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HAZİRAN 2017 TARİH BASKILI
SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ I 

DERS KİTABINA İLİŞKİN DÜZELTME CETVELİ

1- 2. Ünite Syf. 34 Şekil 2.2  aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

SAĞLIK
HİZMETLERİ

TEDAVİ
HİZMETLERİ

AYAKTAN
GÜNÜBİRLİK

YATAKLI
TEDAVİ HİZM.

KORUYUCU
SAĞLIK

HİZMETLERİ

KİŞİYE
YÖNELİK

ÇEVREYE
YÖNELİK

Sağlık Evi
Aile Sağlığı Mer.

Ana Çocuk Sağ. Mer
Mobil Sağ. Hizm. Ekibi

Toplum Sağ. Mer.
Sigara Bırakma Pol.

KETEM
Sağlıklı Hayat Mer.
Verem Savaş Mer.

Çocuk Ergen Kadın
Üreme Sağlığı Mer.

Özel Muayenehaneler
Tıp Merkezleri

Hastane

TSM
Çevre Sağ. Bir.
Halk Sağ.Lab.

Aile Sağlığı Mer.
Okul Sağ. Ekipleri
Mobil Sağ. Hizm.

Ekipl.

Özel Muayenehane
Hastane Polikliniği
Hastane Acil Seri.
Ayaktan Cer. Hiz.

Evde Bakım
Diyaliz Mer.
Toplum Ruh
Sağlığı Mer.

Hastane
Hemşirelik Bak. Mer.

Palyatif Bak. Mer.

REHABİLİTASYON
HİZMETLERİ

Rehabilitasyon Mer
Hemşirelik Bak. Mer.

Evde Bakım
Hastane

SAĞLIĞIN
GELİŞTİRİLMESİ

Sağlık Eğ. Mer.
Aile Sağ. Mer.

Ana Çocuk Sağ.
Mer.

Toplum Sağ. Mer.
KETEM

Sağlıklı Hayat Mer.
Verem Savaş Mer.

Çocuk Ergen Kadın
Üreme Sağlığı Mer.

2- 2. Ünite Syf. 38 2. paragraf  aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 2003 yılında yapılan düzenlemeyle bakanlık merkez teşkilatı kapsamında Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Sağlığın Geliş-
tirilmesi Genel Müdürlüğü, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü ve Sağlık Yatırım-
ları Genel Müdürlüğü gibi Bakanlığın yeni misyonuna uygun hizmet birimler kurulmuştur. Bakanlığın sürekli kurullarından 
olan ve işlevini sürdüren Yüksek Sağlık Şurası ve Tıpta Uzmanlık Kurulu muhafaza edilmiş; ayrıca yeni olarak Sağlık Meslekleri 
Kurulu oluşturulmuştur. Bu değişimleri içeren, “Sağlık Bakanlığı Bağlı Kuruluşları Hizmet Birimlerinin Görevleri İle Çalışma 
Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”, 07.03.2012 tarih,  28226 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. 

3- 2. Ünite Syf. 38 2. paragraf  sonuna madde ve metin eklenmiştir.

