminin güçlendirilmesi amacıyla hastane öncesi acil sağlık hizmetleri ülke 
genelinde tüm kırsal bölgeleri kapsayacak şekilde yaygınlaştırılmış ve 3.170 istasyona ula-
şılmıştır. Ayrıca 2021 yıl sonu itibarıyla 5.801 adet acil yardım ambulansı ile hizmet veril-
mektedir.

Grafik 20: 112 Acil Sağlık İstasyon ve Ambulans Sayıları, 2011-2021
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Her türlü coğrafi ve ik-
lim şartlarında hastalara 
ulaşabilmek ve müdahale ede-
bilmek amacıyla kar üstünde gi-
debilen ambulanslar temin edil-
miştir. 2021 yıl sonu itibarıyla 21 
adet önünde kar bıçağı bulunan 
kombi paletli ambulans ile 237 
palet takılabilen ambulans mev-
cuttur. Kar paletli ambulans ile 
2021 yılında 6.691 hasta taşın-

mıştır. Motosiklet ambulanslarımız ile 11.040 hastaya müdahale edilmiştir. 

Büyük kazalar ve kitlesel olaylarda; tıbbi donanımı ve iç mekânının genişliği sayesinde obez 
ve yoğun bakım hastaların daha kolay taşınması için 62 adet 4 sedyeli ambulans, 92 adet 
yoğun bakım&obez ambulansı ile hizmet sunulmaktadır. Sokak darlığı ve trafik yoğunluğu 
sebebiyle standart ambulansların ulaşamadığı durumlarda hizmet vermek amacıyla da 61 
adet motosiklet ambulans mevcuttur. Ayrıca yenidoğan hastaların naklini sağlamak için 50 
adet yenidoğan ambulansı hizmet vermektedir. Acil sağlık hizmetleri kapsamında kara am-
bulanslarımız ile 2021 yılında 7.191.681 hastaya hizmet sunulmuştur.

Acil sağlık hizmetlerine uygun ve zamanında erişi-
mi sürdürmek ve acil müdahale sistemini iyileştir-
mek ve geliştirmek amacıyla ambulans modelleri-
miz yenilenmeye devam edilmektedir. İstasyon yeri 
bulmada sorun yaşanan özellikle büyükşehirlerde 
mobil istasyon modeli çalışmaları ile trafiğe bağlı 
yaşanan gecikmelerin önüne geçilmesi hedeflen-
mektedir. 

Ülkemizde eksikliği hissedilen ve acil sağlık 
hizmetlerini dünyada örnek gösterilen bir düzeye 
ulaştıran hava ambulans hizmetleri 2008 yılında 
faaliyete geçmiştir. 

1 adedi 1 sedyeli, 1 adedi 2 sedyeli ve 1 ade-
di 4 sedyeli olmak üzere 3 adet uçak ambu-
lans bulunmaktadır. Uçak ambulanslarımız ile 
1.002 hasta yurt içinde, 169 hasta yurtdışın-
dan ülkemize, 1 hasta ülkemizden yurtdışına, 
32 organ nakli olmak üzere toplam 1.204 vaka 
nakli  yapılmıştır.
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Helikopter sayısı  22 Ekim 2021 tarihine 
kadar 17 iken, 9 Kasım 2021 tarihinden 
itibaren Afyon, Bursa, Çanakkale, Ma-
latya ve Sivas illerindeki helikopterlerin 
görev süresi bitmiştir.

17 adet ambulans helikopterler ile 22 
Ekim 2021 tarihine kadar 2.547 hasta ve 
3 organ nakli olmak üzere toplam 2.550 
vaka nakli yapılmıştır. 9 Kasım 2021 ta-
rihinden 31 Aralık 2021 tarihine kadar ise 12 ambulans helikopter ile 427 hasta ve 3 organ 
nakli olmak üzere 430 vaka ile 2021 yılında toplam 2.980 vaka nakli yapılarak mesafeler kı-
salmış, organ nakli ve hızlı müdahale ile can kayıpları ve sakatlıkların önlenmesinde büyük 

aşama kaydedilmiştir.

2021 yılında COVID-19 nedeni ile yurtdışından 
ülkemize olan nakil talebi oldukça artmıştır. 
Bu çerçevede 2019 yılında toplamda 82 hasta 
yurtdışından ülkemize getirilmişken, 2020 yılın-
da 231, 2021 yılında ise 169 hasta yurtdışın-
dan ülkemize getirilerek tedavi altına alınmıştır. 
2020 yılında COVID-19 tanısı ile yurtdışından 

ülkemize getirilen hasta sayısı 108 olup, 2021 yılında ise yurtdışından ülkemize getirilen 
hasta sayısı 85’tir.

Adalardan ve sahil bölgelerimizden hasta naklini sağlamak amacıyla deniz ambulansları 
temin edilerek İstanbul (Büyükada-Kınalıada), Balıkesir Marma-
ra Adası, Çanakkale Kumkale’de vatandaşlarımızın hizmetine 
sunulmuştur. 

Deniz ambulans hizmetleri 2’si yedek toplam 6 ambulans bot ile 
yürütülmektedir. 2021 yılında toplam 3.954 vaka deniz ambu-
lanslarla nakledilmiştir.

Hastane öncesi acil sağlık hizmetleri sadece belirli bölgelerde 
değil yurdun her köşesinde kara, hava ve deniz ambulanslarıy-
la daha çok kişiye daha kaliteli ve daha çabuk hizmet vermek 
amacıyla hedeflediği standartlara ulaşmıştır. 2021 yılında ope-

rasyonel tedbir kapsamında 
Hatay, Şanlıurfa, Kilis ve Hakkâri iline yıl boyunca il dışın-
dan 67 ambulans 2.403 personel görevlendirilmiştir. 

2021 yılında meydana gelen yangın ve sel felaketleri için 
(Muğla, Antalya, Burdur, Aydın, Isparta, Kastamonu, Si-
nop, Rize) il dışından 297 ambulans 1.827 personel gö-
revlendirilmiştir.
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Sağlık Afet Koordinasyon Merkezi (SAKOM) 

Sağlık hizmetlerinin kesintiye uğramaması ve zamanında yapılabilmesi, krize müdahale 
eden diğer kurum ve kuruluşlarla entegrasyon, koordinasyon ve haberleşmenin kurulabil-
mesi amacıyla 15 Ekim 2009 tarihinde Sağlık Afet Koordinasyon Merkezi (SAKOM) kurul-
muştur.

SAKOM’un takip ettiği sağlık ile ilgili önemli olağandışı durumlar şunlardır;

•	 17 Ocak 2021 tarihinde Bartın İnkumu Sahili’nde meydana gelen gemi batması,
•	 11 Şubat 2021 tarihinde İzmir ili Çeşme ilçesinde meydana gelen hortum,
•	 26 Şubat 2021 tarihinde Çanakkale ili Gökçeada ilçesi açıklarında meydana gelen 

tekne batması, 
•	 4 Mart 2021 tarihinde Bitlis ili Tatvan ilçesinde meydana gelen askeri helikopterin 

düşmesi,
•	 12 Mart 2021 tarihinde Bursa ili Kestel ilçesinde meydana gelen trafik kazası,
•	 9 Mart 2021-14 Mart 2021 tarihleri arasında Bartın ili Amasra ilçesinde meydana ge-

len sudan etkilenme,
•	 17 Mart 2021 tarihinde Artvin ili Yusufeli İlçesi Dereiçi köyünde meydana gelen yan-

gın,
•	 29 Mart 2021 tarihinde Balıkesir ilinde meydana gelen ambulans kazası,
•	 8 Nisan 2021 tarihinde Kahramanmaraş ilinde meydana gelen ambulans kazası, 
•	 9 Nisan 2021 tarihinde İzmir ili Foça ilçesinde meydana gelen askeri uçak düşmesi, 
•	 23 Nisan 2021 tarihinde Hakkâri ili Çukurca ilçesinde meydana gelen dron ile terör 

saldırısı,
•	 24 Nisan 2021 tarihinde Pençe Şimşek-Pençe Yıldırım Operasyonu kapsamında Şır-

nak ve Hakkâri illerinden yaralı/hasta girişleri,
•	 24 Haziran 2021 tarihinde Tekirdağ ili Çorlu ilçesinde meydana gelen metil alkolden 

etkilenme,
•	 14 Temmuz 2021 tarihinde Rize ilinde meydana gelen sel ve heyelan,
•	 22 Temmuz 2021 tarihinde Artvin ilinde meydana gelen sel,
•	 28 Temmuz 2021 tarihinde Antalya ili Manavgat ilçesinde meydana gelen orman yan-

gını,
•	 29 Temmuz 2021 tarihinde Muğla ilinde meydana gelen orman yangını,
•	 28 Temmuz 2021-30 Temmuz 2021 tarihlerinde Mersin ili Silifke ve Aydıncık ilçelerin-

de meydana gelen orman yangını,
•	 29 Temmuz 2021 tarihinde Adana ilinde meydana gelen orman yangını,
•	 2 Ağustos 2021 tarihinde Isparta ilinde meydana gelen orman yangını,
•	 2 Ağustos 2021 tarihinde Denizli ili Buldan ilçesinde meydana gelen orman yangını, 
•	 2 Ağustos 2021 tarihinde Manisa ili Salihli ilçesinde meydana gelen orman yangını,
•	 5 Ağustos 2021 tarihinde Erzurum ili İspir ilçesinde meydana gelen göçük,
•	 6 Ağustos 2021 tarihinde Burdur ili Tefenni ilçesinde meydana gelen orman yangını,
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•	 7 Ağustos 2021 tarihinde Aydın ili Çine ilçesinde meydana gelen orman yangını,
•	 11 Ağustos 2021 tarihinde Batı Karadeniz bölgesinde (Sinop, Karabük, Bartın ve 

Kastamonu) meydana gelen sel,
•	 18 Kasım 2021 tarihinde Ankara ilinde meydana gelen yangın,
•	 9 Kasım 2021 tarihinde Malatya ilinde meydana gelen göçük,
•	 29 Kasım 2021 tarihinde Marmara bölgesinde (İstanbul, Bursa, Bolu, Balıkesir, Yalo-

va ve Zonguldak) meydana gelen fırtına,
•	 14 Aralık 2021 tarihinden itibaren Türkiye genelinde meydana gelen metil alkolden 

etkilenmedir.

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) 

Ülkemizin çok büyük bir bölümü 1. ve 2. 
derece deprem tehlikesi içerisinde yer al-
makla birlikte; su taşkınları, toprak kay-
ması, kaya düşmesi, çığ vb. diğer doğa 
kaynaklı afetler ile teknolojik ve insan kay-
naklı afetler bakımından yüksek derecede 
risk yaşayan bir coğrafya üzerinde bulun-
maktadır. Ülkemizde afetselliğin böylesine 
çeşitli olması ve yoğun yaşanması ciddi 
sayıda can kayıpları, doğrudan ve dolaylı 
ekonomik kayıplar ile sosyal ve fiziksel 
kayıplara yol açmaktadır. 

Bu nedenle, yurt içi ve yurt dışında başta 
deprem olmak üzere olası afetlerde iyi eğitilmiş ve ihtiyaca uygun donatılmış ekipler aracı-
lığıyla en kısa sürede kazazedeye yönelik medikal kurtarma hizmetlerinin sunulması önem 
arz etmektedir. Hızlı ve güvenli şekilde hasta/yaralı naklinin sağlanması, nakil sonrasında 
acil tedavi ünitelerinin ve hizmetinin temini ile tüm bu işler için gerekli profesyonel yönetim 
organizasyonunun oluşturulması amacıyla Afetlerde Sağlık Organizasyonu Projesi uygula-
maya konulmuş ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) kurulmuştur.

21 bölge ve 81 ilde 11.555 UMKE 
personeli tarafından medikal kurtar-
ma ve acil sağlık hizmetleri sunumu-
na devam edilmekte olup dünyada en 
fazla personele sahip olan medikal 
kurtarma ekibi olma unvanına sahip-
tir.       

4 Mart 2021 tarihinde Bitlis’te yaşanan 
helikopter kazası sonrasında olay yeri-
ne 13 acil yardım ambulansı, 2 UMKE 
aracı, 1 adet kar paletli ambulans, 1 adet snowtrack ambulans, 3 adet acil müdahale çadır 
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ünitesi ile 54 acil sağlık hizmetleri personeli görevlendirilerek, medikal kurtarma ve acil sağ-
lık hizmetleri sunulmuştur.

14 Temmuz 2021 tarihinde Rize ilinde meyda-
na gelen sel felaketi sonrasında olay yerine 
42 acil yardım ambulansı ve 32 UMKE ara-
cı ile 111 UMKE personeli ve 129 acil sağlık 
hizmetleri personeli görevlendirilerek medikal 
kurtarma ve acil sağlık hizmetleri sunulmuştur.        

22 Temmuz 2021 tarihinde Artvin ilinde mey-
dana gelen sel felaketi sonrasında olay yerine 
9 Acil yardım ambulansı ve 5 UMKE aracı ile 
15 UMKE personeli ve 27 acil sağlık hizmetleri personeli görevlendirilerek, medikal kurtarma 
ve acil sağlık hizmetleri yürütülmüştür.     

28 Temmuz 2021 tarihinde başlayan ve birçok ilimizi etkisi al-
tına alan orman yangınlarına yönelik olarak Antalya, Osma-
niye, Mersin, Muğla, Adana, Kocaeli, Kütahya, Kilis, Kayseri, 
Manisa, Tunceli, Isparta, Kastamonu, Denizli, Aydın ve Bur-
dur illerine 267 acil yardım ambulansı gönderilmiştir. Ayrıca 90 
UMKE aracı ve 4 mobil komuta merkez aracı ile 486 UMKE 
personeli ve 801 acil sağlık hizmetleri personeli görevlendiri-
lerek, medikal kurtarma ve acil sağlık hizmetleri sunulmuştur.
          
5 Ağustos 2021 tarihinde Erzurum ili İspir ilçesinde HES Tü-
nelinde meydana gelen toprak kayması olayında olay yerine 
14 UMKE personeli ve 3 UMKE aracı görevlendirilerek, medi-
kal kurtarma ve acil sağlık hizmetleri sunulmuştur.  

11 Ağustos 2021 tarihinde Kastamonu İlinde meydana 
gelen sel felaketi sonrasında olay yerine 51 acil yardım 
ambulansı, 34 UMKE aracı, 3 mobil komuta aracı, 13 
lojistik aracı, 2 set personel barınma ünitesi, 1 set 50 
yataklı mobil hastane donanımı, 4 adet acil müdaha-

le ünitesi ile 253 UMKE 
personeli ve 208 acil 
sağlık hizmetleri perso-
neli görevlendirilmiştir.
   
11 Ağustos 2021 tarihinde Sinop İlinde meydana gelen sel 
felaketi sonrasında olay yerine 39 acil yardım ambulansı, 23 
UMKE aracı, 1 mobil komuta merkez aracı, 2 adet acil müda-
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hale ünitesi ile 169 UMKE personeli ve 226 acil sağlık hizmetleri personeli görevlendirilerek 
medikal kurtarma ve acil sağlık hizmetleri sunulmuştur.   
            
9 Kasım 2021 tarihinde Malatya ilinde meydana gelen bina çökmesi olayı sonrasında olay 
yerine 5 UMKE aracı, 1 acil müdahale aracı ve 1 acil müdahale ünitesi ile 42 UMKE perso-
neli görevlendirilmiştir.

  
2021 ılı içerisinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülmekte olan Fırat Kalkanı, Zeytin 
Dalı, Barış Pınarı, Bahar Kalkanı, Pençe-Kaplan, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım Harekât-
ları kapsamında alınan sağlık tedbirleri kapsamında acil sağlık hizmetleri sunumuna aralık-
sız devam edilmiştir. 

Eğitimler

2021 yılı içerisinde hizmet içi eğitim yıllık planları dâhilinde acil sağlık hizmetleri çalışanla-
rına;

•	 3.196 kişiye Temel Eğitim,
•	 2.872 kişiye Erişkin İleri Yaşam Desteği Eğitimi,
•	 1.684 kişiye Çocuk İleri Yaşam Desteği Eğitimi,
•	 480 kişiye Travma İleri Yaşam Desteği Eğitimi verilmiştir.

Ambulans Sürüş Teknikleri Eğitimi: Acil Sağlık Hizmetleri Eğitim Programı kapsamında 
Ambulans Sürüş Teknikleri Eğitici Eğitimi 2021 yılı içerisinde;

•	 4-8 Ocak 2021 tarihleri arasında İzmir ilinde 20 kişi, 
•	 28 Haziran 2021-2 Temmuz 2021 tarihleri arasında Muğla ilinde 28 kişinin katılımıyla 

gerçekleşmiştir. 

2021 yılı aralık ayı itibarıyla toplam Ambulans Sürüş Teknikleri Eğitici Eğitmeni sayısı 851’dir.     

Yenidoğan Transport Eğitimi: Hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinde yenidoğan transport 
ekiplerinde çalışması planlanan personele, yapacağı işin gerektirdiği temel bilgi, beceri ve 
tutumlarını geliştirmek için Yenidoğan Transport Eğitimi yapılmaktadır. Yenidoğan transpor-
tunda esas başarıyı transportu gerçekleştiren sağlık profesyonellerinin niteliği, uzmanlığı ve 
deneyimi sağlamaktadır. 

25 Kasım 2019 tarihinde ilk pilot eğitimi yapılan Yenido-
ğan Transport Eğitimi yüz yüze ve senaryolar eşliğinde;

•	 25-28 Kasım 2019 tarihinde 1 grup 18 kişiye,
•	 7-10 Ocak 2020 tarihinde 1 grup 23 kişiye,
•	 2-5 Mart 2020 tarihinde 2 grup 43 kişiye 

toplamda 84 kişiye yüz yüze eğitim verilmiştir. COVID-19 
Pandemisi sebebiyle yüz yüze eğitime devam edileme-
miş olup 22-24 Aralık 2020 tarihlerinde Birinci Online Ye-
nidoğan Transport Eğitimi gerçekleştirilmiştir. 
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Tablo 27: Online Yenidoğan Transport Eğitimi Alan Personel Sayısı

Tarih Personel Sayısı
22.12.2020 – 24.12.2020 109
19.01.2021 – 21.01.2021 115
02.02.2021 – 04.02.2021 121
09.02.2021 – 11.02.2021 111
23.02.2021 – 25.02.2021 127
Toplam 583

İlkyardım Eğitimleri İlkyardım Yönetmeliği 
gereği fertlerin ve toplumun temel 
sağlık bilgisinin artırılması, ilkyardım 
bilgi ve becerisinin topluma öğretilmesi 
amaçlanmış olup iş sağlığı ve güvenliği 
kapsamında tüm kamu ve özel kurum/
kuruluşlarında personel sayılarına göre 
sertifikalı ilkyardımcı bulundurma zorunlu-
luğu getirilmiştir. 

Ani olarak ortaya çıkan hastalık veya ya-
ralanma durumunda; kişinin hayatını koru-

mak, sağlık durumunun kötüleşmesini önlemek ve iyileşmesine destek olmak amacıyla olay 
yerindeki mevcut imkânlarla yetki belgeli ilkyardımcılar tarafından yapılan doğru, bilinçli hızlı 
ve etkili müdahalelerle kazalara bağlı ölüm ve sakatlık riskinin azaltılması hedeflenmektedir. 
İlkyardım eğitimleri konularından OED (Otomatik Eksternal Defibrilatör) eğitim videosu ha-
zırlanmış ve yayımlanmıştır.

İlkyardım eğitimleri konularından OED eğitim videosu hazırlanarak T.C. Cumhurbaşkanlığı 
İnsan Kaynakları Ofisi Uzaktan Eğitim Kapısı ile Bakanlığımız web sitesinde yayımlanmış ve 
64.846 kişi uzaktan eğitime katılmıştır.

Tablo 28: İlkyardım Verileri, 2021

İlkyardım Eğitimi Alan Kişi Sayısı 

(İl Sağlık Müdürlüğü + Özel İlkyardım Eğitim Merkezleri)
287.126

İlkyardım Eğitimi Alan Kişi Sayısı (İl Sağlık Müdürlüğü + Özel İlkyardım Eğitim 
Merkezleri) 2.188.714

İlkyardım Eğitim Merkezi Sayısı 740
İlkyardım Eğitici Eğitim Merkezi Sayısı 91

Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetleri Profesyonelleri İçin Uzaktan Eğitim

2019 yılında başlatılan uzaktan eğitim projesi hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinde çalı-
şan sağlık profesyonellerinin, çalışma alanları ile ilgili ihtiyaç duyduğu konularda personele 
e-öğrenme olanağı sunmak üzere tasarlanmış bir projedir.
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Yeni Koronavirüs Hastalığı ve Hasta Nakli modülünde 36.669 personel eğitim almıştır. 
COVID-19 Şüpheli/Tanılı Olguda Resüsitasyon Yönetimi Eğitimini ise 26.578 personel ta-
mamlamıştır. Oksijen Tüpü ve Sistemlerinin Güvenli Kullanımı Eğitimini 30.998 personel 
tamamlamıştır. Akut İnme Vakasına Yaklaşım ve Transport Eğitimini ise 1.545 personel ta-
mamlamıştır. Tehlikeli İstilacı Deniz Canlısı Temaslı Hastaya İlk ve Acil Yardım Eğitimi siste-
me yeni yüklenmiş olup 8.377 personel eğitimi tamamlamıştır.

İl sağlık müdürlüklerinde gerçekleşen Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu Top-
lantı kararlarının takibi yapılmaktadır. ASOS sisteminden Kamu Sağlık Tesisleri Acil Ser-
visten Yoğun Bakım Servisine yapılan sevklerin günlük takibi yapılmaktadır. Hastane Acil 
Servisi sevk nedenleri sorgulanmıştır. 

Sağlık Bakanlığı hastaneleri, üniversite hastaneleri ve özel hastanelerin acil sağlık hizmetle-
rine toplam 1.528 olağan denetim gerçekleştirilmiştir. Acil Servisler ile ilgili Mevzuata Uygun-
luk Kriterleri belirlenmiş olup, Den-İz Sistemine kaydedilmiştir. 28-29 Aralık 2021 tarihinde 
ilgili akademisyenlerle Acil Tıp Hekimlerine Yönelik Krize Müdahale Eğitici Eğitimi Çalıştay 
düzenlenmiştir. 

1.3.1.2. Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Hizmetleri

2021 yılında yeni açılan sağlık tesisi, yeni semt polikliniği, Acil Diş Sağlığı Polikliniği (ADSP) 
ve diş üniti artışına yönelik tablo aşağıda yer almaktadır. 

Tablo 29: Sağlık Tesisi Bilgileri, 2021

Sağlık Tesisi Hastane ADSM Toplam
Yeni Açılan Sağlık Tesisi 8 2 10
Yeni Semt Polikliniği 2 2
ADSP (Hastane İçi Dâhil)  5 5
Diş Üniti Artışı  98 98

Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık 
Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte görülen eksik-
likler sebebiyle ve vakıf üniversitelerine bağlı ağız 
ve diş sağlığı birimlerini de içine alan yeni Ağız ve 
Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları 
Hakkında Yönetmelik taslağı oluşturmuştur.

Vakıf Üniversitelerine bağlı ağız ve diş sağlığı mer-
kezleri ön izin ve ruhsat verme işlemleri yapılmıştır.

Bakanlığımıza bağlı sağlık kurumlarında sunulan 
ağız ve diş sağlığı hizmet kalitesinin artırılması, etkin ve verimli çalışmaların yürütülmesi ile 
koruyucu ve tedavi edici ağız ve diş sağlığı hizmet planlamaları amacıyla İzmir, Diyarbakır, 
Şanlıurfa, Ağrı, Antalya, Kırıkkale, Kırşehir, İstanbul, Samsun, Bolu, Düzce ve Nevşehir ille-
rinde yerinde değerlendirme yapılmıştır.
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Kamuya, gerçek kişilere ve özel hukuk tüzel kişilerine ait ağız ve diş sağlığı hizmeti sunulan 
sağlık tesislerinin uygunluk belgesi, tescil, ruhsat, faaliyet ve ruhsat iptali işlemleri gerçek-
leştirilmiştir.

Kamu Ruhsatlandırma Yönetmeliğinin geçiş hükmünde belirtildiği üzere geçici ruhsat belge-
si bulunan sağlık tesislerinde, 6 ay içinde ruhsat ve faaliyet izin belgelerinin tamamlanması 
gerekmektedir. Bahsedilen nitelikleri taşıyan ağız ve diş sağlığı hizmeti veren kuruluşlarda 4 
adet ruhsat ve faaliyet izin belgesi düzenlenmiş olup ilgili çalışmalara devam edilmiştir.

1.3.1.3. Devlet Hastanesi Hizmetleri

Bakanlığımıza bağlı devlet hastanelerinde insan odaklı, nitelikli ve güvenilir sağlık hizmeti 
sunma amacımız küresel sağlık sorunlarına rağmen tüm hızıyla sürmektedir. Bütün dünyayı 
etkisi altına alan pandemi sürecinde ihtiyaçlar doğrultusunda hastanelerimizin yatak sayı-
ları ve nitelikleri artırılmış, evde sağlık hizmeti yaygınlaştırılmıştır. Ayrıca yüksek teknolojili 
cihazların sayısı ve kalitesi  artırılarak sağlık hizmetlerini iyileştirmeye yönelik faaliyetler 
yürütülmüştür.  

Bakanlığımıza bağlı 638 devlet hastanesi ve bu hastanelere bağlı semt poliklinikleri ile 2021 
yılında sunulan hizmetler aşağıda belirtilmiştir.  

2021 yılında 1.211 erişkin yoğun bakım, 110 çocuk yoğun bakım, 177 yenidoğan yoğun ya-
tağı yatağının tescili yapılmıştır.

Tablo 30: COVID-19 Tedbirleri Kapsamında Yoğun Bakım Yatağı Sayıları, 2021

Yoğun Bakım 
Türü I. Basamak II. Basamak III. Basamak IV. Basamak Toplam

Erişkin -46 554 703 - 1.211
Çocuk - 34 76 - 110
Yenidoğan 13 55 37 72 177
Toplam -33 643 816 72 1.498

Vatandaşlarımızın daha iyi sağlık hizmeti almalarını sağlamak için 2021 yılında;

•	 Ağrı Devlet Hastanesi bünyesinde Erişkin Kalp Merkezi,
•	 Sivas Numune Hastanesi bünyesinde Hiperbarik Oksijen Tedavi (Hbot) Merkezi,
•	 Seyhan Devlet Hastanesi, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi, Tarsus Devlet Hasta-

nesi ve Toros Devlet Hastanesinde İnme Ünitesi açılmıştır.

Anne adaylarının güvenli, kaliteli doğum hizmetine ulaşmalarını sağlamak amacıyla mahre-
miyete dayalı tek kişilik doğum ünitelerinin bulunduğu 3 devlet hastanesi daha Anne Dostu 
Hastane unvanı almıştır. 
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Tablo 31: Anne Dostu Hastane Unvanı Alan Sağlık Tesisleri, 2021

İl Hastane Adı
Kırşehir Kaman Devlet Hastanesi
Kütahya Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi 
Aydın Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi

Normal doğumu teşvik etmek ve anne adaylarının stres seviyelerini azaltmak için HET (Suda 
doğum) üniteleri oluşturulmaktadır. HET (Hitroterapi Eşliğinde Travay) ünitesi olan sağlık 
tesislerimiz; 

•	 Ankara Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi,   
•	 Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, 
•	 Bursa İnegöl Devlet Hastanesi,  
•	 Çankırı Devlet Hastanesi, 
•	 Isparta Şehir Hastanesi,  
•	 Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi,  
•	 Bursa İnegöl Devlet Hastanesi,  
•	 Çankırı Devlet Hastanesi, 
•	 İstanbul Esenler Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi,  
•	 İzmir Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi (İzmir Buca Kadın 

Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi), 
•	 İzmir Ödemiş Devlet Hastanesi, 
•	 Manisa Akhisar Devlet Hastanesi,  
•	 Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi’dir. 

2021 yılında HET (Suda doğum) ünitelerinde hizmet alan gebe sayısı 131’dir. HET ünitele-
rinde hizmet alan toplam gebe sayısı ise 2021 yıl sonu itibarıyla toplam 1.990’dır.

Bebeklerin anne sütü ile beslenmesini sağlamak, emzirmeyi özendirmek ve desteklemek 
amaçlamayan Bebek Dostu Hastane unvanı olan sağlık tesisi sayımız 2021 yılı itibarıyla 
567’dir. 

Bebek Dostu Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi sayımız 2021 
yılında Konya Dr. Ali Kemal Belviranlı Kadın Doğum ve Çocuk 
Hastalıkları Hastanesi ile Sivas Numune Hastanesinin bu ünva-
nı almasıyla birlikte 89’a ulaşmıştır.  

Yatağa tam bağımlı vatandaşlarımızın muayene, tetkik, tahlil, 
tedavi, tıbbi bakım ve rehabilitasyonlarının evinde ve aile or-
tamında sağlanması, bu vatandaşlarımıza ve aile bireylerine 
sosyal ve psikolojik destek hizmetlerinin bir bütün olarak birlikte 
verilmesini sağlamak amacıyla evde sağlık hizmetleri veril-
mektedir. Kırsalda yaşayan hastalar da dâhil olmak üzere yaşlı, 
yatağa ve/veya eve bağımlı bireylerin ev temelli hizmetlere eri-
şimlerinin kolaylaştırılması için 710 hastanede, 860 evde sağlık 
birimi ve 1.252 hastane ekibi ile sunulmaktadır.
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Evde sağlık hizmetinin başlangıcından 2020 yılına kadar 
evde sağlık hizmetleri ulaşılan hasta sayısı 1.769.606 
iken 2021 yılında toplam 1.892.000 hastaya ulaşılmıştır. 
2020 yılı toplam kayıtlı hasta sayısı 547.020 iken 2021 
yılında toplam kayıtlı hasta sayısı 570.927’ye ulaşmıştır. 
Ayda ortalama 100.000 hasta evinde ziyaret edilmektedir.

Diğer Hizmetler: Devlet hastanelerine 18 ruhsat belgesi, 
71 adet faaliyet izin belgesi düzenlenmiştir. 

Kamu sağlık kurum/kuruluşlarında faaliyet gösteren 60, 
özel sağlık kurum/kuruluşlarında faaliyet gösteren 92 tıbbi laboratuvarların ruhsatlandırma 
işlemi gerçekleştirilmiştir.  11 doku tiplendirme laboratuvarları için ruhsat ve sorumlu belgesi 
düzenlenmiştir. 16 radyoloji ünite ruhsatı, 3 nükleer tıp ünite ruhsatı verilmiştir. 

Doğrulama laboratuvarlarına ilişkin 1 adet yetkilendirme belgesi düzenlenmiştir. Genetik 
Hastalıklar Değerlendirme Merkezleri Yönetmeliği çerçevesinde 18 genetik hastalıklar de-
ğerlendirme merkezi ruhsatlandırılmıştır. Ayrıca Genetik Hastalıklar Değerlendirme Mer-
kezlerinin Ruhsatlandırılmasına İlişkin Yönetmelik kapsamında 12 ilde ruhsata esas dene-
tim faaliyeti gerçekleştirilmiştir. 

Genetik bilgi içeren genetik verilerin yönetimi ve paylaşıma açılması konusunda alınması 
gereken gerekli tedbirlere yönelik Genetik Veri Paylaşımı konulu genelge taslağı hazırlan-
mıştır. Radyoloji ve nükleer tıp hizmetlerine ilişkin çalışma usul ve esasları belirlemek üzere 
yönetmelik çalışması başlatılmıştır. Ülkemizdeki uyku laboratuvarlarının çalışma usul ve 
esasları ile yetkilendirmelerini kapsayan mevzuat çalışmamızın metin taslağı tamamlanmış 
olup çalışmalar sürdürülmektedir. 

1.3.1.4. Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hizmetleri

Bakanlığımıza bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri ve özel dal eğitim ve araştırma hastane-
leri ile bu hastanelere bağlı semt polikliniklerini kapsayan eğitim araştırma hastaneleri 105 
sağlık tesisiyle vatandaşlarımıza sağlık hizmeti vermektedir. 

Pandeminin etkin yönetimi ve organizasyonu için 81 ilimizde COVID-19 takip merkezleri 
açılmış olup 110 sağlık tesisinde 226’sı hekim olmak üzere toplam 549 personel ile hizmet 
sunmaktadır. 

Hastanelerimiz bünyesinde hizmetin gereklerine uygun olarak projelendirilmiş fiziki alan, 
özel teknolojik donanım ve sertifikasyon sahibi nitelikli personel istihdamı ve faaliyet izni 
gerektiren sağlık hizmet birimleri olan özellikli hizmet merkezlerimiz ile bölge merkezli 
anlayış çerçevesinde hizmet sunulmaktadır. Bu amaçla 2021 yılında açılan Özellikli Hizmet 
Merkezlerimiz aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
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Tablo 32: Hizmete Açılan Özellikli Hizmet Merkezleri, 2021

Kapsamlı Onkoloji Merkezi 
(KOM)

Bursa Şehir Hastanesi 
İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi

Erişkin Kemik İliği Nakil 
Merkezi

Kayseri Şehir Hastanesi (Erişkin KİNM) 

Böbrek Nakli Merkezi
İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi 
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Erişkin Kalp Merkezi

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi 
Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi  
Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

Pediatrik Kalp Merkezi Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi

Üremeye Yardımcı Tedavi 
Merkezi (ÜYTE) 

Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi  
Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi  
Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Genetik Hastalıklar 
Değerlendirme Merkezi

Bursa Şehir Hastanesi Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezi 
Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genetik Hastalıklar Değerlendirme 
Merkezi 
İstanbul Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Prof. Dr. Asaf Ataseven Ek 
Hizmet Binası Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezi 
Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genetik Hastalıklar Değerlendirme 
Merkezi 
T.C. Sağlık Bakanlığı Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi bünyesinde Genetik Laboratuvarı

Perinatal Merkez İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi

Nöromuskuler Merkez

Ankara Şehir Hastanesi (FTR Hastanesi) İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura 
Şehir Hastanesi
İstanbul Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi

İnme Ünitesi

Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
Eskişehir Şehir Hastanesi 
Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi 
İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi

İnme Merkezi
Bursa Şehir Hastanesi 
İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi
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Ayrıca Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi, İstanbul Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve 
Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin 
İnme Ünitesi, inme merkezine dönüştürülmüştür. Ankara 29 Mayıs Devlet Hastanesi İnme 
Merkezi kapanmıştır. İstanbul Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
İnme Merkezi, inme ünitesine dönüştürülmüştür.

Konya EAH ve Konya Şehir Hastanesi bünyesindeki yanık ünitesi, yanık merkezine 
dönüştürülmüştür. Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi bünyesindeki yanık ünitesi, yanık mer-
kezine dönüştürülmüştür. Muğla Eğitim Araştırma Hastanesi yanık ünitesi hizmet vermeye 
başlamıştır. 

Vatandaşlarımızın daha iyi sağlık hizmeti alması için 1.211 erişkin yoğun bakım yatağı, 110 
çocuk yoğun bakım yatağı, 177 yenidoğan yoğun bakım yatağının tescili yapılmıştır.

Eğitim ve araştırma hastanelerine bağlı olarak HET (Hitroterapi Eşliğinde Travay) ünitesi 
olan sağlık tesislerimiz aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Tablo 33: HET Ünitesi Olan Sağlık Tesisleri, 2021

Sıra No Hastane Adı
1 Ankara Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2 Isparta Şehir Hastanesi 
3 Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi  
4 Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi
5 Ankara Şehir Hastanesi (5.Kule Kadın Doğum Hastanesi)
6 Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Emzirmenin korunması, özendirilmesi ve desteklenmesi amacıyla Bebek Dostu Yenido-
ğan Yoğun Bakım Unvanı verilmektedir.

Tablo 34: Bebek Dostu Yenidoğan Yoğun Bakım Unvanı Alan Sağlık Tesisleri, 2021

Sayı İl Hastane Adı

1 Ankara Ankara Şehir Hastanesi Kadın Doğum Hastanesi 

2 İzmir İzmir Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

3 Kocaeli Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

4 Trabzon Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

5 Eskişehir Eskişehir Şehir Hastanesi 

6 Adana Adana Şehir Hastanesi 

7 Manisa Manisa Şehir Hastanesi 

8 Balıkesir Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi 

9 Çorum Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

10 Karaman T.C. Sağlık Bakanlığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi
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Adana, Kayseri, Elâzığ, Eskişehir, Bursa ve Ankara şehir hastaneleri bün-
yesinde yer alan Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri (YGAP) birimleriyle 
hastalarımıza dünya standardında ve insanlık onuruna uygun şekilde 
tedavi ve rehabilitasyon hizmeti verilmektedir.

Tablo 35: 2021 yılında açılan Tutuklu Hükümlü Adli Psikiyatri (THAP)/ Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri (YGAP)

2021 Yılında Açılan Merkezler
1 Ankara Ankara Şehir Hastanesi THAP/YGAP

2 Kayseri Kayseri Şehir Hastanesi THAP

Türkiye genelinde faaliyet gösteren eğitim ve araştırma hastanelerinin özellikli sağlık hizmeti 
sunan ünite veya birimleri bir bütün olarak acil hastaya müdahale, personel, tıbbi cihaz ve 
donanım, bina ve hizmet birimleri, malzeme ve ilaç standartları bakımından denetlenmekte-
dir. Bu kapsamda Türkiye genelinde faaliyet gösteren Bakanlığımız hastanelerinde;

•	 Acil Servislerine yönelik 985 olağan denetim, 
•	 Yoğun bakım servislerine yönelik 1.344 olağan denetim, 
•	 Yanık ünite ve merkezlerine yönelik 80 olağan denetim, 
•	 Tıbbi laboratuvarlara yönelik 938 olağan denetim,  
•	 Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları yapan ünite ve/veya merkezlere yönelik 

82 olağan denetim, 
•	 Kan transfüzyon merkezlerine 544 olağan denetim, 
•	 Terapötik aferez merkezlerine yönelik 17 olağan denetim,
•	 Palyatif bakım hizmetlerine yönelik 181 olağan denetim gerçekleştirilmiştir.

Mevzuat gereği üçüncü basamak (devlet üniversiteleri hariç) sağlık tesislerine 5 adet ruhsat 
belgesi ile 60 adet faaliyet izin belgesi düzenlenmiştir. Devlet üniversitelerine ait sağlık te-
sislerine 17 adet faaliyet izin belgesi düzenlenmiştir. 

1.3.1.5. Hastane Yapım, Tefrişat ve Onarım

Bakanlığımız tarafından sunulan sağlık hizmet-
lerinin kalitesini artırmak için uluslararası stan-
dartlarda sağlık tesislerinin yapımı ve yenilen-
mesi konusunda çalışmalar yürütülmektedir. 

Vatandaşlarımıza çok daha modern konfor-
lu ünitelerde muayene olabilme imkânı sunan 
polikliklerden,  mahremiyeti ve konforu en üst 
seviyeye çıkaran hasta odalarına, uluslararası 
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standartlarda donanıma sahip ameliyathanelere, yüksek kapasite ile çalışan sterilizasyon 
ünitelerinden, çok daha kısa sürede, doğru, güvenilir sonuç alınmasına imkân veren yüksek 
teknolojiye sahip laboratuvarlara kadar modern tıbbın tüm imkânlarının en üst düzeyde su-
nulmasına olanak sağlayan sağlık tesisleri hayata geçirilmektedir.

Ayrıca sağlık tesisi yapım ve onarımında deprem yalıtımına yönelik düzenlemeler ve ta-
sarım kriterleri büyük bir hassasiyetle uygulanmaktadır. Enerji ve su verimliliğini ön plana 
çıkaran insan ve çevre dostu hastanelerle, sağlık hizmetlerini daha düşük maliyetli ve daha 
kolay, ulaşılabilir hale getirecek teknolojilerle uyumlu bir şekilde yürütecek sağlık altyapısı 
oluşturulmaktadır.

2021 yılında geçici kabulü yapılan ve yapı denetim hizmetleri yürütülen 2. ve 3. basamak 
sağlık tesisleri aşağıda yer almaktadır.

Tablo 36: Geçici Kabulü Yapılan 2. ve 3. Basamak İşler, 2021

Adet Yatak Sayısı Ünit Sayısı
Ağız ve Diş Sağlığı 
Merkezi 3 - 85

Hastane 17 1.830 45
Ek Bina 8 745 38
Entegre İlçe Hastanesi 12 139 -
Toplam 40 2.714 168

Tablo 37: Yapı Denetim Hizmetleri Yürütülen 2. ve 3. Basamak İşler, 2021

Adet Yatak Sayısı Ünit Sayısı
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi 15 - 460
Devlet Hastanesi 64 19.372 247
Ek Bina 13 1.406 55
Entegre İlçe Hastanesi 26 298 -
Toplam 118 21.076 762

Ayrıca 2021 yılında 17 adet ağız ve diş sağlığı merkezi, 45 adet devlet hastanesi, 1 adet ek 
bina, 6 adet entegre ilçe hastanesi, 1 adet idari bina, 1 adet tip proje olmak üzere toplam 
11.911 yatak, 662 ünit ve 3.433.276 m² kapalı alanlı 71 adet yatırımın proje çalışmaları 
tamamlanmıştır.  

4 adet ağız ve diş sağlığı merkezi, 1 adet diğer bina, 38 adet devlet hastanesi, 4 adet ente-
gre ilçe hastanesi olmak üzere toplam 8.550 yatak, 180 ünit ve 2.269.229 m² kapalı alanlı 
47 adet yatırımın proje çalışmaları devam etmektedir.  

2021 yılı içerisinde inşaatı tamamlanan 32’si yataklı sağlık tesisi ve 4’ü ADSM olmak üzere 
toplam 36 adet sağlık tesisi hizmet sunumuna başlamıştır.
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Tablo 38: 2021 Yılı İçerisinde Yapımı Tamamlanarak Hizmete Giren Sağlık Tesisleri

Sıra 
No İl Kurum Adı Ünit/Yatak 

1 Afyonkarahisar Afyonkarahisar İscehisar İlçe Devlet Hastanesi 30
2 Afyonkarahisar Afyonkarahisar Sinanpaşa Devlet Hastanesi 50

3 Aksaray Aksaray Üniversitesi E.A.H. (Merkez Devlet Hastanesi 
Ek Bina) 200

4 Ankara Ankara Mamak Devlet Hastanesi 200
5 Artvin Artvin Hopa ADSM 7
6 Bilecik Bilecik Bozüyük Devlet Hastanesi 200
7 Bitlis Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi 50
8 Bitlis Bitlis Ahlat Devlet Hastanesi 50
9 Çanakkale Çanakkale Çan Devlet Hastanesi 75

10 Denizli Denizli Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi  
(8 Diş Üniti 20 Diyaliz Yatağı) 8

11 Diyarbakır Diyarbakır AMATEM 30
12 Diyarbakır Diyarbakır ÇEMATEM 20
13 Hakkâri Hakkâri Şemdinli Derecik İlçe Devlet Hastanesi 20

14 Isparta Isparta Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve 
Rehabilitasyon Hastanesi (Genel Hastane Planlanacak) 75

15 İstanbul İstanbul T.C. Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi (Seyrantepe Kampüs) 682

16 Kahramanmaraş Kahramanmaraş AMATEM 19
17 Kahramanmaraş Kahramanmaraş Elbistan Merkez ADSM 25
18 Karaman Karaman ADSM 30
19 Kayseri Kayseri Bünyan Devlet Hastanesi Revize Blok 75
20 Kayseri Kayseri Yahyalı Devlet Hastanesi Revize Ek Blok 75

21 Kütahya Kütahya Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet 
Hastanesi (Eski 82. Yıl D.H.) (FTR Olarak Kullanılması) 75

22 Malatya Malatya Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet 
Hastanesi 100

23 Muğla Muğla Yatağan Devlet Hastanesi 100

24 Nevşehir Nevşehir Dr. İ. Şevki Atasagun Devlet Hastanesi Ek Bina 
(100 Yatak) 100

25 Nevşehir Nevşehir ADSM 25
26 Ordu Ordu Akkuş Devlet Hastanesi 25
27 Sakarya Sakarya Pamukova İlçe Devlet Hastanesi 25
28 Samsun Samsun Kavak Devlet Hastanesi 25

29 Samsun Samsun 19 Mayıs İlçe Devlet Hastanesi (40 Yatak 
Kapasiteli) 25

30 Sivas Sivas Numune Hastanesi (E Blok+ ÇAGEM) 250
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Sıra 
No İl Kurum Adı Ünit/Yatak 

31 Şanlıurfa Şanlıurfa ÇEMATEM 15
32 Şanlıurfa Şanlıurfa Ceylanpınar Devlet Hastanesi 150
33 Van Van ÇEMATEM 20
34 Van Van AMATEM 30
35 Van Van Çaldıran Devlet Hastanesi Ek Bina 75
36 Van Van Saray Devlet Hastanesi 10

Mevcut sağlık tesislerinin yenilenmesi, iyileştiril-
mesi ve yapımı devam eden sağlık yatırımlarının 
açılış öncesi yerinde değerlendirmeleri yapılmak-
tadır. Bu kapsamda tadilat-onarım, enerji dönü-
şümü, güçlendirme, hasar tespit talepleri değer-
lendirilmiştir. Ayrıca 25 ilde ve 65 sağlık tesisinde 
yerinde değerlendirmeler yapılarak teknik raporlar 
hazırlanmıştır.  

Sinop ilinin Ayancık ilçesinde 11 Ağustos 2021 tarihinde meydana gelen sel felaketi nedeniy-
le mahallinde inceleme, değerlendirme ve hasar tespitinde bulunulmuştur. 

Bakanlığımıza bağlı sağlık tesislerinde kurulumu gerçekleşen trijenerasyon/kojenerasyon 
sistemlerinin faaliyet/maliyet analizi yapılmıştır. Faaliyette olan tesislerimizin 6 aylık kazanç 
tutarı 113.141.001 TL’dir.  

1.3.1.6. Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Yapılan Sağlık Tesislerine Yönelik Faaliyetler

KÖİ modeli ile 18 adet sağlık tesisi yapımı planlanmış olup bunlardan 13 tanesinin açılışı 
yapılarak hasta kabulüne başlamıştır. 5 adet sağlık tesisinin ise inşaatı devam etmektedir. 

Tablo 39: İşletmeye Açılan Şehir Hastaneleri

İller Yatak Sayısı
Adana 1.595
Ankara-Bilkent 3.732
Bursa 1.355
Elazığ Fethi Sekin 1.038
Eskişehir 1.235
Isparta 835
Kayseri 1.607
Manisa 558
Mersin 1.330
Yozgat 475
İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura 2.682
Konya 1.250
Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalioğlu 605
Toplam 18.297
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Ankara Etlik, Gaziantep, İzmir Bayraklı, Kocaeli, Kütahya Şehir Hastanelerinin inşaatları 
devam etmektedir. 

KÖİ modeli ile yapılacak ve sözleşmesi imzalanmış olan şehir hastanelerinin inşaat süresince 
denetim, ihale dokümanı, sözleşme ve eklerine teknik şartnamelere, uygulama projelerine 
uygun olarak doğrudan veya müşavirler vasıtasıyla denetlenmiş ve yüklenici tarafından 
gerçekleştirilen işler incelenerek muayene ve kabul işlemleri yapılmıştır. 

1.3.1.7. Sağlık Bilgi Sistemi Altyapısı ve Teknolojisinin Geliştirilmesi

Sağlıkla ilgili bilgi ve verilerin oluşturulması, düzenlenmesi, paylaşılması ve hastaların tanı 
ve tedavilerinin belirlenmesi ve geliştirilmesi gibi birçok alanda sağlık bilgi sistemleri kulla-
nılmaktadır.  

Verimlilik düzeyinin artırılması, maliyetlerin düşürülmesi, hasta bakım kalitesinin artırılması 
ve yanlış tıbbi uygulamaların engellemesi için sağlık bilgi sistemleri ve teknoloji altyapısı 
geliştirilmeye devam edilmektedir. Bu amaçlarla 2021 yılında yapılan çalışmalar aşağıda 
belirtilmiştir.

Dijital hastane; her türlü iletişim aracı ve tıb-
bi cihazın birbiriyle ve diğer bilgi sistemleriyle 
entegre olduğu, sağlık çalışanları ve hastala-
rın tele tıp ve mobil tıp uygulamalarıyla has-
tane içinden veya dışından veri alışverişinde 
bulunabildiği hastanelerdir.
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Dijital hastane ile bilgi teknolojilerinin, sağlık hizmetlerinin sunumunda ve geliştirilmesinde 
optimal ölçüde kullanılması hedeflemektedir. HIMSS (Healthcare Information and Mana-
gement Systems Society) dünya üzerindeki hastanelerde süreçleri iyileştirmek ve hastala-
rın daha iyi hizmet almasını sağlamak için geliştirilen yöntem ve akış modellerinin, HIMSS 
Analitik adı altında uluslararası bir standardizasyon mekanizması haline getirilerek EMRAM 
(Electronic Medical Record Adoption Model) geliştirmiştir.