•	 2017	ve	sonrası:	25	Ağustos	2017	tarihli	ve	694	sayılı	KHK	ile	Türkiye	Halk	Sağlığı	Kurumu	ve	Türkiye	Kamu	Hastanele-
ri Kurumu, bağlı kuruluşlar olmaktan çıkarılmış ve Sağlık Bakanlığı hizmet birimleri haline getirilmiştir. Bu iki kurum, 
Sağlık	Bakanlığında,	Halk	Sağlığı	Genel	Müdürlüğü	ve	Kamu	Hastaneleri	Genel	Müdürlüğü	olarak	yapılandırılmıştır.	694	
sayılı KHK ile Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, halkın sağlığını korumak ve geliştirmek, sağlık için risk oluşturan faktörlerle 
mücadele etmek, birinci basamak sağlık hizmetlerini yürütmek, bu amaçla birinci basamak sağlık kuruluşlarını kurmak ve 
işletmek, gerektiğinde bunları birleştirmek, ayırmak, nakletmek veya kapatmak görevlerini üstlenmiştir. Bulaşıcı, bulaşıcı ol-
mayan, kronik hastalıklar ve kanser ile anne, çocuk, ergen, yaşlı ve engelli gibi risk gruplarıyla ilgili olarak izleme, sürveyans, 
inceleme, araştırma, bağışıklama ve kontrol çalışmaları yapmak, bunlarla ilgili verilerin toplanmasını sağlamak, belirlenen 
hedefler doğrultusunda plan ve programlar hazırlamak, uygulamaya koymak, denetlenmesini sağlamak, değerlendirmek ve 
gerekli önlemleri almak da Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü görevleri arasındadır. Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü, Sağlık 
Bakanlığına bağlı hastaneleri, ağız ve diş sağlığı merkezlerini ve diğer sağlık kuruluşlarını kurmak ve işletmek, gerektiğinde 
bunları birleştirmek, ayırmak, nakletmek veya kapatmak ile görevlendirilmiştir. Sağlık kuruluşlarında her türlü koruyucu, 
teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak, faaliyetleri izlemek ve değerlendirmek, iyi 
uygulama örneklerini yaygınlaştırmak bu genel müdürlük  uhdesinde olan görevler olarak sayılmaktadır. 

 Performans değerlendirmesi yapmanın ve değerlendirme sistematiği için her türlü alt yapıyı kurmanın yanı sıra sağlık kuru-
luşlarında hasta haklarına, hasta ve çalışanların sağlığına ve güvenliğine yönelik iyileştirme çalışmaları yapmak da Kamu Has-
taneleri Genel Müdürlüğünün görev alanında yer almaktadır. Yeni düzenleme sonrası oluşan Sağlık Bakanlığı Merkez Teşkilatı 
aşağıda Şekil 2.3’te verilmiştir.
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4- 2. Ünite Syf. 39 Şekil 2.3  aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

BAKAN

BAKAN
YARDIMCISI

Bağlı Kurumlar

BAKAN
YARDIMCISI

BAKAN
YARDIMCISI

BAKAN
YARDIMCISI

• Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
• Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü
• Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
• Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü
• Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

İç Denetim Birimi
Strateji Geliştirme Başkanlığı

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu
Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı
Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü

• Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
• Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
• Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü
• Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
Teftiş Kurulu Başkanlığı ve Hukuk
Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Özel Kalem Müdürlüğü

Proje Yönetim Destek Birimi

5- 2. Ünite Syf. 39 “Türkiye’de Sağlık Hizmetlerinin Gelişimi” başlığında Şekil 2.3’ün  altındaki metin değiştirilmiştir.

•	 Bakanlık	Taşra	Teşkilatı	7/11/2017	tarihli	ve	51275	sayılı	Sağlık	Bakanlığı	Taşra	Teşkilatı	Kadro	Standartları	İle	Çalışma	
Usul ve Esaslarına Dair Yönerge ile yeniden yapılandırılmıştır. Taşra Teşkilatına Başkanlık ve Başkan Yardımcılıkları ek-
lenmiştir. Başkanların, İl sağlık müdürlüğü bünyesinde ihtiyaca göre halk sağlığı, kamu hastaneleri, ilaç ve tıbbi cihaz, 
sağlık ve acil sağlık hizmetleri ile personel ve destek hizmetlerini yürütmek üzere sözleşmeli olarak istihdam edilebileceği 
hükme	bağlanmıştır.	Aşağıda	Şekil	2.4’te	Sağlık	Bakanlığı	Taşra	Teşkilatı	örneği	verilmiştir.	Şekilde	görüldüğü	üzere	daha	
önce var olan Kamu Hastaneleri Birliği ve Halk Sağlığı Müdürlüğü Başkanlık haline getirilmiş; taşradaki iş ve işlemler tek 
çatı altında toplanıp İl Sağlık Müdürlerinin sorumluluğuna bırakılmıştır.

1. İl Sağlık Müdürlüğü, Bakanlığın taşra teşkilatının en üstünde yer almaktadır. Taşra teşkilatında ayrıca il sağlık müdürüne 
bağlı  olarak ilçe sağlık müdürlüğü ve başkanlıklar yer almaktadır. Aşağıda il sağlık  müdürü ile başkan ve yardımcılarının 
görev ve sorumlulukları kısaca özetlenmiştir.