2021 yılı içerisinde, 30 hastanemiz EMRAM seviye 6, 4 sağlık kuruluşumuz O-EMRAM 
seviye 6, 2 hastanemiz EMRAM seviye 7 olarak belgelendirilmiştir. Ülkemizdeki EMRAM 
seviye 6 hastane sayısı 69, O-EMRAM seviye 6 hastane sayısı 14'tür. Ayrıca Yozgat Şehir 
Hastanesi ve Tire Devlet Hastanesinin EMRAM seviye 7 olarak tasdik edilmesiyle toplam 
EMRAM seviye 7 hastane sayısı 5’e ulaşmıştır. 

e-Nabız Kişisel Sağlık Kaydı Sistemi; vatandaşların tüm sağlık kayıtlarını tek bir platform-
da toplayan, zaman ve mekândan bağımsız olarak kolay, hızlı ve güvenilir şekilde erişime ve 
kontrole imkân sunan 2015 yılında hizmete alınan kişisel sağlık kaydı sistemidir.

e-Nabız ile laboratuvar tahlillerine, radyolojik görüntülere, kullanılan reçete ve ilaç bilgilerine, 
acil durum bilgilerine, konulmuş teşhis, verilmiş her türlü rapor gibi muayene ve tedaviye 
ait her tür detaylı bilgiyi içeren sağlık geçmişine cep telefonlarından, tabletlerinden ya da 
bilgisayarlarından 7/24 erişilebilmektedir.Ayrıca e-Nabız üzerinden randevu alınılabilmekte, 
kemik iliği-kan bağışı ve organ bağışı beyanı yapabilmektedir. Sistemin mobil uygulamasın-
da yer alan 112 acil butonu ile acil durumlarda konum ve acil sağlık bilgileri acil ekipleriyle 
paylaşılabilmektedir.

COVID-19 pandemisi nedeniyle yüksek riskli grupta bulunan kişilerin e-Nabız üzerinden 
idari izin belgesini temin etmesi sağlanmıştır. Ayrıca e-Nabız üzerinden COVID-19 test 
sonucunun indirilebilmesi ve grip (influenza) aşısı için risk durumunun görüntülenmesine 
yönelik geliştirmeler yapılmıştır. Ayrıca e-Nabız web ve mobil uygulama üzerinde yer alan 
COVID-19 alanından aşı bilgilerine, aşı kartına ve AB uyumlu sağlık pasaportu bilgilerine 
erişim sağlanmıştır. 
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Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ve Erciyes Üniversitesi iş birliği ile geliştirilen 
inaktif COVID-19 aşısı TURKOVAC için gönüllü olmak isteyen vatandaşların e-Nabız üze-
rinden başvuru yapabilmesine yönelik geliştirmeler yapılmıştır.

Sağlıkta İstatistik ve Nedensel Analizler (SİNA) Platformu; kaynaklarının daha etkin yö-
netilmesi, merkez ve taşra teşkilatı kullanıcılarının etkin ve hızlı karar alma yetisinin arttırıl-
ması amacıyla geliştirilen Bakanlığımıza ait yerli karar destek sistemi platformudur.

Mekânsal İş Zekâsı (MİZ) Platformu (Coğrafi Bilgi Siste-
mi); vatandaşlarımıza daha kaliteli ve etkin sağlık hizmeti su-
nabilmek amacı ile tüm sağlık kuruluşlarında üretilen sağlık 
verileri ile sağlığı dolaylı yoldan ilgilendiren verilerden fayda-
lanılarak, CBS alt yapısı aracılığıyla MİZ Platformu geliştiril-
miştir.

Karar Destek Sistemleri (KDS); ağırlıklı olarak ülke genelindeki sağlık tesisleri tarafından 
toplanan sağlık bilgileri ve demografik bilgilerden yararlanılarak karar vericilerin ve uygula-
yıcıların yararlanması amacıyla veriler modellenmekte ve görselleştirilerek kullanıma sunul-
maktadır.

Teleradyoloji Uygulaması; sağlık tesislerindeki tetkiklerin, tıbbi görüntü verilerinin, rad-
yolojik raporların ve klinik dokümanların 
uluslararası standartlarda Bakanlığımıza 
ait sunucularda saklanması ve lokasyon 
bağımsız olarak farklı sağlık tesislerin-
den bunlara ulaşılması amacıyla hizme- 
te sunulmuştur. Teleradyoloji kullanımıy-
la hekimler sağlık tesisi içinden ve/veya 
dışından üretilen tüm raporlara, radyolo-
jik görüntülere ve dokümanlara erişebil-
diği gibi, radyoloji uzmanları da görüntü 
değerlendirme raporu yazabilmekte ve 
çevrimiçi konsültasyon yapabilmektedir-
ler.
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e-Nabız Sistemi’ne entegre olan Teleradyoloji Uygulaması ile hekimler kendilerine başvuran 
hastaların tıbbi görüntülerini, bu görüntülere yazılmış raporları görebilmekte, meslektaşla-
rıyla anlık olarak online (çevrimiçi) fikir alışverişinde bulunabilmekte, görüntülü ve sesli ola-
rak aynı radyolojik görüntü üzerinde birlikte raporlama yapabilmektedir.

Proje kapsamında sahadaki personelin ve hastane personelinin veri gönderimini takip ede-
bilmeleri için Sistem Takip Modülü hazırlanmıştır. https://stm.teletip.saglik.gov.tr/ linkin-
den kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapılabilmektedir.

Teleradyoloji sistemi kapsamında Merkezi Görüntü Arşivi (MGA) devreye alınmıştır. Bu kap-
samda kaynak ihtiyacı olan hastanelerin talepleri doğrultusunda hastane sunucularında 
bulunan Key Object Selection (KOS) verisi Teleradyoloji sistemine gönderilmiş görüntüle-
rin Bakanlığımız bünyesinde bulunan MGA sunucusuna aktarımı sağlanmaktadır. MGA ile 
hastanelerde yaşanan veri kaybının önüne geçilmesi hedeflenmekte ve ekstra bir kaynak 
ihtiyacı hâsıl olduğu durumlarda Bakanlık sunucularının kullanımı sağlanmaktadır.

Engelsiz Sağlık İletişim Merkezi (ESİM) Uygulaması; işitme 
engelli bireylerin sağlık hizmetine ulaşımını kolaylaştırmak adına 
2016 yılında hizmete girmiştir. Mobil uygulama üzerinden, işa-
ret diliyle ve 7/24 esasıyla çalışmaktadır. ESİM ile işitme engelli 
vatandaşlarımız, acil bir sağlık sorununda ambulans talebinde 

bulunabilmekte, MHRS üzerin-
den muayene randevusu alabil-
mekte, muayene sırasında canlı 
tercüman desteği alabilmektedir. 
İşitme engelli vatandaşlarımızın 
sağlık hizmetine erişimi kolaylaştırılarak, konuşamadığı için 
karşılaştığı iletişim sorunu ortadan kaldırılmıştır. 

Teknoloji Kaptanları Ödüllerinde ESİM Yılın Sosyal Sorum-
luluk Projesi birincisi seçilmiştir.

Neyim Var Uygulaması; kullanıcının şikâyetlerine iliş-
kin alınan (ya da sisteme kayıtlı) TC. Kimlik numarası 
ile yaş, cinsiyet, aile hekimi vb. bilgileri ile varsa geç-
miş sağlık verilerine e-Nabız sistemi üzerinden ulaşan, 
bu verileri kullanarak zenginleştirilmiş sorgulama süreci 
başlatıp hastaya gitmesi gereken polikliniği öneren uy-
gulamadır. Uygulama sorgulama verileri ve muhtemel 
tanıları hastanın gideceği doktorla paylaşabilen ya-
pay zekâ destekli bir uzman sistemdir. Web taban-
lı çalışacak olan uygulama, aynı zamanda Android 
ve IOS destekli iki ayrı mobil uygulama da geliştirilmiş olup test aşamasındadır. 
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Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS); vatandaşların 
sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak ve sağlık hizmet-
leri sunumunda verimi artırmak amacıyla hizmete alınmıştır. 
7/24 esasına göre Alo 182 hattından, mobil cihaz uygulama-
larından, hastanelerden, aile hekimlerinden ve web üzerinden 
vatandaşlarımız istedikleri hastane ve hekime muayene ran-
devusu alabilmektedirler.

MHRS 10 ilde 11 lokasyonda toplamda 4.556 çalışanıyla Ba-
kanlığımıza bağlı kamu hastanelerine, ağız ve diş sağlığı merkezleri ile hastanelerine ve aile 
sağlığı birimlerine randevu hizmeti veren merkezi bir uygulamadır. Hizmet başlangıcından 
2021 yılı sonuna kadar 82.580.553 vatandaşımıza toplamda 1.212.900.936 randevu veril-
miştir. 

Evde Sağlık Hizmetleri Çağrı Merkezi; MHRS kapsamında 16 Ağustos 2017 tarihi itiba-
rıyla evde sağlık hizmetleri biriminde randevu hizmeti verilmeye başlanmıştır. Evde sağlık 
hizmetlerinde ihtiyacı olan bireylerin muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım ve rehabili-
tasyonlarının evinde ve aile ortamında yapılması, bu kişilere ve aile bireylerine sosyal ve 
psikolojik destek hizmetlerinin bir bütün olarak birlikte verilmesi amacıyla 7/24 esasına göre 
444 38 33 hattından vatandaşların hizmet alması sağlanmaktadır.

Evde sağlık hizmetleri birimine hizmet başlangıcından 2021 yılı sonuna kadar 4.887.947 
çağrı alınmıştır. 

Proje kapsamında yapay zekâ destekli Semptom-Tanı-Poliklinik (STP) modeli oluşturulmuş-
tur. STP modelinde tıbbi semptom listesi, halk dilindeki ifadeleri, semptom setleri ile olası 
tanıların eşleştirilmesi ve literatürde tespit edilebildiği kadarıyla veya uzman görüşü ile bu 
eşleşmelerin görülme sıklığının belirlenmesi, tanı ve poliklinik eşleşmesi, semptomlar içeri-
sinden aciliyet gerektirenlerin belirlenmesi yapılmaktadır. STP modelinde semptom-hasta-
lık, hastalık-hastalık, hasta-semptom, semptom-süre, hastalık-semptom, mevsim-hastalık 
gibi pek çok sorgu fonksiyonları ve ilişkileri oluşturulmaktadır. Bu modelde 2021 yılı sonu 
itibarıyla 457 semptom, 522 tanı, 2.742 ana ve ek şikâyet tanımlanmıştır.

Halk Sağlığı Yönetim Sistemi (HSYS): Sistem ile birinci basamak sağlık hizmeti, halk sağ-
lığı hizmeti ve koruyucu önleyici sağlık hizmetine yönelik ihtiyaç duyulan farklı uygulamala-
rın bütünleşik bir yapıda kurgulanması, kaliteli veri toplanması, toplanan verilerin analizinin 
yapılması, tüm süreçlerin uluslararası standartlara uygun hale getirilmesi ve tek merkezden 
yönetilebilir olması amaçlanmıştır.

Bu kapsamda 2015 yılında farklı kaynaklar ile çalışmalara başlanmıştır. Mevcut durumda 
belirli standartlara uygun olarak 41 aktif uygulama geliştirilmiş olup halen yeni uygulamala-
rın analizine ve geliştirilmesine devam edilmektedir. HSYS’nin 2021 yıl sonu itibarıyla aktif 
kullanıcı sayısı 252.253’tür.
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Ölüm Bildirim Sistemi (ÖBS): Bakanlığımızın Sağlıkta Dönüşüm 
Programı çerçevesinde başlatmış olduğu ÖBS, İçişleri Bakanlığı 
NVİGM ve TÜİK ile ortaklaşa geliştirilerek, ”https://obs.saglik.gov.
tr” web adresi üzerinden 1 Ocak 2013 tarihinde uygulamaya ko-
nulmuştur.

Sistemin başlıca amacı; ülkemizde meydana gelen ölümlere dair 
verileri hızlı, doğru ve kaliteli şekilde derleyerek elektronik orta-
ma kaydetmek, paydaş kuruluşlara ve Bakanlığımızın tüm bilgi 
sistemlerine anlık veri aktarmaktır. Sistem kullanılmaya başlandığından itibaren 4.140.000 
ölüm vakası kaydı yapılmıştır.

Dünya’da ve ülkemizde görülen pandemi sürecinde, 81 ilimizde COVID-19 değerlendirme 
komisyonları oluşturulmuş, bu hastalık nedeni ile gerçekleşen ölümlerin illerde değerlendiril-
mesinin yapılması sağlanmıştır.

Hastalık Yönetim Platformu (HYP): HYP ile yaşlanan nüfus 
ve kronik hastalıkların artmasına bağlı olarak sağlık sistemleri 
ve ekonomisi üzerindeki yükün azaltılması ve sağlık hizmetleri-
nin kaliteli bir şekilde sürdürülebilirliğinin sağlanması amaçlan-
mıştır.

HYP ile kronik hastalıkların erken teşhisi, periyodik izlemlerle 
kanıta dayalı tıp kılavuzlarının önerileri doğrultusunda uygun 
tedavi sağlanarak hastalıkların semptom ve bulgularının kont-

rol altına alınması ve komplikasyon izlemi ile bireylerin fonksiyon kayıpları yaşamalarının ve 
engelli hale gelmelerinin önüne geçilmesi hedeflenmektedir.

Sistemin yazılım geliştirmesi tamamlanmış olup, Samsun, Malatya, Adıyaman ve Sakarya 
illerinde pilot çalışmaları devam etmektedir. Sistemde geliştirilmesi tamamlanan ve canlı 
ortamda kullanıma hazır hale getirilen 5 adet hastalık (diyabet, hipertansiyon, kardiyovaskü-
ler, obezite, yaşlı izlem) modülü bulunmaktadır. 2021 yıl sonu itibarıyla HYP Platformunda 4 
adet yeni hastalık (koroner arter hastalığı, kronik böbrek yetmezliği, çok yönlü yaşlı sağlığı 
izlem–hemşire modülü ile beyin damar hastalıkları ve inme) daha geliştirilmiş ve kullanıma 
hazır hale getirilmiştir.

Merkezi Entegre Laboratuvar İşletim Sistemi (MELİS): MELİS, Bakanlığımıza bağlı bi-
rinci basamak sağlık kurum ve kuruluşları için laboratuvar tetkik istemlerinin yapılması ve 
laboratuvarlardan alınan sonuçların birinci basamak sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan 
hekimlere iletilmesi sürecinin daha hızlı, güvenilir ve ekonomik olarak yürütülebilmesi ama-
cıyla geliştirilmiştir.  

Hekimler tarafından yapılan tetkik istemlerinin numunelerle ilişkilendirilmesi, numune bil-
gilerinin laboratuvarlara iletilmesi, numuneler çalışıldıktan sonra laboratuvarlar tarafından 
üretilen sonuç verilerinin hekimlere iletilmesi hizmeti bu yazılım aracılığı ile gerçekleşmek-
tedir. Aralık 2021 itibarıyla aralarında İstanbul’un da bulunduğu 15 il eklenerek mevcut aktif 
il sayısı 53’e çıkarılmıştır.
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e-Rapor Sistemi: Bakanlığımıza bağlı sağlık kuruluşlarınca verilen tüm raporların elektronik 
ortamda, e-imzalı olarak verilmesini sağlamak geliştirilen sistemdir. Sağlık kuruluşlarımızda 
oluşturulan raporlar ilgili kurum ve kuruluşlarla online ortamda ilgili mevzuat çerçevesinde 
paylaşılmaktadır. Vatandaşlarımız, kendisine ait raporlara e-Devlet Kapısı ve e-Nabız Siste-
mi üzerinden erişebilmektedir.

1. e-Doğum Raporu: Ülkemizdeki sağlık kuruluşlarında gerçekleşen tüm doğumlar 
e-doğum raporu üzerinden kayıt altına alınmaktadır. Anne veya (evlilik birliği içindeki) 
babanın talebi halinde e-rapor sistemi üzerinden alınan bebek bilgileri, T.C. kimlik 
kartının otomatik oluşturulması amacıyla, NVİGM’ye, yapılan entegrasyon üzerinden 
elektronik ortamda iletilmektedir. Yeni doğan bebeğin T.C. Kimlik Kartı, NVİGM ta-
rafından aile tarafından talep edilen adrese gönderilebilmektedir. e-doğum raporları 
bileşeni 1 Mart 2018 tarihinden itibaren ülke genelinde hizmete sunulmuş olup sistem 
üzerinden 2021 yıl sonu itibarıyla 4.743.526 e-İmzalı doğum raporu oluşturulmuştur.

2. e-Sporcu Raporu: Ülkemiz genelinde sağlık kuruluşlarında aile hekimleri ve uzman 
hekimler tarafından verilen sporcu olabilir kararının belirtildiği elektronik imzalı olarak 
oluşturulan raporlardır. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yapılan protokol kapsamında 
ilgili raporlar entegrasyon aracılığıyla doğrulanmaktadır. Sistemin hizmete sunulduğu 
31 Ağustos 2018 tarihinden itibaren 2021 yıl sonu itibarıyla 665.536 e-İmzalı rapor 
oluşturulmuştur.

3. e-Sürücü Raporu: Emniyet Genel Müdürlüğü yetkilileri ile yapılan analiz çalışmaları 
sonrası başlatılan e-sürücü raporları projesi NVİGM iş birliği ile sürdürülmektedir. 
Vatandaşlarımızın sağlık tesisinde geçirecekleri süreyi azaltmak amacı ile e-Devlet 
üzerinden muayene başvurularını yapabilmeleri sağlanmış ve 20 Haziran 2019 tari-
hinde hizmete sunulmuştur. Hizmete sunulduğu tarihten 2021 yılı sonuna kadar top-
lam 6.663.743 adet rapor oluşturulmuştur.

4. e-Yoklama ASAL: Askerlik yükümlüsü vatandaşların hızlı ve kolay şekilde yoklama ve 
muayene işlemlerini yaptırabilmeleri amacıyla Bakanlığımız, Millî Savunma Bakanlığı 
ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı koordinasyonuyla geliştirilen uygulamaların bütü-
nüdür. Millî Savunma Bakanlığına kayıt işlemi gerçekleştirilen toplam rapor sayısı 
2021 yıl sonu itibarıyla 2.082.762’dir.

5. e-Psikoteknik Raporu: Ticari araç sürücülerinin Sürücü belgesi almadan önce geç-
mesi gereken psikoteknik değerlendirmenin tüm süreçlerini kapsayan bileşendir. 
2021 yıl sonu itibarıyla toplam 1.437.151 rapor oluşturulmuştur.

6. e-Erişkinler İçin Engellilik Sağlık Kurulu Raporu: Rapor bileşeni, Erişkinler İçin 
Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik’e uygun geliştirilmiştir. 2021 yıl sonu 
itibarıyla toplam 1.162.721 rapor oluşturulmuştur.

7. e-ÇÖZGER Raporu: Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değerlendirmesi Hakkında Yö-
netmelik hükümlerine uygun olarak geliştirilmiştir. 2021 yıl sonu itibarıyla toplam 
539.548 rapor oluşturulmuştur.

8. e-Durum Bildirir Tek Hekim Raporları: Ülkemiz genelinde verilen tüm ‘Durum Bildirir 
Tek Hekim’ raporlarını kapsamaktadır. 2021 yıl sonu itibarıyla toplam 1.846.840 rapor 
oluşturulmuştur.
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9. e-Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporları: Bakanlığımız tarafından yayımlanan Sağ-
lık Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönergede belirlenen niteliklere göre 
geliştirilmiş olup 14 Ocak 2020 tarihinde hizmete sunulmuştur. 2021 yıl sonu itibarıyla 
toplam 90.418 rapor oluşturulmuştur.

10. e-İstirahat Raporu (COVID-19): COVID-19 pozitif veya temaslı olan hastalara dü-
zenlenecek istirahat raporları, filyasyon ekiplerinde görevli hekimler tarafından pan-
demi sürecinde geliştirilen mobil uygulama FİTAS ve ilçe sağlık müdürlükleri, toplum 
sağlığı müdürlüklerinde görev yapan hekimlerin HSYS üzerinden erişim sağladıkları 
e-Rapor Web Uygulaması vasıtasıyla düzenlenmektedir. e-Rapor SGK entegrasyo-
nu ile hekimler tarafından oluşturulan raporlar sistemimize aktarılmakta ve otomatik 
olarak e-Nabız ve e-Devlet Sistemi’nde görüntülenmekte ayrıca vatandaşlara SMS’le 
durum bildirimi sağlanmaktadır.

Hastane Enfeksiyonları Sürveyans Sistemi: Yataklı tedavi kurumlarında hastane enfek-
siyonları sürveyansı enfeksiyon kontrol hekimleri ve hemşireleri tarafından “Ulusal Hastane 
Enfeksiyonları Sürveyans Standartları” kapsamında yürütülmektedir. Yataklı Tedavi Kurum-
ları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği”ne göre gün hastaneleri haricindeki kamu kurum ve ku-
ruluşları ile özel sektöre ait bütün yataklı tedavi kurumları hastane enfeksiyonları sürveyansı 
yapmak ve sürveyans verilerini kayıt altına almakla yükümlüdür. Hastane enfeksiyonları sür-
veyans verileri günlük olarak toplanıp kayıt altına alınmakta, Ulusal Hastane Enfeksiyonları 
Sürveyans Sistemi üzerinden bildirim yapılmaktadır. Sistemin kullanıcı sayısı 2021 yıl sonu 
itibarıyla 1.903’tür.

Beyaz Kod Uygulaması: Bakanlığımız ve bağlı 
kuruluşlar ile özel sağlık tesislerinde çalışan sağlık 
personelinin, hizmet sunumu sırasında kendisine 
yönelik işlenen suçların şikâyet bildirimini sağlaya-
bildiği, Bakanlık tarafından bu vakaların izlendiği, 
değerlendirildiği ve raporlandığı bir uygulamadır. 

Bildirilen vaka verileri Beyaz Kod uygulamasında 
kayıt altına alınarak sağlık personeline yapılan şid-
det olaylarının neden-sonuç ilişkilerinin kurulabil-

mesi, şiddet uygulayan kişilerin özelliklerinin takibi ve vatandaşa sunulan sağlık hizmeti sı-
rasında meydana gelen aksaklıkların tespitinin sağlanması amaçlanmaktadır. 2021 yıl sonu 
itibarıyla 101.984 personel tarafından Beyaz Kod Uygulaması kullanılmıştır.

GİZ Sistemi: Hassas kişisel bilgilerin şifrelenmesini sağlayan sistemdir. Kişisel Verilerin Ko-
runması Kanunu; kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişi-
lerin temel hak ve özgürlüklerini korumayı ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin 
yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemiştir. Bu kapsamda Bakanlık bünye-
sinde kişisel veri saklayan sistemlerin hassas verileri şifrelemesine ve ihtiyaç duyulduğunda 
yetkili sistem ve kullanıcılar tarafından şifrelenen verilerin geri çözülmesine olanak sağlayan 
GİZ sistemi devreye alınmıştır. Sistem e-Nabız, e-Rapor, SİNA, HES, ÖBS, Neyim Var sis-
temleri tarafından kullanılmaktadır.
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COVID-19 Pandemisi Kapsamında Geliştirilen Uygulamalar

1.  Hayat Eve Sığar (HES) Uygulaması; COVID-19 pandemisi ile mücadele döneminde 
bilişim ve teknolojinin sunduğu imkânlardan en üst düzeyde faydalanmak ve 
tüm süreci sağlık bilişim sistemleri üzerinden kontrol edebilmek için 
HES uygulaması vatandaşların hizmetine sunulmuştur.

HES uygulaması ile vatandaşlarımız; yaşadıkları bölgede ya 
da gitmek istedikleri lokasyondaki risk durumunu ve hastalık 
yoğunluğunu harita üzerinden görebilmektedirler. Ayrıca va-
tandaşlarımız tüm ailesini ve sevdiklerini izin vermeleri halin-
de listelerine ekleyebilmekte, durumları hakkında bilgi sahibi 
olabilmekte ve riskli bir durumla karşılaşmadan önce önlem ala-
bilmektedirler. Uygulamadaki İhbar Modülü ile pandemi kuralla-
rına uygun olmayan olumsuzluklar İl Salgın Denetim Merkezine 
(İSDEM) bildirilebilmektedir. HES uygulaması ile riskli kişilere ait 
izolasyon bilgisi, bulaş kaynağı ve temaslı bilgisi görülebilmekte olup 
ayrıca temaslı bildirimi yapılabilmektedir.

COVID-19 pandemisine karşı aşı uygulaması yapılan her kişi, 
uygulanan aşıya ait detayları “COVID-19 Aşı Bilgilerim” menüsü ile 
görebilmekte, aşı kartını oluşturabilmekte ve aşı kartını cihazına indi-
rebilmektedir. COVID-19 aşısı sonrası belirti yaşanması durumunda 
Anket menüsünden geri bildirim yapabilmektedir. AB Uyumlu Sağlık 
Pasaportu menüsü ile ülke içinde ve ülkeler arası seyahatlerde aşı, 
bağışıklık ve diğer sağlık bilgilerinin ülke otoriteleri ve hava yolları 

firmalarıyla paylaşılmasına olanak tanıyan HealthPass Uygulamasına yönlendirilmektedir. 

Tüm kamu, kurum ve kuruluşlarda, alışveriş merkezlerinde, seyahatlerde HES kodu kullanı-
mı zorunlu olup HES Kodu 3 farklı yöntem (SMS, e-Devlet Kapısı ve HES Uygulaması) ile 
alınabilmektedir. Uygulama 10 Nisan 2020 tarihinde vatandaşlarımızın sunulmuş olup, 2021 
yıl sonu itibarıyla; toplam HES kodu sayısı 199.784.489, toplam HES kodu sorgulama sayısı 
3.456.795.986, HES uygulaması indirme sayısı ise 59.378.924’tür.

MHRS kapsamında 9 Temmuz 2020 tarihi itibarıyla HES Çağrı Merkezi devreye alınmıştır. 
Toplu taşıma araçları, toplu kullanım alanları gibi yerlerde geçirilecek süre boyunca bulaş 
riskini azaltmak amacına hizmet eden HES kodu ve HES uygulaması destek hattı olarak 
hizmet vermek için 7/24 esasına göre 0850 477 04 77 hattından vatandaşlarımızı hizmet 
alabilmektedir. HES çağrı merkezi üzerinden 2021 yılında 201.396 çağrı alınmıştır. 

TÜSİAD ve TBV tarafından 1 Haziran 2021 tarihinde düzen-
lenen 15. eTR Ödülleri Töreni'nde COVID-19 Pandemisi ile 
mücadelenin en önemli uygulamaları olan Hayat Eve Sığar 
(HES) Kamudan Vatandaşa En İyi Uygulama Ödülünü ka-
zanmıştır. Doctorclub Awards 2021 Türkiye’nin Sağlık Ödül-
lerinde ise Yenilikçi Ürün/Uygulaması ödülünü almıştır. Ay-
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rıca App Store Awards 2021’de En İyi Uygulama 
Ödülünü almıştır. Teknoloji Kaptanları Ödüllerinde 
HES, Yılın Djital Dönüşüm Projesi birincisi, Yılın 
Müşteri ile Etkileşim Projesi Ödülü birincisi, Yı-
lın Operasyonel Yetkinlik Projesi ikincisi ve Yılın 
Sosyal Sorumluluk Projesi üçüncüsü seçilmiştir. 

HealthPass Uygulaması; uluslararası seyahatin 
hızlı, güvenilir şekilde ilerlemesi ve ülkeler arası 
pandemi ile mücadeledeki iş birliklerini kolaylaştır-
mak amacıyla hizmete alınmıştır. 

Uygulama ile vatandaşlarımız aşı, test ve 
bağışıklık sertifikalarını uluslararası stan-
dartlarda saklayabilmekte ve seyahat es-
nasında kolaylıkla kullanabilmektedir.

HealtPass uygulaması ile vatandaşlar; 
e-Nabız Uygulaması üzerinden aşı, test ve 
bağışıklık sertifikalarını Dijital Sağlık Ser-
tifikası Ekle menüsü ile sağlık cüzdanına 
ekleyebilmekte, Dijital Sağlık Cüzdanı 
menüsü ile ilgili sertifikayı görüntüleyebil-
mekte ve Dijital Sağlık Sertifikası menüsü 
ile ilgili sertifikayı doğrulayabilmektedir.

2. Filyasyon ve İzolasyon Takip Siste-
mi (FİTAS); Bakanlığımız yönetiminde 
gerçekleştirilen ilk kez Ülkemizde uygula-

nan filyasyon süreci dünyaya örnek olmuştur. Filyas-
yon sürecinde derlenen sağlık verilerinin, düzgün ve 
sürekli bir şekilde toplanması, analiz edilmesi, karar 
verici olan kurulların önüne konulması, raporlanma-
sı, karar destek olarak kullanılması sayesinde bilişim 
ve iletişim teknolojilerinin verimli kullanımı mümkün 
olmuştur.

FİTAS, COVID-19 virüsünün yayılmasını engellemek, etkilerini en aza indirgemek için alı-
nacak önlemlere destek olmak, bulaşıcı hastalığın ilk ortaya çıkış nedenini bulmak ve risk 
altındaki temaslı kişilere hızlıca ulaşmak amacıyla geliştirilmiştir. Toplum sağlığını etkileyen 
en kritik projeler arasında yer alan FİTAS mobil uygulama olarak geliştirilmiş ve 13 Nisan 
2020 tarihinde kullanıma açılmıştır. Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi süresince Ba-
kanlığımızın uyguladığı filyasyon yönetiminde aktif olarak kullanılmaktadır.
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Üç kişiden oluşan filyasyon ekipleri, vaka ortaya çıkması ile tarama yaparak vakaya ve va-
kanın temaslılarına ulaşarak filyasyon işlemini gerçekleştirmektedir. Saha çalışmaları saye-
sinde yayılma önlenmekte ve risk grubunda olan kişilere erken tanı konulması sağlanarak 
tedaviye başlanması mümkün olmaktadır. Bu süreçlerin yürütülmesi esnasında FİTAS mobil 
uygulaması 200 bine yakın saha ekibince kullanılmaktadır.

FİTAS ile filyasyon ekipleri tarafından sahada tutulan kayıtlar sayesinde salgın yayılım hari-
tası oluşturulmuştur. Ayrıca hastanede yatan hastaların günlük izlemlerine ait yoğun bakım, 
entübasyon, uygulanan tedavi gibi izlem bilgileri oluşturulmuştur.  

Uygulama; Halk Sağlığı Yönetim Sistemi (HSYS), Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi, e-Nabız 
Kişisel Sağlık Sistemi, e-Rapor, e-Reçete, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Mekânsal İş 
Zekâsı (MİZ), İçişleri Bakanlığı Salgın Denetim Uygulaması (İSDEM) gibi sistemler ile en-
tegre çalışmaktadır.

FİTAS Uygulaması’ndan, Kişiye Bileklik Tanımlama ve Hayat Eve Sığar ile Bağlan işleminin 
gerçekleştirilmesi, bileklik teslim edilecek kişinin HES Uygulaması üzerinden izolasyon ko-
numunun belirlenmesi, cihaz ile bağlantısının yapılması, Bileklik Teslim Formunun doldurul-
ması sağlanmıştır. 2021 yıl sonu itibarıyla 37.347 kullanıcısı bulunmaktadır.

TÜSİAD ve TBV tarafından 1 Haziran 2021 tarihinde düzenlenen 15. eTR Ödülleri Töreni'n-
de COVID-19 Pandemisi ile mücadelenin en önemli uygulamaları olan FİTAS Enocta Özel 
Ödülünü almıştır.

3. Dr. e-Nabız Sistemi (Telesağlık Sistemleri); 
COVID-19 pandemisinde riskli kişilerin sağlık hiz-
metlerine ulaşması ve bulaşın azaltılması amacıyla 
uzaktan muayene sistemi bir ihtiyaç halinde gelmiş-
tir. Bu ihtiyacı karşılaması amacıyla gerçekleştirilen 
çalışmalar neticesinde Dr. e-Nabız (Tele Sağlık) sistemi geliştirilmiştir.

Dr. e-Nabız Sistemi ile riskli kişilerin MHRS aracılığıyla görüntülü muayene randevusu 
alabilmesi sağlanmaktadır. MHRS’den randevu alınması sonucunda hastaya randevu 
saatinden bir saat önce SMS yoluyla görüşmenin gerçekleştirileceği link gönderilmektedir. 
Alınan randevu ile hasta ve hekim uzaktan online olarak görüntülü görüşme gerçekleştire-
bilmektedir.

Uygulama web ortamında çalışmakta olup https://dr.enabiz.gov.tr/ üzerinden erişim sağ-
lanmaktadır.

4. Vaka Takip Modülü: COVID-19 vaka ve temaslılarına ilişkin tüm sürecin bütünleşik ta-
kibinin sağlanabilmesi ve her açıdan fayda sağlayacak bir veritabanı oluşturulabilmesi için 
Bakanlığımız tarafından geliştirilen HSYS Vaka Takip Modülü kullanılmaktadır.

Pandemi sürecini, daha sağlıklı yürütebilmek için, evde izolasyon verilen vakalar, vaka te-
maslıları, yurt dışı sınırından gelen ve şehirler arası seyahat eden vatandaşlarımızın 14 gün 
süreyle takibi yapılmaktadır. Sistemin kullanıcı sayısı 2021 yıl sonu itibarıyla 267.711’dir.
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1.3.1.8. Sağlık Hizmeti Sunumunda İhtiyaç Duyulan Tıbbî Cihaz, Malzeme ve  
İlaç Alımı

Kaynakların etkin ve verimli kullanılması, sağlık tesislerimizin tıbbi cihaz ve tıbbi demirbaş 
ihtiyaçlarının karşılanmasında uygulama birlikteliğin sağlanması, ileri teknolojilere sahip ci-
hazların daha uygun fiyat avantajlarından yararlanılarak teminin yapılıp sağlık tesislerimize 
kazandırılması için Bakanlığımızca merkezi alım planlamaları yapılmaktadır. 

2017 ve 2018 yıllarında 48 kalem, 2019 yılında 68 kaleme olan merkezi alıma tabi tıbbi 
cihaz sayısı 2020 ve 2021 yıllarında 69 kaleme çıkarılmıştır. 159 sağlık tesisimizde ihtiyaç 
fazlası olarak bulunan merkezi izne tabi tıbbi cihaz listesinde yer alan 399 adet tıbbi cihaz 
ihtiyacı olan 168 sağlık tesisine devredilerek âtıl durumdaki cihazların aktif olarak kullanımı 
sağlanmıştır.

Kısıtlı bütçe imkânlarının etkin ve verimli kullanılması, planlanması ve gelir-gider dengesi-
nin sağlanabilmesi, gereksiz alımların önüne geçilerek âtıl kapasite oluşumunun önlenmesi 
amacıyla Bakanlığımızdan izin alınması gereken Merkezi İzne Tabi Tıbbi Cihaz Hizmet ve 
Tıbbi Hizmet Alımları Listesi belirlenmiştir.

Bakanlığımız Sağlık Market (TPS, Te-
darik Planlama Sistemi) yazılımında 
Teknik Şartname İşlemleri modülleri ge-
liştirilerek tüm yetkili firmaların ve 81 il 
sağlık müdürlüğü çalışanının kullanımı-
na sunulmuştur. Tedarik Planlama Siste-
mi Teknik Şartname İşlemleri modülleri 
üzerinde sağlık tesisleri ve firmaların da 

giriş yapabileceği ve ürünlerin cihaz uyumlu, özel hizmet gerektiren vb. hususlarını bildire-
bilecekleri Ürün Özellikleri Görüş Bildirim ve ilanda bulunmayan ürün ölçülerini talep ede-
bilecekleri Malzeme Tanım Talep İşlemleri kısımları üzerinden bildirimler alınmaya devam 
edilmektedir.

Sağlık market aracılığıyla alımı yapılan ürünle-
re sağlık tesisi tarafından yapılan uygunsuzluk 
bildirimleri incelenmiş, numuneler teknik şartna-
meye ve kullanıma uygunluk açısından değer-
lendirilmiş ve sonuçlar Devlet Malzeme Ofisi’ne 
bildirilmiştir. 

Hastabaşı Katalog ürünlerinde 786 şartname-
nin 263 tanesinde %33 oranında tedarikçi anlaşma imzalamıştır. Katalog ürünlerinde 407 
şartnamenin 260 tanesinde %63 oranında tedarikçi anlaşma imzalamıştır. İhale ürünlerinde 
1.125 şartnamenin 825 tanesinde %73 oranında tedarikçi anlaşma imzalamıştır.

Sağlık Bakanlığı tüm alımları içerisinde tıbbi sarf malzeme satınalma tutarı 5,8 milyar TL 
tutarındadır. Toplam alım yöntemleri içerisinde Sağlık Market alımları 2019 yılı %2,3, 2020 
yılı %11,1, 2021 yılı %32,5 oranında gerçekleşmiştir.
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Tedarikçi sayıları incelendiğinde Sağlık Market kapsamında 2019 yılında 6, 2020 yılında 
111, 2021 yılında 428 tedarikçi olup sağlık market alım yöntemi dışındakilere göre %87 daha 
az tedarikçi mevcuttur.

Kategori bazlı sağlık market alım yöntemi dışındaki alımlar incelendiğinde ilk sırada temel 
sarf 608 milyon TL gerçekleşmiş ve sağlık markette olan malzeme türü 513 milyon TL, ikinci 
sırada ortopedi ve travmatoloji 532 milyon TL ve sağlık markette olan malzeme türü 417 
milyon TL, cerrahi sarf 555 milyon TL ve sağlık markette olan malzeme türü 425 milyon TL 
olarak gerçekleşmiştir.

Tedarik planlama inceleme faaliyetleri ile toplamda Bakanlık merkez teşkilat ve il sağlık mü-
dürlükleri tedarik planlama birimleri tarafından 1,18 milyon TL tasarruf sağlanmıştır.

Tedarik Paylaşım Platformu üzerinden Aralık 2021 tarihi itibarıyla gerçekleşen toplam devir 
tutarı 204.618.864 TL’dir.

2021 yılı içerisinde il sağlık müdürlükleri bağlı sağlık tesisleri ve üniversite hastanelerinin 
kendi imkânlarıyla satın almasını yapmış oldukları Kişisel Koruyucu Ekipman (KKE) ürünle-
rinin dağıtım ve lojistiği yapılmıştır.

Tablo 40: Kişisel Koruyucu Ekipman Sayıları, 2021

Kişisel Koruyucu Ekipman
Muayene Eldiveni 2.690.238.550
El Dezenfektan 1.816.030
Tıbbi Maske 481.482.000
Koruyucu Maske (N95) 39.583.295
Koruyucu Tulum 5.158.496
Koruyucu Önlük 15.731.610
Koruyucu Gözlük 16.560
Koruyucu Siperlik 356.690

Türkiye Cumhuriyeti ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası arasında imzalanan 9103-
TR numaralı İkraz anlaşması uyarınca “Türkiye COVID-19 Sağlıkta Acil Durum Projesi” ko-
nulu çerçeve anlaşma kapsamında 500 adet erişkin ventilatör cihazı 30.088.713,60 TL be-
delle satın alınmış olup teslimatları yapılmıştır. 

1.3.1.9. Tedavi Edici Sağlık Hizmetlerinin Planlanması ve Koordinasyonu

ST Segment Elevasyonlu MI Sonrası Gelişen Kalp Yetmezliğinin Yeni Prediktörleri, Ruh 
Sağlığı Profili2, Fare Modelinde C-Tipi Natriüretik Peptid’in Osteoartrit Gelişimi Sürecindeki 
Potansiyel Koruyucu Etkisinin ve Osteoartrit Tedavisindeki Olası Rolünün Histopatolojik ko-
nulu Ar-Ge çalışmaları sonuç raporu sonuçlanmıştır. Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Ça-
lışma Kılavuzu yayımlanmıştır.  

Pnömokonyozlarda Sağlık Gözetimi, Klinik Tanı, Kayıt, Bildirim ve İzlem Protokolü, Anksi-
yete Bozuklukları Klinik Protokolü, Epilepsi Klinik Protokolü, Obezite ve Metabolik Cerrahi 
Klinik Protokolü, Astım Klinik Protokolü, Diş, Çene İmplantı Uygulamaları Klinik Protokolü 
yayınlanmıştır.
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Yeni Korona Virüs Hastalığı (COVID-19) Hastalarının Takip Merkezleri Kurularak Takip Edil-
mesi ve Değerlendirilmesi Projesi UNDP (United Nations Development Programme, Birleş-
miş Milletler Kalkınma Programı) desteği ile uygulamaya konulmuştur.

İyileşen COVID-19 hastalarının takip süreci için standart algoritmalar hazırlanmış olup  
COVID-19 takip merkezi modülü oluşturulmuştur. Takibe girmeyi kabul eden hastalardan 
Bilgilendirilmiş Hasta Onam Formu alınıp, geçmiş iki yıldan başlayarak e-Nabız üzerinden 
sağlık verilerine hekim erişimi de sağlanmıştır.

Hava Ambulanslarında Görevli Sağlık Personeli ve Yenidoğan Canlandırma/NRP Uygulayı-
cı Sertifikalı Eğitim Programı standartları hazırlanarak yayımlanmıştır.

Uzaktan Sağlık Eğitimi Sistemi (USES) üzerinden 2021 yılı ilk çeyreğinde 125.167 katı-
lımcı, ikinci çeyreğinde 302.132 katılımcı, üçüncü çeyreğinde 51.497 katılımcı ve dördüncü 
çeyreğinde 160.502 katılımcı olmak üzere toplam 639.298 katılımcı faydalanmıştır. 

2021 yılı içerisinde USES üzerinden yürütülen eğitim programları; 

•	 Aday Memurluk Temel Eğitimi, 
•	 Aday Memurluk Hazırlayıcı Eğitimi, 
•	 Aile Hekimlerine Yönelik Diyabet Yönetimi Eğitimi, 
•	 Madde Bağımlılığı Hekim Eğitimi,  
•	 Beyaz Kod Eğitimi, 
•	 Tütün Denetçiliği Eğitimi, 
•	 Kişisel Gelişim İletişim Eğitimi, Resmi Yazışmalar Eğitimi, 
•	 İç Kontrol Farkındalık Eğitimi, 
•	 Bilgi Güvenliği Farkındalık Eğitimi 2021, 
•	 İl Sağlık Yöneticiliği Eğitimi, 
•	 Kimyasal Analizlere Yönelik Metot Validasyonu ve Ölçüm Belirsizliği Eğitimi, 
•	 Su Mikrobiyolojisinde Metot Validasyonu ve Ölçüm Belirsizliği Eğitimi, 
•	 Laboratuar Kalite Yönetim Sistemleri Eğitimi, 
•	 Su Mikrobiyolojisi Eğitimi, 
•	 Kimyasal Su Analizleri Eğitimi, 
•	 Sıfır Atık Projesi ve Atık Yönetimi 2021, COVID-19 İle Mücadelede Psikososyal Des-

tek Hizmetlerini Güçlendirme Eğitimi, 
•	 Enfeksiyon Kontrol Hekimleri ve Hemşireleri El Hijyeni Eğitimi,  
•	 Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi (Az-Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Gruplar),
•	 Biyosidal Ürün Uygulayıcı Eğitimi, 
•	 Biyosidal Ürün Mesul Müdürlük Güncelleme Eğitimi, 
•	 İş Yeri Hekimliği ve Diğer Sağlık Personeli Eğitimi, 
•	 Çağrı Operatörlerine Yönelik Evde Sağlık Hizmetleri Eğitimi,  
•	 Sağlık Profesyonelleri İçin Evde Sağlık Hizmetleri Eğitimi, 
•	 Yoğun Bakım Ünitesinde Kritik Hasta Bakımı ve Temel İlkeleri Eğitimi,  
•	 Engelli Bireylerle İletişim Eğitimi, 
•	 Teşhis İlişkili Gruplar Eğitimi, 
•	 Kişiler Arası İletişim Eğitimi, 
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•	 Hasta Güvenliği Eğitimi, 
•	 Emzirme Danışmanlığı Eğitimi,  
•	 Evde Sağlık Hizmetleri Hizmet İçi Eğitim Programı, 
•	 COVID-19 Takip Merkezleri Eğitimi, 
•	 Ölüm Bildirim Kontrolör Hekim Eğitimi,  
•	 Halk Sağlığı Modül 1 Eğitimi, 
•	 Verimlilik Yerinde Değerlendirme Gözlemci Eğitimi, 
•	 Meslek Hastalığı Farkındalık ve Bildirimi Hekim Eğitimi, 
•	 Hemşireler İçin Yoğun Bakım Ünitesinde Kritik Hasta Bakımı ve Temel İlkeleri, Ba-

ğımlılık ile Mücadele Eğitimidir. 

2021 yılı itibarıyla 3’ü devlet üniversitelerinde,16’sı devlet hastanelerinde, 268’i özel sağlık 
kuruluşlarında olmak üzere toplam 287 sağlık tesisine geleneksel ve tamamlayıcı tıp ünite 
izni verilmiştir. 

2021 yılı içerisinde Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarının Klinik Araştırmaları 
Hakkında Yönetmelik çerçevesinde 41 adet klinik araştırma başvurusuna çalışmanın baş-
latılması için izin verilmiştir. 2021 yılı içerisinde Bakanlığımıza yapılan başvurular doğrultu-
sunda 2 kuruma Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Klinik Araştırmalarında Etik 
Yaklaşım Eğitimi düzenleyebilmesi için izin verilmiştir.

16 sağlık olgusuna (DM, katarakt, inme, diz protezi, kalça protezi, KOAH, KBY, çocukluk 
çağı astımları, kolorektal kanser, prostat kanseri, meme kanseri, diş implantı, bariatrik ve 
metabolik cerrahi, HT, KKH, gebelik süreci ve doğum) ait göstergelerinin güncellemeleri 
tamamlanmıştır. 16 sağlık olgusuna ait “Klinik Kalite Ölçme ve Değerlendirme Rehberi” gün-
cellenmiş ve web sitemizde yayınlanmıştır. 

TÜRKÖK Faaliyetleri Kapsamında; 

•	 2021 yılında toplam 93.458 bağışçının doku tiplendirmesi yapılmış ve veri bankasına 
kaydı yapılmıştır. Böylece toplam kayıtlı bağışçı sayısı 803.588‘e ulaşmıştır.

•	 Yurt içi nakil merkezlerinden ve doku bilgi bankalarından gelen 2.199 hastanın tara-
ma başvurusu kabul edilmiştir. TÜRKÖK bağışçılarından 2021 yılı içerisinde 1.067 
hastaya nakil yapılarak toplam nakil sayısı 3.593 ulaşmıştır. Nakil sayısının artması 
ile birlikte akraba dışı nakillerdeki TÜRKÖK katkısı 2021 yılında %95’e yükselmiştir.

•	 Sağlık turizmi çerçevesinde ülkemize gelen 160 yurtdışı hastaya TÜRKÖK bağışçıla-
rından kemik iliği nakli yapılmıştır. Bu sayı toplamda 386 ulaşmıştır.

•	 Uluslararası Kemik İliği Bankası üyeliği çerçevesinde, 2021 yılında yurtdışından 43 
farklı ülkeden gelen 1.510 hastanın tarama başvurusu kabul edilmiştir. Yine 2021 
yılında 35 farklı ülkedeki 150 hastaya TÜRKÖK bağışçılarından alınan kemik iliği ile 
nakil yapılmıştır, bu sayı toplamda 361 ulaşmıştır.

•	 TÜRKÖK Kök Hücre Bağışçı Bilgilendirme Rehberi hazırlanmıştır.

Kan Hizmetleri Kapsamında;

•	 2021 yıl sonu itibarıyla Türk Kızılay Bölge Kan Merkezi Sayısı 18, Kan Bağış 
Merkezlerinin sayısı 68, hastaneler bünyesindeki transfüzyon merkezi sayısı 1.135’tir.
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•	 Avrupa Birliği destekli “Türkiye’de Kan Transfüzyon Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi 
Teknik Yardım Projesi” kapsamında Ulusal Hasta Kan Yönetimi Rehberleri hazırlana-
rak Kritik kanama/Masif transfüzyon, Yoğun bakım, Dahili hastalıklar, Cerrahi hasta-
lıklar, Gebelik ve doğum (obstetrik ve maternite), Pediatri/neonataloji konularındaki 
hasta kan yönetimi taslak rehberleri hazırlanmıştır. Taslak Ulusal Hasta Kan Yönetimi 
Strateji ve Eylem Planı hazırlanmıştır.

•	 Uluslararası Hasta Kan Yönetimi Sempozyumu 11-12 Ocak 2021 tarihinde online 
olarak gerçekleştirilmiştir.

Terapötik Aferez Alanında; 

•	 2021 yılı sonu itibarıyla Ülkemizde ruhsatlandırılmış toplam Terapötik Aferez Ünitesi 
sayısı ise 2, Terapötik Aferez Merkezi sayısı 94’e çıkarılmıştır. Bunların 5’i Şehir Has-
tanesi,13’ü Sağlık Bilimleri Üniversitesi, 4’ü Sağlık Bakanlığı Üniversite Hastanesi, 
34’ü Devlet Üniversitesi, 8’i Özel Vakıf Üniversitesi ve 30’u Özel Hastane bünyesinde 
faaliyet göstermektedir. İstanbul ilinde 26, Ankara ilinde 17, İzmir ilinde 10, Antalya ve 
Adana illerinde 4’ er ve diğer 26 ilimizde ise 37 Terapötik Aferez Merkezi bulunmak-
tadır. Ankara ilinde 2 Terapötik Aferez Ünitesi bulunmaktadır. 2021 yılında Bakanlığı-
mızca terapötik aferez merkezlerinde fotoferez tedavisi alması gereken 323 hastaya 
fotoferez tedavi onayı verilmiştir.