- Her ilde kurulan müdürlükler, Bakanlığın ildeki yönetim görevini yerine getirir. İl düzeyindeki hizmetlerinin etkili ve 
verimli bir şekilde yürütülmesinden sorumludur.

- Müdür, sınırlarını açıkça belirlemek ve yazılı olmak kaydıyla, yetkilerinden bir kısmını başkan ve başkan yardım-
cılarına devredebilir. Taşra teşkilatında döner sermaye kaynaklı işlemlerde müdür harcama yetkilisidir. Müdür bu 
yetkisini başkanlara ve döner sermaye alt işletme birimi kurulan sağlık tesislerinde ise başhekime devredebilir. Yetki 
devri, uygun araçlarla ilgililere duyurulur.

- Bakanlığın düzenlemeleri çerçevesinde il düzeyinde personelin adil ve dengeli dağılımını yapar ve bu amaçla il içinde 
personel nakil ve görevlendirme işlemlerini doğrudan gerçekleştirir.

- Acil sağlık hizmetlerinin yürütülmesi için kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilere ait tüm sağlık kurum ve 
kuruluşlarının sevk ve idaresinden sorumlu ve bu konuda yetkilidir.

- Kamu ve özel tüm sağlık kurum ve kuruluşlarını Bakanlığın planlamaları doğrultusunda sağlık hizmetinin sunumu-
nun sağlanması, denetlenmesi ve yürütülmesini temin eder.

- Bakanlıkça yürütülen görevleri il ve ilçe düzeyinde yerine getirir, yapılan düzenlemelere uyumu denetler ve gerekli 
yaptırımları uygular.

- Birden fazla ildeki sağlık hizmetlerinin bir arada değerlendirilmesi, gelişmişlik farklarının giderilmesi ve hizmetlerin 
ve ihtiyaçların müşterek planlanması amacıyla Bakanlık tarafından koordinatör olarak görevlendirilmesi halinde be-
lirlenen illerle koordinasyon sağlar.
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- Görev alanı ile ilgili konularda ulusal veya uluslararası, kamu veya özel kurum ve kuruluşlarla bilimsel ve teknik iş 
birliği yapılmasını temin eder.

- İl düzeyinde sağlık hizmetlerinin daha etkin ve verimli sunulabilmesi için Bakanlık planlamalarında değerlendiril-
mek üzere önerilerde bulunur.

- Başkan ve başkan yardımcılarının görev dağılımını belirler.

- Bakanlığın belirlediği sağlık bilişimi standartlarının uygulanmasını, merkezi bilişim sistemlerine veri gönderimleri-
ni, sağlık bilişimi alanındaki projelerin takibini, il genelindeki kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilere ait 
tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında takip eder, denetler ve gerekli yaptırımları uygular.

- Bakanlık tarafından verilen diğer görevleri yürütür.

2.	 Başkanların	görevleri	:	

- Başkan, Müdürlüğün görev alanları içinde kendisine verilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdür ve müdüre karşı 
sorumludur.

- Görevlerin usulüne uygun, zamanında ve düzenli olarak yürütülmesinde müdüre yardımcı olur.

- Görev alanı ile ilgili üç aylık durum raporunu hazırlar ve müdüre sunar.

- Müdürün verdiği diğer görevleri yerine getirir.

3.	 Başkan	Yardımcılarının	görevleri:

- Başkan yardımcısı, başkana ve müdüre karşı sorumlu olup müdür tarafından ilgili başkanlık hizmet alanlarına yöne-
lik olarak yapılacak görev dağılımı  çerçevesinde hizmetlerin yürütülmesinden sorumludur.

- Müdürün ve Başkanın verdiği diğer görevleri yerine getirir.

 Taşra teşkilatında başkanlıklar altında ilin nüfusuna göre başkan yardımcılıkları ihdas edilmiştir. Her bir başkanlığın 
altındaki birimin adı, sayısı ve niteliği ilin ihtiyaçları ve özelliklerine göre yapılandırılmıştır. Aşağıda kurulan başkanlıklar 
altında yer alan birimler ana hatlarıyla verilmiştir. 