2021 yılında 6 kez SMA bilimsel kurul toplantısı düzenlenmiştir. Multidisipliner hizmet sunu-
mu ile sağlık hizmetine erişimini kolaylaştırması amaçlanan Nöromusküler Hastalıklar Birimi 
Hakkında Yönetmelik 4 Haziran 2021 tarihinde Resmî Gazetede yayımlanmıştır. SMA teda-
vi merkez sayısı 70’e çıkarılmıştır. SMA tarama programı kapsamında pilot iller belirlenerek 
alt yapı çalışmaları tamamlanmıştır.

Ev hemodiyalizi uygulaması yapma yetkisine sahip 29 ilde 75 diyaliz merkezine ev hemodi-
yalizi uygulama izni verilerek 1.110 hastanın ev hemodiyalizi uygulaması yapmasına izin ve-
rilmiştir. Diyaliz hizmet veren 910 diyaliz merkezinde 63.808 hasta diyaliz izleme sistemi ile 
takip edilmiştir. İllerin demografik yapısı, son dönem böbrek yetmezlikli hastaların bölgesel 
dağılımı, kurulu tüm cihazlar ve diğer epidemiyolojik özellikleri gibi kriterler dikkate alınarak, 
ihtiyaç kapasitesi tespiti ve planlama dâhilinde toplam 4.334 cihaz artırımı yapılmasına izin 
verilmiştir. Çorum-Bayat, Kars-Digor, Ordu-Ulubey, Tekidağ-Hayrabolu, Muğla-Datça, Anka-
ra -Şehit Sait Ertürk, Bitlis-Mutki, Afyon- İscehisar, İstanbul-İstanbul Hastanelerinde toplam 
9 hemodiyaliz ünitesi açılarak ruhsatlandırılmıştır.

Beyin ölümü gerçekleşmiş kişilerden bağışlanan 21 akciğer, 298 böbrek, 24 kalp, 141 kara-
ciğer’in eşleştirilmesi, tahsisi, dağıtımı ve nakli gerçekleştirilmiştir. 3.075 böbrek, 1.386 kara-
ciğer nakli canlı vericilerden bağışlanan organların nakledilmesi suretiyle gerçekleştirilmiştir. 
Bu dönemde 1.420 beyin ölümü tespiti yapılmış, bu vakaların 305’i aile onamı alınarak do-
nör olarak kullanılabilmiştir. Bakanlığımıza ait hava taşıtları ve diğer kurum ve kuruluşların 
envanterinde yer alan hava taşıtlarının kullanılması suretiyle 38 hava operasyonu gerçek-
leştirilmek suretiyle organ transport işlemi gerçekleştirilmiştir.
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Organ bağış kartı almak suretiyle ölümünden sonra organlarının bağışlanmasına onay ve-
ren vatandaşlarımızın sayısı 619.271’e ulaşmıştır. Kornea nakli hizmetleri aktif olarak 609 
kornea nakli yapan hastane ve 437 kornea nakil hekimi tarafından yürütülmektedir. 7 adet 
Kemik İliği Nakil Merkezi ruhsatlandırılmıştır.

Kalp Krizi Geçiren Vakaların Yönetimi, Çocuk Kalp Hastalıkları Merkezi Hizmetleri, Kronik 
Yara Bakım Hizmetleri, Prematüre Retinopatisi Hizmetleri Genelgeleri yayımlanmıştır.

1.3.1.10. Tutuklu ve Hükümlülere Yönelik Sağlık Hizmetleri

Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı ile imzalanan Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetim, Dış 
Koruma, Hükümlü ve Tutukluların Sevk ve Nakilleri ile Sağlık Hizmetlerinin Yürütülmesi Hak-
kında Protokole istinaden hükümlü ya da tutuklulara yönelik sağlık hizmetleri kapsamında 
kamu hastanelerinde hizmetler sunulmaktadır. 

Tablo 41: Hükümlü ya da Tutuklu Sağlık Hizmeti Verileri, 2021

Hükümlü ve Tutuklular İçin Muhafazalı Poliklinik Oda Sayısı 255
Yatak Sayıları 1.219
Muayene Sayısı 692.138
Yatan 15.529
Taburcu Olan 14.437
Yatılan Gün Sayısı 103.311
A Grubu Ameliyat Sayısı 628
B Grubu Ameliyat Sayısı 1.708
C Grubu Ameliyat Sayısı 2.589
D Grubu Ameliyat Sayısı 1.602
E Grubu Ameliyat Sayısı 2.248
D Grubu Günübirlik Ameliyat Sayısı 546
E Grubu Günübirlik Ameliyat Sayısı 5.114
Diğer Günübirlik Ameliyat Sayısı 250
A+B+C+Diğer Günübirlik Ameliyat Olan Toplam Hasta Sayısı 3.645

1.3.1.11. Türkiye Kızılay Derneği Desteği

T.C. Sağlık Bakanlığı ve Türk Kızılay’ı arasında 16 Haziran 2015 tarihinde imzalanan  
TÜRKÖK Projesi İş Birliği Protokolü kapsamında, 31 Aralık 2020 tarihli ve 2334 sayılı Ba-
kanlık Makam Oluru ile Kök Hücre bağışçı adayı kan numunesi tüp başı fiyatı 83 TL ola-
rak kabul edilmiştir. 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 64.044 tüp bedeli olarak 
5.315.652,00 TL ödenek Türk Kızılayı’na tüp başı hizmet bedeli olarak aktarılmıştır.
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1.3.2. Uluslararası Sağlık İş Birlikleri  
1.3.2.1. Bişkek Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesine Yönelik Faaliyetler

Bişkek Kırgız – Türk Dostluk 
Devlet Hastanesi 2 Ağustos 
2021 tarihinde faaliyete baş-
lamıştır.

72 yatak kapasitesine sahip 
olup; 6 Türk hekimi, 2 Kırgız 
vatandaşı hekim, 11 Türk yar-
dımcı sağlık personeli, 5 Kır-

gız vatandaşı yardımcı sağlık personeli, 175 Kırgız vatandaşı diğer personel olmak üzere 
toplam 175 personel ile hizmet vermektedir.

1.3.2.2. Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesine Yönelik Faaliyetler  

Filistin Gazze-Türkiye Dostluk 180 yatak kapasiteli olup, 3 yıl süre ile Türkiye ve Filistin Sağ-
lık Bakanlıkları tarafından müştereken işletilecektir. 3 yıllık sürenin sonunda ayrı bir protokol 
ile hastanenin işletmesi Filistin tarafına devredilecektir. Devirden sonra Bakanlığımızın 3 yıl 
süreyle izleme ve koordinasyon sorumluluğu devam edecektir. 

1.3.2.3. İkili Anlaşmalar Gereğince Yapılan Sağlık Hizmetleri 

Dünyada ilk defa yayınlanan Dünya Hemşirelik Durum Raporuna (State of the World’s Nur-
sing Report) 2021 yılında da ülkemiz adına katkı sağlanmıştır. 

2021 yılında yayınlanan olan Dünya Ebelik Durum Raporuna (State of the World’s Midwife 
Report) ülkemiz katkısı sağlanmıştır. 

Bakanlığımız ve DSÖ arasında 2 Yıllık İş birliği Anlaşması kapsamında; hemşirelik ve ebe-
lik mesleklerinin genel çerçevesinin oluşturulması, bu çerçevenin sınırlarının belirlenmesi 
ve mesleki alanların güçlendirilmesi amacıyla çalıştay yapılmıştır.

1.3.2.4. Mogadişu Somali Türkiye Hastanesine Yönelik Faaliyetler

250 yatak kapasitesi olup 28 Türk 
hekimi, 149 Somali vatandaşı heki-
mi, 23 Türk yardımcı sağlık perso-
neli, 319 Somali vatandaşı yardımcı 
sağlık personeli, 13 diğer Türk per-
soneli ve 411 Somali vatandaşı diğer 
personel olmak üzere toplam 943 
personeli ile hizmet vermektedir.

Ana binada 26 adet, Sağlık Bilimleri 
Üniversitesi ek hizmet binasında 4 adet poliklinik odası olmak üzere toplam 30 adet poliklinik 
odası bulunmaktadır. 10 yataklı ve 10 ventilatörlü erişkin yoğun bakım ünitesi, 12 yataklı 12 
ventilatörlü acil yoğun bakım ünitesi ile çocuk hastalıkları uzmanı sorumluluğunda 18 kuvöz, 
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1 radyan ısıtıcılı açık yataklı ve 8 ventilatörlü yeni doğan yoğun bakım ünitesi, 6 yataklı 6 
ventilatörlü pediatri yoğun bakım ünitesi ile hizmet verilmektedir.

Hastanemizde 7 adet ameliyat masasının bulunduğu bir genel ameliyathane ve sterilizasyon 
ünitesi mevcuttur. Ağız ve diş sağlığı polikliniği, Sağlık Bilimleri Üniversitesi ek hizmet 
binasında 1 Türk ve 1 Somali’li diş hekimi tarafından 2 adet diş ünitesi ile yürütülmektedir.

1.3.2.5. Nijer Türkiye Hastanesine Yönelik Faaliyetler

44 yatak kapasitesi olup 9 Türk hekimi, 9 Nijer vatandaşı hekim, 28 Türk yardımcı sağlık 
personeli, 124 Nijer vatandaşı yardımcı sağlık personeli, 5 Nijer vatandaşı diğer personel 
olmak üzere toplam 175 personel görev yapmaktadır.

1.3.2.6. Nyala Sudan Türkiye Hastanesine Yönelik Faaliyetler

150 yatak kapasitesinde olup 27 
Türk hekimi, 4 Sudan vatandaşı 
hekimi, 25 Türk yardımcı sağlık 
personeli, 306 Sudan vatandaşı 
yardımcı sağlık personeli, 59 
Sudan vatandaşı diğer personel 
olmak üzere toplam 421 perso-
nel ile hizmet vermektedir.

1.3.2.7. Sağlık Turizminin Geliştirilmesi

Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmelik kapsamında 133 Kamu 
Sağlık Tesisi Sağlık Turizmi Yetki Belgesini almıştır.

Kamu hastanelerine başvuruda bulunan Türk soylular, uluslararası koruma, göçmen sağlığı 
ve geçici koruma kapsamındaki kişilerin iş ve işlemleri yapılmıştır. Sağlık turizmi kapsamın-
da, HBYS üzerinden Hasta Randevu Sistemi oluşturulmasına yönelik çalışma ve toplantılar 
yapılmıştır. Sağlık tesislerimizde hizmet kalitesinin artırılması, daha etkin ve verimli hizmet 
sunulabilmesi için verilerin analizi, ilgili sistemlere tam ve doğru girişlerinin sağlanması ama-
cıyla; Uluslararası Sağlık Turizmi Yetkisine hak kazanmış sağlık tesislerimizin veri girişleri-
nin, e-Nabız sistemine entegre edilen sistemler üzerinden yapılması sağlanarak, veri giriş-
leri düzenli aralıkla kontrol edilmiştir. 

Ülkemizde 2021 yılında 1.626.121 yabancı hasta sağlık turizmi kapsamında hizmet almış-
tır. Ayrıca 1.473 sağlık tesisi ve 310 aracı kuruluş Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi 
almaya hak kazanmıştır.  

2021 yılında Uluslararası Hasta Destek Birimi Tercümanlık ve Çağrı Merkezine tercüme 
hizmeti amacıyla 31.236 adet çağrı gelmiştir. Kamu ve özel hastaneler, 112 ve 184 ile aracı 
kurumlar ve bireysel aramalarla gelen 38.499 çağrı cevaplanmıştır.

Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesinde sağlık turizmi ve turistin sağlığı kapsamında sunu-
lan sağlık hizmetlerinin taban fiyatları belirlenmiştir. 
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1.3.2.8. Ülkemizde Tedavi Talebinde Bulunan Yabancı Hastalara Verilen Hizmetler

Ülkemizde sağlık ve tıp alanında ikili iş birliği kapsamında gelen yabancı uyruklu hastaların 
2021 yılı istatistiki bilgileri aşağıda belirtilmiştir. Aşağıdaki tabloda sadece dosyaları incele-
nip kabulü gerçekleşmiş hastalar yer almaktadır. 

Tablo 42: Sağlık ve Tıp Alanında İkili İş Birliği Kapsamında Gelen Yabancı Uyruklu Hasta Verileri, 2021

İkili İş birliği Kapsamında Kabul Edilen Hasta Sayısı 163
3359 Sayılı Kanun Ek 14.Madde (400) Kabul Edilen Hasta Sayısı 111
MSB, TİKA, Dış İşleri Bakanlığı ve Diğer Kabul Edilen Hasta Sayısı 6
Toplam 280

Tablo 43: Ülkemizde Tedavi Edilmesi Uygun Görülen Yabancı Hastalar, 2021

Ülke Adı Kontenjan Hasta Sayısı

Afganistan 250 8
Arnavutluk 100 17
Azerbaycan 20 14
Gambiya 25 3
Kırgızistan 150 30
KKTC 150 1
Kosova 100 12
Moritanya 25 5
Nijer 50 8
Sudan 100 14
Yemen 100 8
Somali 250 43
Toplam 1.320 163
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1.4. YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI 
1.4.1. Teftiş, Denetim Ve Danışmanlık Hizmetleri
1.4.1.1. Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri

Hukuki danışmanlık ve muhakemat hizmetleri kapsamında 2021 yılında gerçekleştirilen fa-
aliyetler aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Tablo 44: Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri Kapsamında Sunulan Hizmetler, 2021

İş Türü Sayısı
Bakanlığın Taraf Olduğu İdari Dava Sayısı (Merkezde Bakılan) 5.288
Bakanlığın Taraf Olduğu İdari Dava Sayısı (Taşrada Bakılan) 443
Bakanlığın Taraf Olduğu Adli Dava Sayısı (Merkezde Bakılan) 347
Bakanlığın Taraf Olduğu Adli Dava Sayısı (Taşrada Bakılan) 23.453
Arabuluculuk İşlem Sayısı 227
Bakanlık Aleyhine Başlatılan İcra Takipleri 1.215
Bakanlıkça Başlatılan İcra Takipleri 280
Görüş Bildirilen Mevzuat 36
Verilen Mütalaa 237
Beyaz Kod İşlemleri 12.905
Gelen Evrak Toplamı 75.870
Giden Evrak Toplamı 56.275

1.4.1.2. İç Denetim

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisince yayımlanan Bilgi ve İletişim Güvenliği Reh-
beri doğrultusunda diğer Bakanlıklardaki İç Denetim Birimlerinin Bilgi Teknolojileri de-
netimi konusundaki çalışmaları hakkında bilgi edinmek amacıyla 5 Mart 2021 tarih ve 
71143359/663.02/18 sayılı yazı ile 4 İç Denetçi görevlendirilmiş ve gerekli çalışma yapılarak 
28 Mayıs 2021 tarihli inceleme raporu düzenlenmiştir. 

Bakanlığımız Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Bilgi Teknolojileri deneti-
mi hazırlık çalışması amacıyla 22 Ocak 2021 tarih ve 71143359/663.02/1-5 sayılı yazılar ile 
5 İç Denetçi görevlendirilmiş ve gerekli çalışmalar sonucunda 27 Mayıs 2021 tarihli incele-
me raporu düzenlenmiştir. 

2020 yılı içerisinde yapılan denetimler sonucunda raporlar standartlara uygun bir şekilde dü-
zenlenerek Üst Yönetici onayına sunulmuştur. Bakanlık Makamının olurları sonrası işleme 
konulmuş ve denetimi gerçekleştirilen 24 süreç ile ilgili olarak 20 Eylül 2021 tarihli yazılarla 
ilgili denetçiler görevlendirilerek tespit edilen bulguların izleme ve takip çalışmaları yürütül-
müştür. 

1.4.1.3. Kamuoyu İlişkilerinin Yürütülmesi

Bakanlığımızın basınla ilgili faaliyetleri planlanmış ve bu faaliyetlerin belirlenen usul ve esas-
lara göre yürütülmesi sağlanmıştır. 
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1.4.1.4. Kurumsal Uluslararası İş birliği Faaliyetleri

Ülkemizce yürütülen politikalar sonucu elde edilen tecrübelerin talep eden ülkelerle payla-
şılması için yabancı ülkeler ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapılarak küresel sağlığa 
katkı sağlamak amaçlanmaktadır. Ayrıca Ülkemizin girişimci ve insani dış politika vizyonu 
çerçevesinde yurtdışına yönelik insani ve teknik yardım faaliyetleri yürütülmektedir. 

Sayın Bakanımızın Yurtdışı Ziyaretleri ve Kabulleri

•	 Sayın Bakanımız başkanlığındaki heyet, 150 yataklı Arnavutluk Fier Türk Dostluk Has-
tanesi’nin resmi açılışını yapmak üzere 21 Nisan 2021 tarihinde Arnavutluk’u ziyaret et-
miştir. 

•	 Sayın Bakanımız Dr. Fahrettin Koca, Sayın Cumhurbaşkanımıza refakatle Katar-Türki-
ye-Yüksek Stratejik Komite 7. toplantısına katılmak üzere 7 Aralık 2021 tarihinde Katar’a 
gitmiştir.

•	 Sayın Bakanımız Dr. Fahrettin Koca ve DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge 
Ülkemizin salgınla mücadelesi, küresel ve bölgesel gelişmeler, COVID-19 aşıları, yeni 
mutasyonlar ve sağlık çalışanları yılı gibi konular ele almak üzere aylık görüşmeler yap-
mışlardır.

•	 Rusya Federasyonu Türkiye Büyükelçisi Sayın Aleksei Erkhov’u 19 Ocak 2021 tarihinde 
makamında kabul etmiştir. 

•	 Çin Halk Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Sayın Liu Shaobin’i 19 Ocak 2021 tarihinde 
makamında kabul etmiştir. 

•	 8 Şubat 2021 tarihinde İtalya’nın Ankara Büyükelçisi Sayın Massimo Gaiani ve Ticaret 
Müsteşarı Mr. Luigi Gentile’i makamında kabul etmiştir. 

•	 Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, 8 Şubat 2021 tarihinde bazı 
resmi temaslarda bulunmak üzere ülkemize bir ziyaret gerçekleştirmiştir. Ziyaret vesile-
siyle Sayın Bakanımız ile de görüşmüştür. 

•	 Sayın Bakanımız Dr. Fahrettin Koca AB Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Sayın Nikolaus 
Meyer-Landrut ile 25 Şubat 2021 tarihinde makamında bir görüşme gerçekleştirmiştir. 
Görüşmede AB ile ortaklaşa yürütülen projeler ve yeni iş birliği imkânları istişare edilmiş-
tir.

•	 Sayın Bakanımız Dr. Fahrettin Koca, Rusya Federasyonu Sağlık Bakanı Sayın Mikhail 
Murashko ile 7 Nisan 2021 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir telefon görüş-
mesi gerçekleştirmişlerdir. 

•	 Sayın Bakanımız Dr. Fahrettin Koca, 12 Nisan 2021 tarihinde Libya Sağlık Bakanı Sayın 
Dr. Muhammad Ali Zinati’yi makamında kabul etmiştir. 

•	 Arnavutluk Sağlık ve Sosyal Korunma Bakanı Ogerta Manastırliu, Arnavutluk Başbakanı 
Edi Rama’nın 2-4 Haziran 2021 tarihlerindeki Türkiye ziyaretine iştirakle ülkemizi ziyaret 
etmiştir. Konuk Bakan, 3 Haziran 2021 tarihinde Bakanlığımızı ziyaret etmiş ve Sayın 
Bakanımız Dr. Fahrettin Koca ile makamında görüşmüştür. 

•	 Lübnan Halk Sağlığı Bakan Dr. Hamad Hasan 22-24 Haziran 2021 tarihlerinde ülkemizi 
ziyaretinde, Sayın Bakanımız Dr. Fahrettin Koca ile 22 Haziran 2021 tarihinde makamın-
da ikili bir görüşme gerçekleştirmiştir. 
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•	 13 Temmuz 2021 tarihinde, Sayın Bakanımız Dr. Fahrettin Koca ve Avrupa Birliği (AB) 
Sağlık Komiseri Stella Kyriakides arasında “Sağlık Alanında Üst Düzey Diyalog” başlatıl-
ması adına ikili görüşme gerçekleştirilmiştir. Toplantıda üst düzey diyaloğun Türkiye-AB 
arasındaki ilişkilere sağlayacağı katkı ele alınmış ve Sayın Bakanımız ile AB Sağlık Ko-
miseri arasında düzenli görüşmelerin yapılması konusunda mutabık kalınmıştır.

•	 Karadağ Sağlık Bakanı Dr. Jelena Borovinic Bojovic, beraberinde bir heyet ile birlikte 4-8 
Ekim 2021 tarihlerinde ülkemizi ziyaretinde 5 Ekim 2021 tarihinde Sayın Bakanımız Dr. 
Fahrettin Koca ile makamında ikili bir görüşme gerçekleştirmiştir. 

•	 Sudan Sağlık Bakanı Dr. Ömer El Nagieb ve beraberindeki heyet 19-22 Ekim 2021 tarih-
lerinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirmiştir. Konuk Bakan 20 Ekim 2021 tarihin-
de Sayın Bakanımız Dr. Fahrettin Koca tarafından makamında kabul edilmiştir. 

•	 Bakanımız Sayın Dr. Fahrettin Koca, BM Genel Sekreter Yardımcısı ve UNFPA İcra Di-
rektörü Diene Keita başkanlığında bir heyeti, 3 Kasım 2021 tarihinde makamında ağırla-
mıştır. Görüşmede Bakanlığımız ile UNFPA başta olmak üzere BM bünyesinde yürütülen 
çalışmalara yönelik istişarelerde bulunulmuştur.

•	 Sayın Bakanımız Dr. Fahrettin Koca, Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası (CEB) Başka-
nı Rolf Wenzel’i 28 Eylül 2021 Pazartesi günü makamında kabul etmiştir. Söz konusu 
görüşmede yerli aşımız Turkovac, CEB finansmanı ile Kilis’te inşa edilmekte olan hasta-
neye ilişkin proje ve ülkemizde sığınmacılara sunulan sağlık hizmetleri altyapısının güç-
lendirilmesini hedefleyen “Sağlık Hizmetleri Altyapısının Güçlendirilmesi” projesi başta 
olmak üzere CEB ile iş birliği alanlarımız ele alınmıştır.

Küresel Sağlık Zirvesi: G20 2021 
Dönem Başkanı İtalya ve Avrupa 
Komisyonu tarafından organize 
edilen Küresel Sağlık Zirvesi, 21 
Mayıs 2021 tarihinde videokonfe-
rans yöntemi ile gerçekleştirilmiştir.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan ile birlikte Bakanı-
mızın da katılım sağladığı Zirve’de 
G20 üyelerinin liderleri, farklı ülke-
lerden davet edilen liderler, Küresel Sağlık Zirvesi uluslararası ve bölgesel kuruluşların baş-
kanları ve sağlık alanında faaliyet gösteren küresel aktörlerin temsilcileri COVID-19 salgı-
nından çıkarılan dersleri paylaşmak üzere bir araya gelmiştir.

4. Dünya Sağlık Asamblesi: Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) en üst düzey karar alma 
organı olan Dünya Sağlık Asamblesi’nin 74. Oturumu 24 Mayıs-1 Haziran 2021 tarihleri 
arasında sanal ortamda gerçekleştirilmiştir. Sayın Bakanımız “Mevcut salgını sona erdir-
mek, bir sonrakini önlemek: birlikte daha sağlıklı, daha güvenli ve daha adil bir dünya inşa 
etmek” başlıklı genel oturumda katılımcılara hitap etmiştir. Ülkemiz Asamble’de kabul edilen 
“Sağlık Acil Durumlarına İlişkin DSÖ Hazırlığının ve Yanıtının Güçlendirilmesi”, “Pandemi 
Hazırlığı ve Yanıtına İlişkin Bir DSÖ Sözleşmesi, Anlaşması veya Başka Bir Uluslararası 
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Araç Geliştirilmesini Görüşmek Amaçlı DSA Özel Oturumu Düzenlenmesi”, “İlaç ve Diğer 
Sağlık Teknolojilerin Erişimin İyileştirilmesi İçin Yerel Üretimlerinin Güçlendirilmesi”, “Sağlık 
ve Bakım İş Gücünü Korumak, Kollamak Ve Yatırım Yapmak”, “Hemşirelik ve Ebeliğin Güç-
lendirilmesi: Eğitim, İş, Liderlik ve Hizmet Sunumuna Yapılan Yatırımlar”, “Özellikle Kadınlar, 
Kız Çocukları ve Çocuklara Karşı Şiddet Olmak Üzere Kişiler Arası Şiddete Çok Sektör-
lü Yanıt” ve “Doğu Kudüs Dâhil İşgal Altındaki Filistin Topraklarında ve Suriye Golan›daki 
Sağlık Koşulları” başlıklı 7 karara eş sunucu olmuştur.

G20 Sağlık Bakanları Toplantısı: G20 2021 Sağlık Bakanları toplantısı 5-6 Eylül 2021 
tarihlerinde gerçekleştirilmiş olup toplantının ilk gün gerçekleştirilen birinci oturumuna Ba-
kanımız Sayın Dr. Fahrettin Koca, ikinci gün gerçekleştirilen diğer iki oturuma ise Bakan 
Yardımcımız Sayın Doç. Dr. Tolga Tolunay videokonferans yöntemi ile katılım sağlamıştır. 

Toplantıda, “COVID-19 Salgının Küresel Sağlığa ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Üze-
rine Etkileri”, “Tek Sağlık Yaklaşımı Kapsamında hazırlıklılık planları ile Sağlık Acil Durumla-
rı’nın Küresel Koordinasyonu” ve “Aşılara, Terapötiklere Adil Erişimi Desteklemek için Ortak 
Küresel Stratejiler Belirlemek” konuları ele alınmıştır. 

HIMSS Eurasia’21 Sağlık Bilişimi ve 
Teknolojileri Konferansı ve Fuarı:  
HIMSS Eurasia’21 Sağlık Bilişimi ve Tek-
nolojileri Konferansı ve Fuarı 17-19 Kasım 
2021 tarihleri arasında Antalya’da gerçek-
leştirilmiştir. Konferansa Filistin Sağlık Ba-
kanı Mai Salem Kaileh, Bosna Hersek Sivil 
İşler Bakanı Ankica Gudeljević, Tacikistan 
Sağlık Bakanı Jamoliddin Abdullozoda, 
Namibya Sağlık Bakanı Dr. Kalumbi Shan-
gula ve Kırgızistan Sağlık Bakanı Prof. Dr. 

Alymkadyr Beishenaliyev ile Azerbaycan Sağlık Bakan Yardımcısı Elsever Agayev katılım 
sağlamış ve bahse konu konferansta Sayın Bakanımız Dr. Fahrettin Koca ile ikili görüşme-
lerde bulunmuşlardır.

Yüksek Düzeyli Sağlık Diyaloğu Toplantısı: Sayın Bakanımız Dr. Fahrettin Koca, 30 Ka-
sım 2021 tarihinde Yüksek Düzeyli Sağlık Diyaloğu kapsamında AB Sağlık Komiseri Stella 
Kyriakides ile görüşmüştür. Görüşmede; COVID-19 ile mücadele, sınır ötesi sağlık tehditleri, 
iklim değişikliğinin sağlığa etkileri, kanserle mücadele ve ruh sağlığı konuları ele alınmıştır.

III. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi/Sağlık Bakanları Oturumu: Sayın Cumhurbaşkanımı-
zın ev sahipliklerinde İstanbul’da 16-18 Aralık 2021 tarihlerinde III. Türkiye-Afrika Ortaklık 
Zirvesi düzenlenmiştir. Zirve’de “COVID-19 Pandemisi ile Mücadelede Ortak Çözümler ve 
Türkiye-Afrika Sağlık Alanında İş birliği” teması ile Sayın Bakanımız başkanlığında Afrika 
CDC, DSÖ Direktör Yardımcısı ve Afrika’dan 15 ülkenin Sağlık Bakanlarının da katılımıyla 
Sağlık Bakanları oturumu gerçekleştirilmiştir. Sayın Bakanımız ayrıca Fildişi Sahili Sağlık, 
Kamu Hijyeni ve Evrensel Sağlık Sigortası Bakanı Pierre Dimba, Cibuti Sağlık Bakanı Dr. 
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Ahmed Robleh Abdilleh, Sierra Leone Sağlık ve Sanitasyon Bakanı Dr. Austin Demby ve 
Güney Sudan Sağlık Bakanı Elizabeth Acuei Yol ile ikili görüşmelerde bulunmuştur.

Sağlık Sistem Desteği Verilen ve Tecrübe Paylaşımında Bulunulan Ülkeler
Tablo 45: Sağlık Sistem Desteği Verilen ve Tecrübe Paylaşımında Bulunulan Ülkeler

Sağlık Sistem Desteği Verilen Ülkeler Tecrübe Paylaşımında Bulunulan 
Ülkeler

Arnavutluk Almanya

Azerbaycan Birleşik Krallık

Bosna Hersek Botsvana

Cibuti Cezayir

Endonezya Çin

Filistin Danimarka

Fildişi Sahili Fransa

Güney Sudan İtalya

Gürcistan Kanada

Irak Katar

İran Macaristan

Karadağ Meksika

Kazakistan Romanya

Kırgız Cumhuriyeti Rusya Federasyonu

KKTC

Kongo Cumhuriyeti

Libya

Lübnan

Namibya

Özbekistan

Pakistan

Sierra Leone

Sri Lanka

Sudan

Tacikistan

Ukrayna

Vietnam
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Ülkeler / Uluslararası Kuruluşlar ile Yapılan Anlaşma ve Protokoller

31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla 91 ülke ve 3 uluslararası kuruluş ile 254 anlaşmamız bu-
lunmaktadır. 2021 yılı içinde Arnavutluk ile 2 anlaşma, Katar ile 1 Uygulama Programı ve 
Libya ile de 1 Mutabakat Muhtırası ve Türkmenistan ile 1 anlaşma olmak üzere 5 Anlaşma 
imzalanmıştır. Arnavutluk, Azerbaycan, Irak-2, KKTC-5, Bosna Hersek-2, Lübnan-2, Türk-
menistan, Karadağ, Vietnam, Endonezya, Özbekistan ve Sırbistan ile 19 hibe anlaşması 
imzalanmıştır. 

Sağlık Alanında İmzalanan İş birliği Anlaşmaları

•	 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Hükümeti arasında Sağlık ve 
Tıp Alanlarında İş birliğine Dair Anlaşma 6 Ocak 2021 tarihinde, 

•	 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Libya Devleti Milli Birlik Hükümeti arasında Sağlık ve 
Tıp Bilimi Alanında İş birliği Mutabakat Muhtırası 17 Ağustos 2021 tarihinde,

•	 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Arnavutluk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu arasında Tür-
kiye-Arnavutluk Memorial Hastanesi’nin Geçiş Süresi Boyunca Ortak İşletilmesine İlişkin 
Protokol 23 Kasım 2021 tarihinde,

•	 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti arasında Sağlık ve Tıp Bilim-
leri Alanlarında İş birliğine Dair Anlaşma 27 Kasım 2021 tarihinde,

•	 Katar Devleti Halk Sağlığı Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı arasında 
Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İş birliğine Dair Uygulama Programı 7 Aralık 2021 
tarihinde,

•	 Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ve Bakanlığımız iş birliğinde 2021-2025 yıllarını 
kapsayan 7. Ülke Programı Mutabakat Zaptı 8 Ocak 2021 tarihinde,

•	 Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Bakanlığımız iş birliğinde 2021-
2022 yıllarını kapsayan İş Planı 31 Mayıs 2021 tarihinde imzalanmıştır.

Sağlık Alanında Ayni Hibe Verilmesine İlişkin Anlaşmalar

2021 yılında 12 ülke (Arnavutluk, Azerbaycan, Irak-2, KKTC-5, Bosna Hersek-2, Lübnan-2, 
Türkmenistan, Karadağ, Vietnam, Endonezya, Özbekistan ve Sırbistan) ile 19 hibe anlaş-
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ması imzalanmıştır. Söz konusu hibe anlaşmaları vasıtası ile ilgili ülkelere COVID-19 ile 
mücadele kapsamında hibe yapılan malzemeler ve ülke listesi aşağıdaki gibidir.

Tablo 46: Bakanlığımızca Yardım Yapılan Ülkeler ve Malzeme Listesi 

Ülke Adı Tarih Malzemeler
Arnavutluk 02.02.2021 Arnavutluk Fier Türk Dostluk Hastanesi Mefruşatı
KKTC 09.03.2021 100.000 adet COVID-19 aşısı
Bosna Hersek 28.03.2021 30.000 doz COVID-19 aşısı
Azerbaycan 31.03.2021 100.000 kutu Favipiravir
Bosna Hersek 22.04.2021 10.000 doz COVID-19 aşısı
KKTC (Yıllık Genel 
Hibe Anlaşması) 03.05.2021 KKTC’nin 2021 yılında ihtiyaç duyduğu muhtelif ilaç, aşı ve serumlar 

KKTC 04.05.2021 40.000 doz COVID-19 aşısı

Lübnan 01.07.2021

50 adet Adalimumab - 40mg/0.8ml Injectable
50 adet Aflibercept - 40mg/ml Injectable solution
10 adet Alectinib-150 mg or crizotinib 250mg
10 adet Alemtuzumab - 12mg/1.2ml Injectable / LAMETRADA
10 adet Atezolizumab 1200 mg
10 adet Axitinib - 5mg Tablet
25 adet Bevacizumab - 400mg Injectable
25 adet Bosentan (monohydrate) - 125mg Tablet
15 adet Bosutinib 400mg (bosulif)
25 adet Certolizumab - 200mg/ml Injectable
50 adet Coagulation Factor VIII plasma derived - 500IU Injectable
10 adet Crizotinib - 250mg Capsule (xalkori)
15 adet Dasatinib - 50mg Tablet (sprycel)
25 adet Deferasirox - 500mg Tablet dispersible or 360mg Tablet film 
coated
25 adet Dimethyl Fumarate - 240mg Capsule, gastro-resistant 
(tecfidera)
25 adet Eltrombopag 50mg Tablet (revolade)
10 adet Enzalutamide - 40mg Capsule (xtandi)
50 adet Etanercept - 50mg Injectable
50 adet Everolimus - 0.75mg Tablet
50 adet Fampridine - 10mg Tablet
50 adet Golimumab - 100mg/1ml Injectable
10 adet Ibrutinib - 140mg Capsule (imbruvica)
25 adet Immunoglobulin human polyvalent Injectable 5g or 6g(octagam)
50 adet Interferon beta-1a - 44mcg/0.5ml Injectable
10 adet İxekizumab 80mg/ml / TALTZ
50 adet Lanthanum Carbonate - 750mg Tablet I (fosrenol)
50 adet Lapatinib ditosylate - 250mg Tablet (tykerb)
10 adet Lenalidomide 10mg Capsule
10 adet Lenalidomide 15mg Capsule
10 adet Lenalidomide 25mg Capsule
15 adet Macitentan 10mg (opsumit)
50 adet Rabies Vaccin

Endonezya 07.08.2021 50 adet ventilatör
600.000 kutu favipiravir

KKTC 09.08.2021 350.000 Doz İnaktif COVID-19 aşısı
21.060 Doz mRNA COVID-19 aşısı
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Ülke Adı Tarih Malzemeler

Lübnan 17.08.2021

360 adet Tazoject 4.5 gr
100 adet Sedozolam 15 mg
300 adet oksapar 4000
10 adet human albümin
80 adet Periolmel n4
20 adet fentaver
48 adet Laktaklı ringer çözeltisi 1000 ml

Türkmenistan 03.09.2021 150.000 doz Sinovac
19.800 kutu Favipiravir

Karadağ 07.10.2021 100.000 doz inaktif COVID-19 aşısı

Özbekistan 11.10.2021 200.000 doz inaktif COVID-19 aşısı
20.000 kutu Favipiravir

Irak 29.11.2021

10.000 adet Plaquenil 200 mg tablet, 
30 adet Ventilator, 
20.000 adet Hızlı Tanı Kiti, 
50.000 adet N95 Maske, 
30.000 adet Cerrahi Tulum, 
5.000 adet Koruyucu Gözlük, 
5.000 adet Yüz Siperliği, 
50.000 adet Medikal Eldiven ile 

Irak (Türkmeneli) 29.11.2021

Iraklı Türkmenlere 100 adet Bipap Solunum Cihazı, 
150.000 adet Tıbbi Maske, 
20.000 adet N95 Maske, 
5.000 adet Tıbbi Tulum, 
1.000 adet Koruma Gözlüğü, 
1.000 adet Yüz Koruyucu, 
25.000 adet Tıbbi Eldiven, 
5.000 adet SARS-CoV-2 (2019-nCov) RT-qPCR Tespit Kiti,
5.000 adet Viral Nükleik Asit İzolasyon Kiti, 
20.000 adet Plaguenil Tablet 200 MG ve 
Kerkük ve Musul Hastanelerinde kullanılmak üzere 50 yoğun bakım 
kapasiteli 2 adet medikal oksijen üretim ve depolama sistemi

Sırbistan 28.12.2021 1 adet Laparoskopi seti

KKTC 28.12.2021 157.950 doz aşı

Vietnam 29.12.2021

10 Ventilatör ekran ve ünitesi
10 Ventilatör ayak parçası aksesuar seti
10 hasta başı monitör
20.000 N95 maske
4.000 tulum
100.000 PCR V.NAT VTM
100.000 PCR V.NAT VTM SWAB
100.000 PCR kiti
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Ülkemizde Eğitim Verilen Yabancı Sağlık Personeli

2021 yılında sağlık alanında ikili iş birliği anlaşma ve protokollerine istinaden, 13 ülkeden 
toplam 338 yabancı ülke sağlık personeline Bakanlığımıza bağlı eğitim ve araştırma has-
tanelerinde, İzmir Urla Ulusal ve Uluslararası Acil-Afet Eğitim ve Simülasyon Merkezi’nde 
ve Bakanlığımız tarafından oluşturulan Uzaktan Eğitim Modülü (DİLES-Distance Learning 
System) aracılığıyla eğitim verilmiştir.

Tablo 47: Ülkemizde Eğitim Verilen Yabancı Sağlık Personeli, 2021

Sıra No Ülke Adı Eğitime Katılan Kişi Sayısı
1 Azerbaycan 72
2 Gambiya 60
3 Kırgızistan 51
4 Özbekistan 54
5 Kazakistan 37
6 Senegal 29
7 Nijer 5
8 Sudan 5
9 Cibuti 5

10 Somali 5
11 Gine 5
12 Çad 5
13 Kamerun 5

              Toplam 338

Ülkemizde Ücretsiz Tedavi Edilen Yabancı Hastalar

2021 yılında ülkemizde Anlaşma/Protokol çerçevesinde 12 ülkeden toplam 164 yabancı 
hasta ücretsiz olarak tedavi edilmiştir. 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunun Ek 14. 
maddesi çerçevesinde 24 ülkeden toplam 112 yabancı hasta ülkemize getirilerek çeşitli has-
tanelerde tedavi altına alınmışlardır.
Tablo 48: Ülkemizde Ücretsiz Tedavi Edilen Yabancı Hastalar, 2021

Ülke Adı
İkili İş birliği 
Anlaşması 
Kontenjan

İkili İş birliği 
Anlaşması 

Kabul Edilen

3359 Sayılı 
Kanun 

Gereği Kabul 
Edilen 

Diğer 
Kabul 
Edilen

Ülke Bazında 
Kabul Edilen  
Toplam Hasta 

Sayısı
Afganistan 250 9 1 4 14
Arnavutluk 100 17   17
Azerbaycan 20 14 5 19
Bosna Hersek  2 2
Bulgaristan  11 11
Cibuti  2 2
Çin Halk 
Cumhuriyeti  5 5

Filistin  25 25
Gambiya 25 3 3
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Ülke Adı
İkili İş birliği 
Anlaşması 
Kontenjan

İkili İş birliği 
Anlaşması 

Kabul Edilen

3359 Sayılı 
Kanun 

Gereği Kabul 
Edilen 

Diğer 
Kabul 
Edilen

Ülke Bazında 
Kabul Edilen  
Toplam Hasta 

Sayısı
Gürcistan  1 1
Kazakistan  6 6
Kırgızistan 150 30 30
Kosova 100 12 2 1 15
KKTC 150 1 1 2
Lübnan  7 7
K.Makedonya  1 1
Moldova  4 4
Moritanya 25 5 5
Nijer 50 8 8
Özbekistan  3 3
Rusya  3 3
Somali 250 43 1 44
Sudan 100 14 1 15
Tanzanya 1 1
Tunus  1 1
Türkmenistan 2 2
Ukrayna  20 20
Ürdün  2 2
Yemen 100 8 1 9
Yunanistan   5 5
Toplam 1.320 164 112 6 282

AB Kaynaklı Projelere İlişkin Faaliyetler İlerleme Raporları: İlerleme Raporları, AB Ko-
misyonu tarafından, aday ülkelerin AB müktesebatına uyum yönünde kaydettikleri gelişme-
leri düzenli olarak izlemek amacıyla her yıl hazırlanan raporlardır. Bu raporlar, aday ülkelerin 
geldiği durumu tespit ederek bir önceki yıla göre kaydettikleri gelişmeleri içermektedir. 

2021 yılı İlerleme Raporu hazırlıkları kapsamında; Bakanlığımızı ilgilendiren;
•	 1 No’lu Malların Serbest Dolaşımı Faslı, 
•	 3 No’lu İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi Faslı, 
•	 23 No’lu Yargı ve Temel Haklar Faslı, 
•	 24 No’lu Adalet, Özgürlük ve Güvenlik Faslı,
•	 27 No’lu Çevre ve İklim Değişikliği Faslı ve

•	 28 No’lu Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Faslına

ilişkin nihai dokümanlar hazırlanarak AB Komisyonu’na gönderilmek üzere Dışişleri Bakan-
lığı Avrupa Birliği Başkanlığı’na iletilmiştir. 
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1.4.1.5. Teftiş, İnceleme ve Soruşturma

İlgili mevzuat çerçevesinde düzenlilik denetimi, performans değerlendirmesi ve ölçülmesi, 
risk esaslı denetim, bilgi teknolojileri denetimi, sistem denetimi, inceleme, soruşturma, ön 
inceleme ve rehberlerin hazırlanması faaliyetlerini yürütmektedir.

Teftiş, inceleme ve soruşturma hizmetleri kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler aşağıdaki 
tablolarda belirtilmiştir.

Tablo 49: Raporların Türlerine Göre Dağılımı, 2021

Rapor Türü Sayısı
İnceleme Raporu 165
Disiplin Soruşturma Raporu 115
Tazmin Raporu 50
Suç Duyurusu Raporu (Savcılıklara ve Diğer Kamu Kurumlarına) 81
Tevdi Raporu 31
Ön İnceleme Raporu 191
Düzenlilik Denetim Raporu 1

Toplam 634

Tablo 50: Tazmin Raporlarının Dağılımı, 2021

Tazmin Çıkarılan Personel / Firma Sayısı 278
Düzenlenen Rapor Sayısı 50
Toplam Tazmin Miktarı 18.222.467,39 TL

Tablo 51 Ön İnceleme Raporlarının Dağılımı, 2021

Haklarında Ön İnceleme Yapılan Personel Sayısı 707
Soruşturma İzni Verilmesi Önerilen Personel Sayısı 66
Soruşturma İzni Verilmemesi Önerilen Personel Sayısı 641

Tablo 52: Dilekçelerin Yapılan İşleme Göre Dağılımı, 2021

Başkanlığa İntikal Eden Başvuru/İhbar/Şikâyet Dilekçesi Sayısı 2.743

İnceleme ve Disiplin Soruşturması Yapmak Üzere Müfettişlere Verilen İş Emri Sayısı 492

Mahallinde İncelenmek Üzere Valilik/İl Sağlık Müdürlüklerine Gönderilen İş Sayısı 1.173
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1.4.2. Üst Yönetim, İdari Ve Mali Hizmetler 
1.4.2.1. Diğer Destek Hizmetleri

Silah ruhsatı ve özel güvenlik görevlileri sağlık raporlarını konu alan güncelliğini yitirmiş, 
uygulama imkânı kalmayan Genelge ve duyurular yürürlükten kaldırılmıştır. 

Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık 
Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Hastaneler Listesi güncellenmiştir. 

Engelli Raporları ve Kronik Hastaların İlaç ve Tıbbi Malzeme Temini Hakkında Alınan Tedbir-
ler, SGK Maluliyet Tespit Raporları Hakkında Duyurular yayımlanmıştır. 

1.4.2.2. Genel Destek Hizmetleri

Bakanlığımız Merkez Teşkilatı yemek hizmetlerinden faydalanmak isteyen personele hiz-
met sunulmuştur. Merkez teşkilatı ve ek hizmet binalarında temizlik talimatında belirtilen 
esaslara uygun olarak temizlik iş ve işleri yapılmıştır. Bakanlık merkez teşkilatı ve ek hizmet 
binalarında 21 günlük periyodlarla haşerelere karşı ilaçlama işlemi yapılmıştır. Bakanlığı-
mız merkez teşkilatında bulunan personelin kamu konutlarına müracaat işlemleri alınmıştır.  
Bakanlığımız Merkez binasında ve ek binalarımızda bulunan 38 noktada güvenlik hizmeti 
sunulmuştur.

1 Ağustos 2021-30 Nisan 2024 tarihleri arası ihalesi yapılan araç ve şoför hizmet alımı (ki-
ralama) işine ait hak edişler ile ilgili işlemler 2021 yılında da sözleşme hükümleri gereğince 
yerine getirilmiştir.

•	 Şehir içi 9.815 adet araç görevlendirilmesi yapılarak ulaşım hizmeti sağlanmıştır.
•	 Şehir dışı 290 adet araç görevlendirme ile 1.450 gün ulaşım hizmeti sağlanmıştır.

2021 yılı içinde servis hizmetinden faydalanan toplam personel sayısı 5.017 kişidir.

1.4.2.3. Özel Kalem Hizmetleri

Sayın Bakanın çalışma programı, resmi ve özel yazışmaları, protokol ve tören işleri 
düzenlenmiştir. 

1.4.2.4. Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler

1. Stratejik Yönetim ve Planlama Çalışmaları

Bakanlığımız 2019-2023 Stratejik Planınında belirlenen 6 amaç, 41 hedef, 194 strateji, 223 
performans göstergesi ile eylem takibi yapılmaktadır. Stratejik plan izleme ve değerlendir-
me sürecinin daha etkin yürütülmesi amacıyla Sağlıkta İzleme ve Değerlendirme Sistemi  
(SİZDES) kurulmuştur. Bu sistemin sürekliliğini sağlamak ve tüm birimlerin kullanımını temin 
etmek amacıyla Sağlıkta İzleme ve Değerlendirme Sistemi (SİZDES) Ekibi oluşturulmuştur.

Bu kapsamda, stratejik plan izleme ve değerlendirme çalışmaları yapılmış, stratejik plan 
değerlendirme raporu hazırlanmış ve Strateji Geliştirme Kuruluna sunulmuştur. Kurul’un 
kararı ve Bakanlık Makamının Onayı ile Bakanlığımız 2019-2023 Stratejik Planı’nın 2022 
ve 2023 yılları için güncellenmesine karar verilmiştir. Stratejik plan güncelleme çalışmaları 
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tamamlanmış ve güncellenmiş stratejik plan 31 Aralık 2021 tarihinde yayımlanarak kamuo-
yuna duyurulmuştur. Bakanlığımız 2019-2023 Stratejik Planı’nın güncellenmiş versiyonunda, 
6 amaç, 41 hedef, 192 strateji ve 216 adet performans göstergesi yer almaktadır.

Bakanlığımız 2021 Yılı İdare Performans Programı, performans esaslı program bütçeye uy-
gun şekilde hazırlanmış ve ocak ayı içerisinde yayımlanmıştır. Yayımlanarak uygulamaya 
konulan performans programı, Program Bütçe Esaslarına Göre Performans Programı İzleme 
Rehberine uygun olarak Program Bütçe Enformasyon Sistemi üzerinden 3 aylık periyotlarda 
izlenmektedir. Aynı zamanda, Program Bütçe Esaslarına Göre Performans Programı İzleme 
Rehberinde öngörülen izleme ve değerlendirme formatı da Sağlıkta İzleme ve Değerlen-
dirme Sistemine dâhil edilerek Sistem (SİZDES) Rehbere uygun hale getirilmiştir. Böylece 
performans programı izleme ve değerlendirme çalışmaları Bakanlığımızın kurmuş olduğu 
sistem üzerinden de yürütülmektedir.

Yine, Bakanlığımız 2019-2023 Stratejik Planı ve Program Bütçe Rehberine uygun olarak 
2022 Yılı Performans Programı hazırlık çalışmalarına başlanmış ve bu doğrultuda, harcama 
birimlerimizden idare performans bilgileri istenilerek 2022 Yılı Performans Programı Taslağı 
hazırlanmıştır. Hazırlanan Taslak 2022 Yılı Bütçe görüşmeleri için TBMM Plan Bütçe Komis-
yonuna gönderilmiştir. TBMM Plan Bütçe Komisyonu ile TBMM Genel Kurul bütçe görüşme-
leri neticesinde performans programına nihai hali verilmiştir.

2021 yılında izlenecek iktisadi, sosyal ve kültürel politikaların belirlendiği, 11. Kalkınma Pla-
nının yıllık uygulama dilimini oluşturan 2021 Yılı Programı 27 Ekim 2020 tarihli ve 31287 
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Programda Bakanlığımız sorumluluğunda 31 tedbir 
bulunmaktadır. Bakanlık birimleri ve bağlı kuruluşlarımızın 2021 Yılı Programında yer alan 
sorumlu oldukları tedbirlerin 3 aylık uygulama durumlarının takibi, incelemesi ve değerlendir-
mesi yapılarak Cumhurbaşkanlığı Plan Program İzleme Değerlendirme Sistemine (CPPİDS) 
girişinin yapılması sağlanmıştır.