 Kamu hastaneleri hizmetleri başkanlığı altında engelli (özellikli) sağlık hizmetleri birimi, hasta ve çalışan hakları birimi, 
hastane hizmetleri  birimi, ağız ve diş sağlığı hizmetleri birimi, eğitim birimi, tıbbi cihaz birimi, evde sağlık hizmetleri 
birimi, kamu hastaneleri idari hizmet birimleri ve izleme-değerlendirme birimlerinin yer aldığı görülmektedir.  

 Sağlık hizmetleri başkanlığı altında ise genellikle, kalite, izleme ve istatistik gibi birimlere yer verildiği görülmektedir. Bu baş-
kanlık altında sağlık hizmetleri denetim birimi, Ar-Ge ve proje birimleri, sağlık meslekleri ve özel teşhis ve tedavi merkezleri 
birimi, sağlık turizmi birimi, özel yataklı sağlık hizmetleri birimi ve sağlığın geliştirilmesi gibi birimler yer almaktadır. 

 İlaç ve tıbbi cihaz hizmetleri başkanlığı genel olarak iki temel üzerinde örgütlenmiştir. Bunlardan ilki biyomedikale dö-
nükken diğeri eczacılık hizmetleri ile ilişkilidir. Bazı sağlık müdürlüklerinin bu başkanlık altında sağlık hizmetleri ve ilaç 
– tıbbi  cihaz hizmetlerini aynı çatı altında topladıkları görülmektedir. 

 Acil sağlık hizmetleri başkanlıkları, acil servi hizmetlerini izleme ve değerlendirme ile ilgili bir örgütlenmeye gitmişlerdir. 
Bu başkanlıklar altında afet ve kurtarma hizmetleri birimi, 112 işlemleri, izlenmesi ve değerlendirilmesi birimleri, 112 
eğitim birimleri, ambulans hizmetleri denetim ve değerlendirme birimleri,  komuta kontrol ve haberleşme birimleri, kriz 
ve kriz merkezleri birimleri gibi alt gruplardan oluşmaktadır. 

 Halk sağlığı hizmetleri başkanlıkları,  halkın tam iyilik haline yönelik birimlerden oluşmaktadır. Buna göre genel olarak 
halk sağlığı hizmetleri başkanlıklarında, aile hekimliği birimi, aşı ve bağışıklama birimleri, bağımlılık  yapan maddelerle 
mücadele birimleri,  üreme sağlığı birimleri, çevre sağlığı birimi, kronik hastalıklarla mücadele birimi, toplum sağlığı 
birimi, çalışan sağlığı birimi, çocuk sağlığı birimi ve ruh sağlığı birimi gibi alt birimler kurulmuştur. 

 Destek hizmetleri başkanlıklarının bazı müdürlüklerde personel hizmetleri ile  birleştirildiği görülmektedir. Destek hiz-
metleri başkanlıklarında yatırımlar, idari hizmetler, istatistik hizmetleri, bilgi-işlem hizmetleri, mali hizmetler, yemek 
hizmetleri ve hukuki işlemler birimlerinin olduğu; personel hizmetleri başkanlıklarında ise insan kaynakları planlama, 
disiplin, terfi ve pasaport, özlük, sicil ve dosya birimi gibi alt birimlerin bulunduğu görülmektedir.
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6- 2. Ünite Syf. 41 Şekil 2.4  aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

İl Sağlık
Müdürü

Basın ve Halkla
İlişkiler Birimi

Hukuk İşleri
Birimi

• Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı
• İlaç ve Tıbbi Cihaz Hizmetleri Başkanlığı
• Sağlık Hizmetleri Başkanlığı
• Personel Hizmetleri Başkanlığı

• Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı
• Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı
• Destek Hizmetleri Başkanlığı

7- 2. Ünite Syf. 42  “İkinci ve üçüncü basamak.....” başlayan paragraf aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 İkinci basamak sağlık hizmetleri Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik kapsamında 
açılan özel poliklinikler, Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik kapsamında açılan 
ağız ve diş sağlığı hizmeti veren özel sağlık kuruluşlarını içine almaktadır. 