2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı hazırlık çalışmaları kapsamında Bakanlığımız bi-
rimlerinden gelen faaliyet önerilerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi yapılmıştır. 2022 Yılı 
Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı 25 Ekim 2021 tarihli ve 31639 sayılı (mükerrer) Resmî Ga-
zete’de yayımlanmıştır. Programda Bakanlığımız sorumluluğunda 45 tedbir bulunmaktadır.  

Cumhurbaşkanlığı IV. 180 Günlük İcraat Programı (1 Ocak 2021-30 Haziran 2021) ve V. 180 
Günlük İcraat Programında (1 Temmuz 2021-31 Aralık 2021) yer alan Bakanlığımızın sorum-
lu olduğu eylemlerin uygulama durumlarının takibi, incelemesi ve değerlendirmesi yapılarak 
Cumhurbaşkanlığı 180 Gün Eylem Planları İzleme Sistemine girişi yapılmıştır. 

Bakanlığımız merkez harcama birimlerinin birim faaliyet raporları incelenip konsolide edile-
rek Bakanlığımız 2020 Yılı İdare Faaliyet Raporu hazırlanmıştır.

Sağlıkta İzleme ve Değerlendirme Sistemi (SİZDES) içerisine entegre edilen Çok Paydaşlı 
Sağlık Sorumluluğunu Geliştirme Programı modülünde veri girişleri, güncelleme ve iyileştir-
me çalışmaları yapılmıştır. Ayrıca modül üzerinde program eylemlerinin takibinin sağlanması 
için ilerleme durumlarını izleme ve değerlendirme çalışmalarına başlanmıştır.
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Sağlıkta İzleme ve Değerlendirme Sistemi (SİZDES) Ekranları

Sağlık verilerinin tek bir havuz içerisinde toplanması ve izlenmesine olanak sağlayan Sağ-
lıkta İzleme ve Değerlendirme Sistemi (SİZDES) içerisinde 2021 yılına ait veri girişi ve ra-
porlama ekranları oluşturulmuştur. SİZDES ekranlarında tasarım güncellemeleri yapılmıştır.

Veri Girişi ve Rapor Ekranları  
Birim İlerleme Raporu, Stratejik 
Plan 2019-2023 güncellenmesi, 180 
Günlük İcraat Programları (2021), 
Cumhurbaşkanlığı Yıllı Programı, 
2021 Performans Programı, Çok 
Paydaşlı Sağlık Sorumluluğunu Ge-
liştirme Programı (ÇPSSGP).

 
 

Sağlık Bakanlığı İç Kontrol Ey-
lem Planı Sistemi ve Raporla-
ması: Sağlık Bakanlığı İç Kontrol 
Eylem Planı’nın takibi için geliştir-
diğimiz Uygulama, 2021 yılı içeri-
sinde yazılımsal geliştirmeler ve 
güncellemeler yapıldı. Harita ve 
form teknolojilerinde yenilikler ya-
pılıp uygulamaya yansıtıldı. Yeni 
yapıya uygun rapor ekranları oluş-
turulup yayına alınmıştır.

Sağlık Bakanlığı Ön Mali Kontrol 
Sistemi ve Raporlaması: Sağlık 
Bakanlığı Ön Mali Kontrol süreç-
lerini takip, raporlama ve yönetimi 
için sistem oluşturulmuştur. Ha-
zırlanan sistem ihale dosyalarını 
inceleme süreçlerinin yönetilmesi 
ve takip edilmesi sağlanmıştır.

2. Bütçe Çalışmaları

2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bakanlığımıza tahsis edilen bütçenin Ayrın-
tılı Harcama Programı hazırlanmıştır Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nca 
yayımlanan “Bütçe Çağrısı ve eki Bütçe Hazırlama Rehberi” doğrultusunda Bakanlığımız 
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2022-2024 dönemi Merkezi Yönetim Bütçe Teklifi performans esaslı program bütçe sistemi-
ne göre hazırlanarak Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına gönderilmiştir. 

Harcama birimlerinden Cumhurbaşkanlığı’nca yayımlanan ‘’Yatırım Genelgesi ve eki Yatırım 
Programı Hazırlama Rehberi’’ doğrultusunda Bakanlığımız 2022 yılı Yatırım Teklifi oluşturul-
muş ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı KaYa sistemine girişleri yapılmıştır. 

Merkez ve taşra harcama birimlerinin yılı taşınır hesaplarının kontrolleri Malzeme Kaynak-
ları Yönetim Sistemi (MKYS) ve Yönetim Bilgi Sistemi (YBS) üzerinden yapılmıştır. Mer-
kez ve taşra harcama birimlerinin kullanımında bulunan binaların (hazine, kiralık ve kendi 
mülkiyetindeki) ÇKYS/Taşınmaz Bilgi Sistemi Modülüne girişleri yapılmıştır. Bakanlığımız 
birimlerinin kullanımında bulunan taşıtların bilgilerinin ÇKYS/Taşıt Takip Sistemi Modülüne 
girişlerinin yapılması sağlanmıştır.

Harcama birimleri ve gider kalemleri bazında, genel bütçe ödeneklerinin kullanımına ilişkin 
değerlendirmeleri içeren ‘’Genel Bütçe Ödenek Kullanım Raporu” aylar itibarıyla hazırlan-
mış ve raporlanmıştır. 

Sağlık Bakanlığı 2021 Yılı Kurumsal Mali Durum Beklentiler Raporu yayımlanmıştır. 

2020 Yılı Bakanlığımız Kesin Hesabı hazırlanarak Hazine ve Maliye Bakanlığı’na gönderil-
miştir. 2020 Yılı Taşınır Kesin Hesap Cetveli ve Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetvelleri hazır-
lanarak Sayıştay’a gönderilmiştir.

Kamu İdare Hesaplarının Sayıştay’a Verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile Muhasebe Yetkili-
lerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar gereği Bakanlığımız 2020 Yılı Hesap Dönemi 
Sonu ile 2021 Yılı Aylar (Ocak-Kasım) itibarıyla mali tablo ve belgeler Sayıştay Başkanlığına 
gönderilmiştir. 

İl Özel İdarelerine aktarılan genel bütçe yatırım ödeneklerinden yapılan harcamaların il sağ-
lık müdürlüklerince Ödenek Takip Sistemine veri girişleri sağlanarak, elde edilen veriler doğ-
rultusunda İl Özel İdarelerinde bekleyen ödenek durum raporu üçer aylık dönemler halinde 
hazırlanmıştır. 

Bakanlığımız 2020 Yılı Yatırım Programı İzleme Değerlendirme Raporu hazırlanarak Sayış-
tay Başkanlığına, Cumhurbaşkanlığına ve Hazine ve Maliye Bakanlığına gönderilmiştir. 

Merkez ve taşra birimlerimizin nakit talepleri aylık olarak Hazine ve Maliye Bakanlığının Na-
kit Talebi Aktarım Sistemine girilmiştir. 

Bakanlığımız Merkez Harcama Birimlerinden gelen bütçe işlem taleplerine ilişkin iş ve işlem-
ler gerçekleştirilmiştir.

3. Döner Sermaye Çalışmaları 

Bakanlığımıza bağlı birinci, ikinci ve üçüncü basamak döner sermaye işletme birimlerine hiz-
met veren 90 muhasebe biriminin yıl içerisindeki tüm muhasebe iş ve işlemler yürütülmüştür. 

Bakanlığımıza bağlı döner sermaye işletme birimlerine ait bütçe aktarma talepleri değerlen-
dirilerek 2021 yılı içerisinde yaklaşık 49.000 civarında bütçe aktarma talebi değerlendirmeye 
alınmıştır. 
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2022-2023-2024 yılları İl Sağlık Müdürlükleri Bütçe Çağrısı ve Uygulamaları yazısı doğrultu-
sunda döner sermaye bütçe çalışmaları yapılmıştır. 81 il sağlık müdürlüğüne toplamda 2022 
yılı için 94.335.177.632 TL bütçe tahsis edilmiştir. 

Bakanlığımıza bağlı döner sermaye işletme birimlerinin 2021 yılı içerisinde ek bütçe talepleri 
değerlendirilmiştir. Toplam yıl içerisinde 107 ek bütçe talebi onaylanmıştır. 

Personel giderleri, kanuni yükümlülükler ve ek ödemeler grubunda eksi bakiyeye düşen 
işletmelere 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla ek bütçeler hazırlanarak tahsis işlemi gerçekleşti-
rilmiştir. 

2021 yılında Bakanlığımıza bağlı döner sermayeli işletmelerin 4734 sayılı Kamu İhale Kanu-
nunun 62/ı bendi çerçevesinde %10 artırım talepleri değerlendirilmiştir. Uygun olan 4 tane 
talep için Kamu İhale Kurumundan izin alınmıştır. Bu çerçevede gerekli iş ve işlemler yürü-
tülmüştür.

İçişler Bakanlığı, Göç idaresi Genel Müdürlüğü ile Sağlık Bakanlığı arasında “Göç İdaresi 
Genel Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı Arasında Götürü Bedel Üzerinden Sağlık Hizmeti Alım 
Protokolü” konusunda iç ve dış paydaşlarla gerekli görüşmeler yapılarak protokol imza altı-
na alınmıştır. 

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü ile 
Sağlık Bakanlığı arasında götürü bedel üzerinden sağlık hizmeti alım protokolü”nün bir yıl 
daha uzatılması için gerekli iş ve işlemlerin koordinasyonu sağlanmıştır. Protokolde 2021 yılı 
için belirlenen bedel tahsil edilmiştir.

Bakanlığımız ile Emlak Katılım Bankası arasında protokol görüşmeleri yapılmıştır. Mutaba-
kata varılarak hazırlanan protokol metni imza altına alınmıştır.

Bakanlığımıza bağlı döner sermaye işletme birimlerinin ticari alanların işletilmesinden elde 
ettiği kira bedellerine ilişkin ödenmesi gereken payı; yapılan protokol gereği Çevre ve Şehir-
cilik Bakanlığına ödenmesi iş ve işlemleri yürütülmüştür.

Bakanlığımız merkez işletme biriminin aylar itibarıyla hazine payı ödemesi yapılmıştır. Vergi 
dairesine muhtasar beyannamesi verilmiş ve SHK payı yıllık olarak ödenmiştir.

Sayıştay Başkanlığı 2020 yılı denetimi kapsamında tespit edilen bulgulardaki hususların 
düzeltilmesine ilişkin gerekli iş ve işlemler yürütülmüştür. Bu kapsamda Bakanlığımız döner 
sermaye işletme birimlerine ait 2020 yılında zamanaşımına uğrayacak olan banka hesapları 
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’ndan istenmiştir. Bu tutarların tamamı zamanaşımına uğra-
tılmadan tahsil edilmesi sağlanmıştır.

Tablo 53: Döner Sermaye Borç Stoku, 2021

 Banka Mevcudu Yıl Sonu Net Borç Yıl Sonu Stok

Sağlık Bakanlığı 2021 
Yıl Sonu Mali Durumu 4.656.923.902,73 18.047.945.046,48 4.309.414.039,71
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4. Ödenek Planlama ve Gider Takip Çalışmaları

İl sağlık müdürlüğü ve birinci basamak sağlık tesislerinin genel bütçe ödenek taahhütleri 
analitik bütçe sistemi üzerinden değerlendirilmiş, taahhüt işlemleri gerçekleştirilmiş, ödenek-
lerin tahsisi ve takibi yapılmıştır.

İl sağlık müdürlüğü ve birinci basamak sağlık tesislerinin il düzeyinde (Bütçe Kanunu ile 
verilen ödenek dâhilinde) akaryakıt giderleri, taşıt kiralama giderleri, taşıt bakım ve onarım 
giderleri ile geçici ve sürekli görev yolluk giderleri, ihtiyaca binaen donanım, makine teçhizat 
alımları ve bina bakım onarım giderleri için ödenek tahsis işlemleri gerçekleştirilmiştir.

İl sağlık müdürlükleri ve Birinci Basamak Sağlık Tesislerinin; 2022-2024 yılı genel bütçe tek-
lifleri hazırlanmıştır. il sağlık müdürlükleri ve Birinci Basamak Sağlık Tesislerinin; 2020 Yılı 
bütçe kesin hesap gerekçe raporu hazırlanmıştır.

Sosyal Güvenlik Kurumu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi 
(Ahıska Türkleri, Geçici Koruma Altına Alınan Yabancılar) ile imzalan Götürü Bedel Hizmet 
Alımı protokolleri kapsamında belirlenen tutarların takip, planlama ve tahsis işlemleri yü-
rütülmüştür. Merkez döner sermaye muhasebe birimine talimat, merkez ve taşra teşkilatı 
harcama birimlerimize bildirim yazışmaları ile nakit aktarım işlemleri gerçekleştirilmiştir.

Merkez döner sermaye muhasebe birimi vadeli banka hesaplarında bulunan kaynakların 
takibi ve Kamu Haznedarlığı Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin 2’nci fıkrası hükmü gereğince 
ilgili iş ve işlemler yapılmıştır. 

Bakanlığımız merkez hizmet birimlerinin özellikli projelerinin merkez paydan finansman 
planlaması yapılarak Bakanlığımız merkez pay taahhüt dosyalarının takibi, revize işlemleri 
ile merkez döner sermaye muhasebe birimi talimat, bildirim yazışmaları ve nakit aktarım 
işlemleri yapılmıştır.

5. İç Kontrol Çalışmaları

2021-2022 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı 24 Aralık 2020 tarihinde Ba-
kanlık Makamı oluru ile yürürlüğe girmiştir. 

Merkez ve Taşra Teşkilatımızda uygulama birliğinin sağlanması, çalışmalara değer kat-
mayan faaliyetlerin tespit edilmesi ve tekrar eden faaliyetlerin önlenmesine yönelik rehber 
ve dokümanlar hazırlanarak Harcama Birimlerinin kullanımına sunulmuştur. Bu kapsam-
da Başkanlığımızca “Mutemetlik İşlemleri Denetim Tutanağı”, “Sorumluluk Matrisi Formu”, 
“Risk Haritası”, “Risk Envanteri Formu”, “Risk Belirleme ve Kontrol Faaliyetleri Formu”, “Ra-
por Döküm Formu”, “İş Takvimi”, “İş Süreçleri Tanımlama Formu”, “Hassas Görev ve En-
vanter Formu”, “Görev Tanımı Oluşturma Formu”, “Görev Dağılım Formu” ile “Eylem Planı 
Puanlama Rehberi”, “Hassas Görev Belirleme Rehberi”, “İş Akış ve Teşkilat Şeması Çizim 
Standartları Rehberi”, “Süreç ve Risk Metodolojisi Rehberi” ve “Görev Tanımı Oluşturma 
Rehberi” oluşturulmuş ve/veya güncellenmiştir.

İç kontrol çalışmalarının «İç Kontrol Eylem Planı İzleme ve Değerlendirme Programı» üze-
rinden, iç kontrol sorumluları koordinesinde üçer aylık periyotlarda programa veri girişleri 
yapılmış ve eylemlerin gerçekleşme durumları değerlendirilerek raporlanmıştır.
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Sözleşmeli Yönetici Performans Değerlendirme Kriterlerine göre “Kamu İç Kontrol Standart-
ları Eylem Planı Gerçekleşme Oranı” ve “Mutemetlik İşlemlerinin Denetim Oranı” gösterge 
kartları puanları güncellenmiştir.  

İç Kontrol Eylem Planı İzleme ve Değerlendirme Programı güncellenmiştir. Bakanlığımız iç 
kontrol çalışmaları ile ilgili olarak kurumsal hafızanın oluşturulması ve yapılacak olan çalış-
malarda harcama birimlerimize yardımcı olmak amacıyla Sağlık Bakanlığı Organizasyon 
Rehberi güncellenmiştir.

Adana İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkanlığı pilot olarak seçilerek Başkanlığın 
alt süreç standartlaştırma çalışmalarına başlanmıştır.

Cumhurbaşkanlığı Uzaktan Eğitim Kapısı tarafından iyi uygulama örneği olarak seçilen Ba-
kanlığımız iç kontrol çalışmaları kapsamında, “Sağlık Bakanlığı İç Kontrol Uygulamaları” 
konulu eğitim programı hazırlanmış ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) tarafından 
çekimleri gerçekleştirilmiştir.

2021 yılında mal, hizmet alımları ve yapım işlerine ilişkin 152 adet ihale işlem dosyası 
(11.155.805.415,81 TL) ön mali kontrole tabi tutulmuştur. 

Tablo 54: Ön Mali Kontrole Tabi İşlem ve Tutarları, 2021

Harcama Birimi Alım Türü Adet Tutarı (TL)

Merkez Teşkilat

Mal Alımı 14 197.513.767,42

Hizmet Alımı 10 124.741.544,84

Yapım İşi 58 10.419.186.823,63

Taşra Teşkilatı

Mal Alımı 28 78.963.348,50

Hizmet Alımı 9 30.198.958,00

Yapım İşi 33 305.200.973,42

Toplam 152 11.155.805.415,81

Sağlık Bakanlığı Tedarik Zinciri Yönetimi ve 4734 Sayılı Kanun’un 22 (f) Bendi Kapsamında-
ki Alımlar başlıklı makale hazırlanmıştır.  

6. Mali Analiz Çalışmaları

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı tarafından tereddüt duyulan hususlara ilişkin olarak 
2021 yılı aralık ayı itibarıyla yaklaşık 1900 adet mali mevzuat görüşü oluşturularak ilgili bi-
rimlere gönderilmiştir. Bu kapsamda;

• 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
• 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
• 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
• 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
• 6245 sayılı Harcırah Kanunu
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• 4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli  
 Çalıştırılması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapıl 
 ması Hakkında Kanun
• 663 sayılı KHK
• 696 sayılı KHK ve ilgili diğer mevzuata ilişkin mali görüşler oluşturulmuştur.

696 Sayılı KHK ile kadroya alınan sürekli işçilerin mali ve sosyal hakları ile ilgili olarak oluşan 
sorunların (kıdem tazminatı, aile yardımı, giyecek yardımı, yakacak yardımı, çocuk yardımı, 
zam oranları, ücret ödemesi vb.) çözüme kavuşturulabilmesi adına Hazine ve Maliye Ba-
kanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile gerekli yazışmalar yapılmıştır. Çözüme 
kavuşturulamayan hususlar ile ilgili olarak bahsi geçen Bakanlıklar ile yazışmalar devam 
etmektedir.

COVID-19 salgını nedeniyle Kamu İhale Kanunu’na göre ihale edilen alımlar için mücbir 
sebep başvuruları değerlendirilmek üzere Cumhurbaşkanlığı 2020/5 sayılı genelgesi doğ-
rultusunda Hazine ve Maliye Bakanlığı'na gönderilmiştir. Bu dönemde Hazine ve Maliye 
Bakanlığı'na fesih talepleri ile ilgili 142 adet yazı yazılmış olup gelen 130 adet cevap yazısı 
il sağlık müdürlüklerine gönderilmiştir. Süre uzatımı talepleri ile ilgili ise Hazine ve Maliye 
Bakanlığı'na 456 adet bilgilendirme yazısı yazılmıştır.

Kamu zararlarının takip ve tahsili hususlarında uygulama birliği sağlamak amacıyla 2021/6 
sayılı ve “Kamu Zararı” konulu genelge yayımlanmıştır.

Yargı kararları ve Sayıştay ilamları ile kontrol, denetim veya inceleme sonucunda tespit edi-
lerek bildirilen Merkez birimlerdeki kamu zararı alacakları ile ilgili dosyalar Başkanlığımıza 
gönderilmektedir. Bu kapsamda Başkanlığımız, Sağlık Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdür-
lüğü ile koordineli olarak 73 adet dosyanın alacak takip işlemlerinin başlatılması ve 155 adet 
alacak takip dosyasının da kapatılması işlemlerini gerçekleştirmiştir.

Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların mali analiz çalışmaları Bakanlığımızdaki sistemler 
aracılığıyla sürdürülmeye çalışılmaktadır. Bu doğrultuda Veri Kaynağı Tek Düzen Muhasebe 
Sistemi (TDMS) ve Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) olan veriler analiz edilerek 
Sağlıkta İstatistik ve Nedensel Analizler (SİNA) Sistemine yansıtılarak 12 tane özet analiz 
tablosu (Dahboard) oluşturulmuştur. 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen Kamu Binalarındaki 
Enerji Verimliliği Uygulamaları Projesi kapsamında  proje kriterlerine uygun 74 adet devlet 
hastanesinin bildirimi  ilgili Bakanlığa yapılmıştır. Bu proje çerçevesinde;

• Birinci etap kapsamında yer alan 6 hastanenin ihalesi yapılarak sözleşmeleri  
 imzalanmış olup yapım işleri devam etmektedir. 
• İkinci etap kapsamında yer alan 10 hastane için enerji etüt ihaleleri yapılmış olup   
 enerji etüt sözleşmeleri imzalanmıştır.
• Üçüncü etap kapsamında yer alan 5 hastane için enerji etüt ihale ilanları  
 yayımlanmış  olup 26.07.2021 tarihinde ihalesi yapılmıştır. 

Ayrıca enerji verimliliği kapsamında iç ve dış paydaşlarımızla yapılan çalışmaların takip ve 
koordinasyonuna yönelik çalışmalar sürdürülmektedir.
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1.5. PROGRAM DIŞI GİDERLER
1.5.1. Hazine Yardımları
1.5.1.1. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna Hazine Yardımı

Tablo 55: TİTCK Hazine Yardımı Aktarımı, 2021

2021 Yılı Hazine Yardımı 
Ödeneği Kullanımı Gönderilen Harcanan

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz 
Kurumu 55.998.000 55.998.000

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun talebi üzerine Hazine Yardımı ödenekleri tertibin-
den 55.998.000,00 TL, Ödenek Gönderme Belgesine bağlanmış ve ilgili kurum tarafından 
55.998.000,00 TL ödenek kullanılmıştır.

1.5.1.2. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığına Hazine Yardımı

Tablo 56: TÜSEB Hazine Yardımı Aktarımı, 2021

2021 Yılı Hazine Yardımı 
Ödeneği Kullanımı Gönderilen Harcanan

Türkiye Sağlık Enstitüleri 
Başkanlığı 76.232.000 76.232.000

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığının talebi üzerine Hazine Yardımı ödenekleri tertibinden 
76.232.000,00 TL, Ödenek Gönderme Belgesine bağlanmış ve ilgili Başkanlık tarafından 
76.232.000,00 TL ödenek kullanılmıştır.
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2. Performans Sonuçlarının Değerlendirmesi
 I.   Alt Program Hedef ve Göstergeleriyle İlgili Gerçekleşme Sonuçları ve 
    Değerlendirmeler 
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II. Performans Denetim Sonuçları 

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisince yayımlanan Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi 
doğrultusunda 4 İç Denetçi görevlendirilmiş ve inceleme raporu düzenlenmiştir. 

Bakanlığımız bünyesinde Bilgi Teknolojileri denetimi hazırlık çalışması amacıyla 5 İç Denet-
çi görevlendirilmiş ve inceleme raporu düzenlenmiştir. 

2020 yılı içerisinde yapılan denetimler sonucunda raporlar standartlara uygun bir şekilde dü-
zenlenerek Üst Yönetici onayına sunulmuştur. Bakanlık Makamının olurları sonrası işleme 
konulmuş ve denetimi gerçekleştirilen 24 süreç ile ilgili olarak denetçiler görevlendirilerek 
tespit edilen bulguların izleme ve takip çalışmaları yürütülmüştür. 

2021 yılı içerisinde performans denetimi gerçekleştirilmemiştir.

3. Stratejik Plan Değerlendirilme Tabloları
Bakanlığımız misyon ve vizyonu, temel değerleri, amaç ve hedefleri, stratejileri ile perfor-
mans göstergelerini ortaya koyan 2019-2023 dönemini kapsayan üçüncü Stratejik Planı 20 
Aralık 2019’da web sitesinde yayımlanarak kamuoyuna duyurulmuştur. Stratejik Planla bir-
likte eş anlı olarak eylem planı hazırlanmış ve uygulamaya konulmuştur. Stratejik Planın 
uygulamaya konulmasıyla birlikte, Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu’nda belir-
lenen esaslara uygun olarak izleme ve değerlendirme sürecine başlanmıştır. 

İzleme ve değerlendirme sürecinde, plan dönemi içerisinde üretilen bilgilerin raporlar vası-
tasıyla eksiksiz ve doğru verilerle kayıt altına alınmasını sağlamak amacıyla Sağlıkta İzleme 
ve Değerlendirme Sistemi (SİZDES) kurulmuştur. Söz konusu Sistem üzerinden stratejik 
plan izleme ve değerlendirme çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Ayrıca, Stratejik Plana da-
yalı olarak hazırlanan eylem planı da bu sistem üzerinden takip edilmektedir. Yine, stratejik 
planımızın uygulama dilimlerini oluşturan performans programları da bu sistem üzerinden 
izlenebilmektedir. Sistem üzerinden eylem/alt eylem ve performans göstergeleri aracılığıyla 
amaç ve hedeflerin gerçekleşme sonuçları belirlenen aralıklarla SİZDES üzerinden izlene-
rek yönetim kademesine raporlanabilmektedir. İzleme ve değerlendirme sürecinde plan içe-
risinde yer alan amaç ve hedeflere hangi ölçüde ulaşıldığı belirlenerek amaç, hedef ve per-
formans göstergelerinin etkililik, etkinlik ve ilgili olma ile sürdürülebilirliği analiz edilmektedir. 
Süreç içerisinde var olan hedefler ile gerçekleşme durumları kıyaslanarak, bunlar arasında 
fark oluşması durumunda sapmanın nedenleri değerlendirilmekte, hedeflere nasıl ulaşılaca-
ğına ilişkin alınacak tedbirler ile birlikte düzeltici eylem önerileri oluşturulmaktadır. Yapılan 
değerlendirmeler sonucunda değerlendirme raporları hazırlanmakta ve üst yönetime sunul-
maktadır. 

Bu kapsamda yapılan stratejik plan izleme ve değerlendirme çalışmaları neticesinde,  
COVID-19 Pandemisi ile öngörülmeyen risk ve kontrol faaliyetlerinin ortaya çıkması, yeni 
tespit ve ihtiyaçların oluşması, hedeflere yönelik öngörülemezlik ve belirsizlikler yaşanması, 
bazı performans göstergelerinde revize gerekliliğinin ortaya çıkması, bazı faaliyetlerin uy-
gulanabilirliğinin kalmaması, değişen şartlar ve koşullar nedeniyle birimlerin faaliyetlerinde 
farklılaşmalar ve değişmeler yaşanması vb. nedenlerle Strateji Geliştirme Kurulu’nun kararı 
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ve Bakanlık Makamının 4 Haziran 2021 tarihli ve E-16045527-602.04.03-47 sayılı Onayı ile 
Bakanlığımız 2019-2023 Stratejik Planı’nın 2022 ve 2023 yılları için güncellenmesine karar 
verilmiştir. Bu çerçevede, Bakanlığımız merkez birimleri, bağlı ve ilgili kuruluşları ile birlikte 
güncelleme çalışmaları yapılmış ve hedef kartı güncelleme tabloları oluşturulmuştur.

Stratejik Plan Hedef kartı güncelleme tabloları, Bakanlığımız Strateji Geliştirme Kurulu’nun 
uygun görüş ve değerlendirmelerine sunulmuş ve Kurul’un almış olduğu kararlar doğrultu-
sunda stratejik plan hedef kartı güncelleme tablolarına son şekli verilerek nihai hale getiril-
miştir. Nihai hale getirilen stratejik plan hedef kartı güncelleme tabloları Cumhurbaşkanlığı 
Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın uygun görüş ve değerlendirmelerine sunulmuştur. Cumhur-
başkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’ndan gelen değerlendirme raporu dikkate alınarak 
güncellenen Bakanlığımız 2019-2023 Stratejik Planı’na nihai hali verilmiştir. Nihai hali verilen 
Bakanlığımız 2019-2023 Stratejik Planı’nın Güncellenmiş Versiyonu, Bakanlık Makamının 
22 Aralık 2021 tarihli ve E-16045527-602.04.03-117 sayılı Onayı ile 31 Aralık 2021 tarihinde 
Bakanlığımız web sitesinde yayımlanarak kamuoyuna duyurulmuştur. 

4. Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi 
Performans bilgi sistemi, idarelerin performansını ölçmek üzere bilginin düzenli olarak top-
lanması, analiz edilmesi, değerlendirilmesi ve raporlanmasına yönelik kurulan sistemdir. 
Performans bilgi sistemi, idarenin yönetim sisteminin bir parçası olarak yöneticilerin karar 
almasına katkı sağlar. Ayrıca, idarenin performansının ölçülmesini sağlarken çalışanların ise 
idare performansına kendi katkılarını görmelerine imkân tanır. Bu sistem dinamik bir yapı 
gösterdiğinden, değişen koşullara ve ihtiyaçlara bağlı olarak sürekli gözden geçirilmeli ve 
değiştirilmelidir.

Performans bilgi sistemi, bir idari yapı olmayıp, idarenin tüm birimlerince üretilen bilgilerin 
sistematik bir şekilde bir araya getirilmesi ve ilgili taraflara sunulmasıdır.

Sağlık Bakanlığı performans bilgi sisteminin kurulması amacıyla Sağlıkta İzleme ve De-
ğerlendirme Sistemi (SİZDES) kurulmuştur. Bu sistemin Bakanlığımız harcama birimleri 
tarafından da kullanımını sağlamak için tüm birimlerin katılımı ile SİZDES ekibi oluşturul-
muştur. Bu ekip belirlenen periyotlarda Bakanlığımızın performansına ilişkin bilgileri sisteme 
girmektedirler. Bakanlığımızın stratejik planı, performans programı ve eylem planları sistem 
üzerinden izlenmekte ve değerlendirilmektedir. Sistemden elde edilen raporlar üst kademe 
yöneticilerinin bilgisine sunulabilmektedir. Böylece yöneticilerin Bakanlığımızın performansı 
hakkında bilgi sahibi olması sağlanarak zamanında gerekli tedbirler alınmaktadır. Özetle, 
Bakanlığımızın tüm faaliyetleri bu sistem üzerinden izlenmekte ve değerlendirilmektedir.
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IV. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ
A. ÜSTÜNLÜKLER
• Farklı disiplinlerden, dinamik, yenilikçi ve teknik bilgisi yeterli personelin bulunması 

• Eğitim politikalarının belirlenmesinde paydaşların görüş ve önerilerinin dikkate alınma-
sı, eğitimlerin etkililiği konusunda genel kabulün varlığı ve Bakanlığın e-eğitim uygula-
malarının Türkiye’de kamu kurumları arasında bir ilk olması 

• Aile hekimliği birimlerinin yaygınlığı, kolay ulaşılabilir olması 

• Çalışanların kurum kültürünü ve stratejik yönetim anlayışını benimsemiş olması

• Çalışanların etik değerleri benimsemiş, dinamik ve özverili olması

• Sağlık personelinin yüksek bilgi birikimine ve deneyime sahip olması

• Sağlık personelinin niteliğinin ve eğitim düzeyinin yüksek olması, bunun sürdürülebil-
mesinin teşvik edilmesi

• Kamuoyundaki olumlu imaj, idareye güven ve desteğin var olması

• Ülke dışı sağlık hizmetlerinde sağlanılan başarı ve sağlık alanında gelişen dış ilişkiler

• Köklü bir kurum kültürünün ve kurumsallaşmış bir yapının olması

• Bütün kamu/özel kurum/kuruluşlar ile ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile iş birliği yapa-
bilme imkanı 

• Ülkemiz dış politikasının temel parametrelerinden biri olan insani ve girişimci dış politi-
ka anlayışının sağlık alanında güçlü şekilde sürdürülmesi

• İnsani ve kalkınma yardımlarında sağlığın temel bir bileşen olması ve ülkemizin bu 
alanlarda lider ülkeler arasında yer alması

• Bakanlığımızın sağlık acil durumları gibi kriz yönetimi ve hızlı müdahale gerektiren 
konulardaki geniş ve uluslararası iş birliğine açık tecrübesi

• Başta uluslararası kuruluşlar (Dünya Sağlık Örgütü, İslam İş birliği Teşkilatı, Türk Dev-
letleri Teşkilatı vb.) olmak üzere çok taraflı ilişkilerde etkin olmanın yanı sıra, DSÖ 
nezdinde aktif rolü olan üst düzey temsilcilerimizin bulunması

• Ulusal ve uluslararası fon kaynaklarından faydalanma ve proje geliştirme kapasitesinin 
güçlü olması 

• Yeniliğe, değişime ve teknolojik gelişmelere açık olma

• İletişime açık, takım çalışmasını ve sosyal faaliyetleri destekleyen yönetim anlayışı

• Kamuoyundaki olumlu imaj, idareye güven ve desteğin var olması

• Politika yapıcıların sağlık politikalarına önem vermesi
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• Teknoloji transferine imkân veren yasal düzenlemelerin yapılmış olması (yerli aşı üre-
timi gibi) 

• Sağlık hizmetlerinin kolay erişilebilir olması

• Pandemi ile mücadelede var olan güçlü sağlık altyapımız, deneyimli sağlık personeli-
miz, sürdürülebilir tedarik zincirimiz

B. ZAYIFLIKLAR
• Sağlık hizmet talebinin kurumsal ihtiyacı karşılayamaması noktasında sağlık personel 

sayısının az olması

• Çalışan personelin motivasyonunu artırmaya yönelik uygulamaların yetersizliği

• Kurum hafızasının devamlılığının sağlanmasında yaşanan zorluklar

• Çalışan personele ait çalışma ve sosyal alanlarının yetersizliği

• Sağlık araştırmalarının sınırlı olması

• Yabancı dil bilgisi iyi düzeyde olan personelin yeterince bulunmaması

• Personel arasındaki yüksek lisans, doktora vb. eğitimlerini tamamlayanlardan yeteri 
kadar faydalanılmaması

• Sağlıkla ilgili uluslararası kuruluşlarda görev yapan veya istihdam edilen Türk personel 
sayısının yetersizliği

• Mesleki görev tanımlarının açık ve net olmaması

• Sosyal imkânların yetersizliği (lojman, kantin, kreş, otopark, spor salonu vs.)

• Koruyucu hekimliğin öneminin toplum düzeyinde yeterli kavranmamış olması ve sağlık 
okuryazarlığının yetersizliği

• Performansa dayalı ödeme sisteminin sistem amaçları, klinik kalite, memnuniyet ve 
operasyonel etkinlik ve verimlilik gibi göstergeler ile ilişkisinin yeterli olmaması
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C. DEĞERLENDİRME
2021 yılında dünyada ve ülkemizde yaşanan pandemi süreci göz önünde bulundurulduğun-
da, kurumsal kabiliyetler ve kapasitenin üst düzeyde olmasının kriz yönetiminde ne kadar 
önemli olduğu bir kez daha anlaşılmıştır.

Vatandaşlarımızın sağlık seviyesini geliştirme ve yükseltme vizyonuna katkı için, koruyucu 
sağlık hizmetlerinde farkındalık çalışmaları hızla devam etmektedir. Ülkemizde görülen en 
yaygın sağlık problemleriyle; kalp hastalıkları, kanser, ruh sağlığı, obezite, tütün ve madde 
bağımlılığı ile mücadelemiz koruyucu hekimlik çalışmaları ile devam etmiş ve önemli ba-
şarılar sağlanmıştır. Bulaşıcı olmayan hastalıklarla mücadele ulusal programlar üzerinden 
yürütülmeye devam etmiştir.

Anne ve bebek sağlığı açısından önemli olan doğum öncesi bakım ve doğumun sağlık ku-
ruluşlarında yapılması, halkın farkındalık seviyesinin arttırılması için yapılan çalışmaların 
da önemli iyileşmeler sağlanarak anne ve bebek ölüm oranlarında düşüşler sağlanmıştır. 
Bağışıklık kazandırmaya yönelik yürütülen çeşitli programların da etkisiyle yüksek aşılama 
hızlarına ulaşılmış ve ulaşılan bu seviyede aşılama hızının sürdürülebilirliği sağlanmıştır.

Bulaşıcı hastalıkların kontrolü çalışmaları kararlılık ile sürdürülmüş ve önemli ilerlemeler 
sağlanmıştır.

Sağlığın korunması ve geliştirilmesine yönelik uygulamalar yürütülmekte, toplum ve bireyin 
sağlığını geliştirmek için gerekli eğitim ve araştırma faaliyetleri sürdürülmektedir.

Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 Pandemisi dijitalleşmenin, zaman ve mekândan 
bağımsız verilen hizmetlerin, iletişim ve bilişim teknolojilerinin ne kadar önemli olduğunu bir 
kez daha göstermiştir. Bakanlık olarak bu alanda sahip olduğumuz altyapı ve tecrübe ile ihti-
yaçlara çok hızlı cevap vererek vatandaşlarımızın sağlık hizmetine erişimi kolaylaştırılmıştır. 

Özellikle e-Nabız altyapımızın getirdiği avantaj ile pandemi ile mücadelenin merkezinde yer 
alan HSYS, HES, FİTAS, AŞILA, Sağlık Pasaport (HealthPass), Sağlık Pano ve Dr. e-Nabız 
gibi uygulamalar çok kısa sürede hayata geçirilerek sağlık çalışanlarımızın ve vatandaşları-
mızın hizmetine sunulmuştur. Bu süreçte güvenli veri akışı ve hasta güvenliğinde en güçlü 
aracımız dijitalleşmede katettiğimiz yol olmuştur. 



185

V. ÖNERİ VE TEDBİRLER
• Koruyucu sağlık hizmetleri kalitesini artırmaya devam ederek vatandaşımıza daha et-

kili, verimli, süratli, kaliteli ve kanıta dayalı sağlık hizmeti sunumuna devam edilmelidir.

• Özel ihtiyacı olan kişilerin, özellikle engelli ve yaşlıların ihtiyaç duyduğu sağlık hizme-
tine daha kolay ulaşabilmesini sağlamaya yönelik paydaşlarla iş birliğinin geliştirilerek 
hizmet ihtiyacı olanların hizmete erişimininin devamlılığı sağlanmalıdır. 

• Halk sağlığının korunması ve geliştirilmesi kapsamında tütün ve alkol kullanımı, obezi-
te ve kronik hastalıklarla kararlılıkla mücadelenin sürdürülmesine devam edilmelidir.

• Bulaşıcı hastalıkların mücadelesinde erken uyarı ve cevap sistemi kapasitesi geliştiril-
meli ve bağışıklama programları geliştirilerek sürdürülmelidir.

• Birinci basamak çalışmalarında beklenen başarının sağlanması ve izleme-değerlen-
dirme mekanizmasının geliştirilmesine yönelik nitelikli personel istihdamı sağlanmalı-
dır.

• Hastane Afet ve Acil Durum Planlarının (HAP) düzenli olarak yapılması sağlanmalı ve 
uygulanabilirliği artırılmalıdır.

• Afet ve Acil Durumlarda UMKE Personeli tarafından sunulacak medikal kurtarma ve 
acil sağlık hizmetleri sunumunun daha güvenli ve etkin bir şekilde sürdürülebilmesi 
amacıyla alanda Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile gerekli koordinas-
yonun sağlanarak, çığ ve sel konusunda UMKE geliştirme eğitimleri ve eğitici eğitimleri 
planlanmalıdır.

• Asılsız çağrılarının önlenmesi amacıyla gerekli tedbirler alınmalıdır.

• Coğrafi ve hava şartları nedeniyle zor ulaşılan bölgelerde verilen acil sağlık hizmetlerin 
iyileştirilmesi sağlanmalıdır.

• Etkin ve verimli bir şekilde kaynakların kullanılabilmesi için nitelikli personel sayısı artı-
rılmalıdır.

• Personelin memnuniyetini artırıcı uygulamalar geliştirilmelidir.

• Personelin yetkinliğini artırmaya yönelik hizmet içi eğitimler, çalışmalar vs. yapılmalıdır.

• Anonim sağlık verisinin paylaşımının önünü açmak ve araştırmacıların kullanımına 
sunmak üzere çalışmalar yapılmalıdır.

• Ülke çapında e-Devlet projelerinin yaygınlaşması ile birlikte kurumlar arası entegras-
yon ve iş birliği arttırılmalıdır.
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EKLER
EK.1

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Üst yönetici olarak görev ve yetkilerim çerçevesinde Sağlık Bakanlığı bütçesinin; kalkınma 
planına, yıllık programa, stratejik plan ve performans programı ile hizmet gereklerine uy-
gun olarak hazırlandığını ve uygulandığını, amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesi ve ilgili 
mevzuatla düzenlenen görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi için bütçe ile tahsis edilmiş 
kaynakların, planlanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi malî yönetim ilkelerine uygun olarak 
kullanıldığını beyan ederim.

Bu çerçevede iç kontrol sisteminin; idarenin gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, 
ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesine, kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun 
olarak faaliyet göstermesine, her türlü malî karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun 
önlenmesine, karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi 
edinilmesine, varlıkların kötüye kullanılmasının ve israfının önlenmesine ve kayıplara karşı 
korunmasına ilişkin yeterli ve makul güvenceyi sağladığını bildiririm.

Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmelere, yönetim bilgi 
sistemlerine, iç kontrol sistemi değerlendirme raporlarına, izleme ve değerlendirme rapor-
larına, harcama yetkilileri ile malî hizmetler birim yöneticisi tarafından sunulan güvence be-
yanlarına ve denetim raporlarına dayanmaktadır.

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Ankara

Şubat 2022

Dr. Fahrettin KOCA

            Sağlık Bakanı
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İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Üst yönetici olarak görev ve yetkilerim çerçevesinde Sağlık Bakanlığı bütçesinin; kalkınma 
planına, yıllık programa, stratejik plan ve performans programı ile hizmet gereklerine uy-
gun olarak hazırlandığını ve uygulandığını, amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesi ve ilgili 
mevzuatla düzenlenen görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi için bütçe ile tahsis edilmiş 
kaynakların, planlanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi malî yönetim ilkelerine uygun olarak 
kullanıldığını beyan ederim.

Bu çerçevede iç kontrol sisteminin; idarenin gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, 
ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesine, kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun 
olarak faaliyet göstermesine, her türlü malî karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun 
önlenmesine, karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi 
edinilmesine, varlıkların kötüye kullanılmasının ve israfının önlenmesine ve kayıplara karşı 
korunmasına ilişkin yeterli ve makul güvenceyi sağladığını bildiririm.

Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmelere, yönetim bilgi 
sistemlerine, iç kontrol sistemi değerlendirme raporlarına, izleme ve değerlendirme rapor-
larına, harcama yetkilileri ile malî hizmetler birim yöneticisi tarafından sunulan güvence be-
yanlarına ve denetim raporlarına dayanmaktadır.

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Ankara

Şubat 2022

Prof.Dr. Sabahattin AYDIN

                                                                                                               Bakan Yardımcısı            

                                                                                                  



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 2021 FAALİYET RAPORU

188

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Üst yönetici olarak görev ve yetkilerim çerçevesinde Sağlık Bakanlığı bütçesinin; kalkınma 
planına, yıllık programa, stratejik plan ve performans programı ile hizmet gereklerine uy-
gun olarak hazırlandığını ve uygulandığını, amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesi ve ilgili 
mevzuatla düzenlenen görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi için bütçe ile tahsis edilmiş 
kaynakların, planlanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi malî yönetim ilkelerine uygun olarak 
kullanıldığını beyan ederim.

Bu çerçevede iç kontrol sisteminin; idarenin gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, 
ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesine, kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun 
olarak faaliyet göstermesine, her türlü malî karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun 
önlenmesine, karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi 
edinilmesine, varlıkların kötüye kullanılmasının ve israfının önlenmesine ve kayıplara karşı 
korunmasına ilişkin yeterli ve makul güvenceyi sağladığını bildiririm.

Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmelere, benden önceki 
yönetici/yöneticilerden almış olduğum bilgilere, yönetim bilgi sistemlerine, iç kontrol sistemi 
değerlendirme raporlarına, izleme ve değerlendirme raporlarına, harcama yetkilileri ile malî 
hizmetler birim yöneticisi tarafından sunulan güvence beyanlarına ve denetim raporlarına 
dayanmaktadır.

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Ankara

Şubat 2022

Doç. Dr. Tolga TOLUNAY

                                                                                                                Bakan Yardımcısı
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İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Üst yönetici olarak görev ve yetkilerim çerçevesinde Sağlık Bakanlığı bütçesinin; kalkınma 
planına, yıllık programa, stratejik plan ve performans programı ile hizmet gereklerine uy-
gun olarak hazırlandığını ve uygulandığını, amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesi ve ilgili 
mevzuatla düzenlenen görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi için bütçe ile tahsis edilmiş 
kaynakların, planlanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi malî yönetim ilkelerine uygun olarak 
kullanıldığını beyan ederim.

Bu çerçevede iç kontrol sisteminin; idarenin gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, 
ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesine, kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun 
olarak faaliyet göstermesine, her türlü malî karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun 
önlenmesine, karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi 
edinilmesine, varlıkların kötüye kullanılmasının ve israfının önlenmesine ve kayıplara karşı 
korunmasına ilişkin yeterli ve makul güvenceyi sağladığını bildiririm.

Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmelere, yönetim bilgi 
sistemlerine, iç kontrol sistemi değerlendirme raporlarına, izleme ve değerlendirme rapor-
larına, harcama yetkilileri ile malî hizmetler birim yöneticisi tarafından sunulan güvence be-
yanlarına ve denetim raporlarına dayanmaktadır.

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Ankara

Şubat 2022

Dr. Şuayip BİRİNCİ

 Bakan Yardımcısı
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İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Üst yönetici olarak görev ve yetkilerim çerçevesinde Sağlık Bakanlığı bütçesinin; kalkınma 
planına, yıllık programa, stratejik plan ve performans programı ile hizmet gereklerine uy-
gun olarak hazırlandığını ve uygulandığını, amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesi ve ilgili 
mevzuatla düzenlenen görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi için bütçe ile tahsis edilmiş 
kaynakların, planlanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi malî yönetim ilkelerine uygun olarak 
kullanıldığını beyan ederim.

Bu çerçevede iç kontrol sisteminin; idarenin gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, 
ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesine, kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun 
olarak faaliyet göstermesine, her türlü malî karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun 
önlenmesine, karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi 
edinilmesine, varlıkların kötüye kullanılmasının ve israfının önlenmesine ve kayıplara karşı 
korunmasına ilişkin yeterli ve makul güvenceyi sağladığını bildiririm.

Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmelere, yönetim bilgi 
sistemlerine, iç kontrol sistemi değerlendirme raporlarına, izleme ve değerlendirme rapor-
larına, harcama yetkilileri ile malî hizmetler birim yöneticisi tarafından sunulan güvence be-
yanlarına ve denetim raporlarına dayanmaktadır.

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Ankara

Şubat 2022

                                                                                                                   Halil ELDEMİR

                                                                                                                 Bakan Yardımcısı
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EK.2
MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİ BEYANI
Strateji Geliştirme Başkanı olarak yetkim dâhilinde;

İç kontrol sisteminin Sağlık Bakanlığın’da oluşturulması, uygulanması ve geliştirilmesi çalış-
malarında gerekli koordinasyonun sağlandığını, eğitim ve rehberlik hizmeti verildiğini, faa-
liyetlerin malî yönetim ve kontrol mevzuatı ve diğer mevzuata uygun olarak yürütüldüğünü, 
kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin etmek üzere 
iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, uygulama sonuçlarının izlendiğini ve gerekli tedbirlerin 
alınması için düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ede-
rim.

Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama 
yetkililerine gerekli bilgileri sağladığımı ve danışmanlık faaliyetinde bulunduğumu bildiririm.

Bu Raporunun “III/A- Malî Bilgiler” bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru ol-
duğunu teyit ederim. 

Ankara

Şubat 2022

 Engin KARABAŞ

                                                                                      Strateji Geliştirme Başkanı
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EK MALİ TABLOLAR
Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 539’uncu maddesi gereğince merkezi yö-
netim kapsamındaki kamu idarelerinin muhasebe birimlerine Genel Yönetim Muhasebe 
Yönetmeliğinde tanımlanan ve ekinde düzenlenen temel malî tabloları hazırlama yü-
kümlülüğü getirilmiştir.

Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği eki söz konusu temel mali tablolar, Hazine ve 
Maliye Bakanlığınca yönetilen Yönetim Bilgi Sisteminden (YBS) henüz alınamamakta-
dır.

5018 sayılı Kanuna göre ise hesap döneminin kapatılması bütçe giderleri dışındaki iş-
lemler açısından Mart ayı sonuna kadar uzayabildiğinden hâlihazırda da hesap dönemi 
kapanmadığından Bakanlığımıza ait temel mali tablolar YBS’den alınamamış, dolayı-
sıyla Faaliyet Raporuna eklenememiştir.

Diğer taraftan, Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 313’üncü maddesi ile Merkezi 
Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 538’inci maddelerinde yer alan hükümler uyarınca 
Bakanlığımız İnternet sayfasında kamuoyuna ayrıca sunulmaktadır.

Bu kapsamda, Bakanlığımıza ait 2020 yılı temel mali tabloları YBS’den alınarak inter-
net sayfamızda kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

2021 hesap döneminin kapanmasını müteakip Bakanlığımız 2021 yılı temel mali tablo-
ları da süresi içinde İnternet sayfamızda kamuoyuyla paylaşılacaktır.
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