8- 2. Ünite Syf. 46 “Neler Öğrendik?” bölümünde 8. soru  aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

8. Aşağıdakilerden hangisi çevreye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında yer almaz? 

A. Bataklıkların ıslah edilmesi

B. Katı atıkların denetimi

C. Hava kirliliğini denetimi

D. Aile planlaması

E. İş sağlığı

9- 2. Ünite Syf. 47 “Neler Öğrendik?” bölümünde 9 ve 10. soruları  aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

9.	 Türkiye	sağlıkta	sosyalizasyonun	fiilen	ilk	başladığı	dönem	aşağıdaki	seçeneklerden	hangisinde	doğru	olarak	verilmiştir?
A.	 1960-1980	Yılları	Arası	Dönem
B.	 1946-1960	Yılları	Arası	Dönem
C.	 1923-1946	Yılları	Arası	Dönem
D.	 1920-1923	Yılları	Arası	Dönem
E.	 1915-1920	Yılları	Arası	Dönem

10. Hastanın var olan bir engelinin giderilmesine ve hastanın organ ya da organlarının eski işlevini olabildiğince yeniden 
kazanmasına	yönelik	olarak	sunulan	sağlık	hizmetleri	hangi	tür	sağlık	hizmetleri	kapsamında	yer	alır?	
A. Koruyucu sağlık hizmetleri
B. Tedavi edici sağlık hizmetleri
C. Geliştirici sağlık hizmetleri
D. Rehabilite edici sağlık hizmetleri
E. Önleyici sağlık hizmetleri

10- 2. Ünite Syf. 48 “Neler Öğrendik Yanıt Anahtarı” bölümünde 7, 8, 9 ve 10. yanıtlarının konu başlıkları aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir.

7. A Yanıtınız yanlış ise “Sağlık Hizmetleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
8. D  Yanıtınız yanlış ise “Koruyucu Sağlık Hizmetleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
9.	A		 Yanıtınız	yanlış	ise	“Türkiye’de	Sağlık	Hizmetlerinin	Gelişimi”	konusunu	yeniden	gözden	geçiriniz.

10. D Yanıtınız yanlış ise “Rehabilite Edici Sağlık Hizmetleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
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11- 2. Ünite Syf. 49 “Araştır Yanıt Anahtarı” bölümünde Araştır 2 metni güncellenmiştir.

 Sağlık Bakanlığının hizmet sunumunda merkez ve taşra teşkilatında yapılan yeni düzenleme ile birlikte Bakanlık Merkez teş-
kilatında; yeni düzenlemeler yapılmış; merkez teşkilatı kapsamına Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ve Kamu Hastaneleri Genel 
Müdürlüğü eklenmiştir. Ayrıca taşra  teşkilatında geçmişte var olan Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı Kamu Hastaneleri 
Birliği kaldırılmış yerine İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı başkanlıklar ve başkan yardımcılıkları ihdas edilmiştir.

12- 3. Ünite Syf. 65 “Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri” başlığındaki ilk paragraf  “Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Ku-
rumu” ibaresi aşağıdaki şekilde güncellenmiştir.

 Koruyucu sağlık hizmetleri bakımından Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ve taşra teşkilatlarının daha çok icraya 
odaklı olduğu, Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğünün ise araştırma ve toplum farkındalığını artırma görevini üstlendiği 
bir üst yapılanma söz konusudur. 

13- 3. Ünite Syf. 65 “Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri” başlığındaki ikinci paragraf  “Türkiye Halk Sağlığı 
Kurumu’nun” ibaresi aşağıdaki şekilde güncellenmiştir.

 Aile hekimliği ile Sağlık Bakanlığı’nın yönetimi altında, yaklaşık 80 milyon kayıtlı bireyin olduğu bir birinci basamak sağlık 
örgütlenmesi gerçekleştirilmiştir.

14- 3. Ünite Syf. 67 ikinci paragraf  “Kalkınma Bakanlığı ve Bilim ve Sanayi Bakanlığı” ibaresi aşağıdaki şekilde gün-
cellenmiştir.

 Başta TÜBİTAK olmak üzere, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, sağlık teknolojileri AR-GE projelerini destekleyen çeşitli fonlar 
oluşturmuşlardır.

15- 3. Ünite Syf. 73 “Neler Öğrendik?” bölümünde 3. sorunun “e” şıkkı  aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

E. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı


