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Giriş

Sağlık Hizmetlerinin Örgütlenmesinde Temel İlkeler

Sağlık hizmetlerinde örgütlenmenin üç ana amacı olmalıdır.
Bunlar;
• Toplumda yaşayan bireylerin tümünü kapsamalıdır
• İhtiyaç duyulan yerde, zamanda ve yeterli ölçüde olmalıdır
• Sağlanabilen en üst düzeyde ve en nitelikli hizmetler
sunulmalıdır
Bu amaçların gerçekleştirilebilmesi için sağlık hizmetlerinin
merkezi yapısı oluşturulurken toplumun dinamikleri göz
önünde bulundurularak merkez teşkilatı ile yerel birimler
uyum içinde hareket etmelidirler.

Sosyal Eşitlik: Sağlık hizmetleri doğuştan
kazanılmış bir haktır. Bu yüzden sağlık hizmetleri
yalnızca onu satın alabileceklere değil,
toplumdaki herkese sosyal adalet içinde, eşit
olarak sunulmalıdır.

Sürekli Hizmet: Sağlık hizmetlerinin en önemli
ilkelerinden biri de herkese, her yerde ve her
zaman hizmet sunulmasıdır. Bu ilke; yerleşik,
planlı ve programlı hizmet sunumunu
gerektirir.

Koruyuculuk: Günümüz sağlık hizmetlerinin
odak noktası tedavi edici sağlık hizmetlerinin
yanında hastalıkları önleyecek çevre koşullarının
sağlanmasını da kapsamalıdır.

Bütünleştirilmiş Sağlık Hizmetleri: Sağlık
hizmetleri tabandan tavana doğru
örgütlenmelidir. Ayakta ve hastanede tedavi
hizmetleri bir bütün olarak düzenlenmeli,
koruyucu sağlık hizmetleri de bu sisteme
entegre olmalıdır.
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Ekip Hizmeti: Sağlık hizmetleri; bilgi, beceri,
yetki ve sorumlulukları yönünden birbirlerini
tamamlayarak, aynı amaç için, birlikte çalışan,
benzer ya da farklı meslek üyelerinin
oluşturduğu çalışma grubu olarak
tanımlanabilecek bir ekip tarafından
sunulmalıdır.
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Sağlık Hizmetlerinin Örgütlenmesinde Temel İlkeler
Kademeli Sistem Anlayışı: Sağlık hizmetlerinde
etkinliğin arttırılabilmesi için sağlık
kuruluşlarının yoğunlukları azaltılmaya
çalışılmalıdır. Bu yüzden kademeli bir sağlık
zinciri uygulanabilir.
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Risk Gruplarına Öncelik: Bu ilke, sağlık
hizmetlerinin sunumunda risk gruplarına
öncelik verilmesi gerektiğini belirtir. Bu risk
gruplarının başında da ana ve çocuklar ile
yaşlılar gelmektedir. Özellikle çocuklara
yönelik bağışıklama, gelişim izleme ve sağlık
eğitimi hizmetleri ağırlıklı olmalıdır.

Toplumsal Katılım: Sağlık hizmetleri sosyal bir
hizmettir. Sosyal hizmetlerde halkın hizmete
sahip çıkması, hizmetin başarını olumlu yönde
etkiler. Bu nedenle sağlık hizmetlerinin
planlanması ve uygulanması aşamalarında
halkın görüşüne başvurmak, halka birlikte
çalışmak bir ilke olmalıdır.

Koruyucu Hizmetlere Öncelik: Sağlık
hizmetleri yalnızca tedavileri değil; erken tanı,
ilaçla koruma, aile planlaması gibi koruyucu
hizmetlerini de kapsayacak şekilde
örgütlenmelidir.

Denetim ve Hizmet İçi Eğitim: Sağlık
hizmetlerinde karşılaşılabilecek aksaklıkların
belirlenmesi, giderilmesi ve tekrar ortaya
çıkmasının engellenmesi için denetim ve eğitim
faaliyetleri uygulanmalıdır.
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Esneklik: Sağlık hizmetleri ile ilgili hizmetlerin
örgütlenmesi sürecinde hazırlanacak planlar,
günün gerektirdiklerine göre değiştirilebilir
nitelikte olmalıdır.
Sektörler Arası İşbirliği: Özellikle koruyucu
sağlık hizmetlerinin uygulanması sürecinde
sektörler arası işbirliği gözetilmelidir. Örneğin
içme suyunun sağlanmasında belediyelerle
ortak bir yapı geliştirilmesi gerekir.
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Türkiye’de Sağlık Hizmetlerinin Örgütlenmesi

Sağlık Bakanlığı’nın Başlıca Görev ve Yetkileri

Türkiye’de sağlık hizmetlerinin planlanması, organizasyonu, yönlendirilmesi ve denetlenmesi
görevi Sağlık Bakanlığına aittir.

663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının teşkilat, görev,
yetki ve sorumluluklarını düzenlenmiştir. Bakanlığın görevi; herkesin bedenî, zihnî ve sosyal
bakımdan tam bir iyilik hâli içinde hayatını sürdürmesini sağlamaktır. Bu kapsamda Bakanlık;
•
•
•
•
•
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Halk sağlığının korunması ve geliştirilmesi, hastalık risklerinin azaltılması ve önlenmesi,
Teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinin yürütülmesi,
Uluslararası önemi haiz halk sağlığı risklerinin ülkeye girmesinin önlenmesi,
Sağlık eğitimi ve araştırma faaliyetlerinin geliştirilmesi,
Sağlık hizmetlerinde kullanılan ilaçlar, özel ürünler, ulusal ve uluslararası kontrole tâbi
maddeler, ilaç üretiminde kullanılan etken ve yardımcı maddeler, kozmetikler ve tıbbî
cihazların güvenli ve kaliteli bir şekilde piyasada bulunması, halka ulaştırılması ve fiyatlarının
belirlenmesi,
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Sağlık Bakanlığı’nın Başlıca Görev ve Yetkileri

Sağlık Bakanlığı’nın Başlıca Görev ve Yetkileri

• İnsan gücünde ve maddî kaynaklarda tasarruf sağlamak ve verimi artırmak, sağlık insan
gücünün ülke sathında dengeli dağılımını sağlamak ve bütün paydaşlar arasında işbirliğini
gerçekleştirmek suretiyle yurt sathında eşit, kaliteli ve verimli hizmet sunumunun sağlanması,
• Kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişiler tarafından açılacak sağlık kuruluşlarının ülke
sathında planlanması ve yaygınlaştırılması ile ilgili olarak sağlık sistemini yönetir ve politikaları
belirler.
Bu amaçla Bakanlık;
• Strateji ve hedefleri belirler, planlama, düzenleme ve koordinasyon yapar.
• Uluslararası ve sektörler arası işbirliği yapar.
• Rehberlik, izleme, değerlendirme, teşvik, yönlendirme ve denetleme yapar, müeyyide uygular.
• Acil durum ve afet hallerinde sağlık hizmetlerini planlar ve yürütür.
• Bölgesel farklılıkları gidermeye ve herkesin sağlık hizmetine erişimini sağlamaya yönelik
tedbirler alır.

• İlgili kurum ve kuruluşların insan sağlığını doğrudan ve dolaylı olarak etkileyen faktörler ve
sosyal belirleyicilerle ilgili uygulamalarına ve düzenlemelerine yön verir, bunu teminen gerekli
bildirimleri yapar, görüş bildirir ve müeyyide uygular.
• Görevin ve hizmetin gerektirdiği her türlü tedbiri alır.
• İlaç fiyatlarının belirlenmesine ilişkin usul ve esaslar Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar
Kurulunca belirlenir.
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Bakanlığın Vizyonu:
“Sağlıklı hayat tarzının benimsendiği ve herkesin sağlık hakkına kolayca eriştiği TÜRKİYE”
Bakanlığın Misyonu:
“İnsan merkezli yaklaşımla birey ve toplum sağlığını en üst düzeyde korumak, sağlık sorunlarına
zamanında, uygun ve etkili çözümleri sunmak”
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Sağlık Bakanlığı Teşkilat Yapısı

Sağlık Bakanlığı Teşkilat Yapısı

Merkez
Teşkilatı

2 Kasım 2011 tarihli ve 28103 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 663 Sayılı Kanun Hükmünde
Kararname ile Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Teşkilat Yapısı ve Görevleri yeniden
yapılandırılmıştır. Buna göre Sağlık Bakanlığı’nın teşkilat yapısı şöyledir:

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

İlçe
Teşkilatı

İl Sağlık Müdürlükleri

Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü

İlçe Sağlık Müdürlükleri

Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü

Sağlık
Bakanlığı

Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü
Hukuk Müşavirliği
Denetim Hizmetleri Başkanlığı
Strateji Geliştirme Başkanlığı

Merkez
Teşkilatı

Taşra
Teşkilatı

Bağlı
Kuruluşlar

Bağlı
Kuruluşlar

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Özel Kalem Müdürlüğü
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü

Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık
Genel Müdürlüğü

Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü
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Denetim Hizmetleri
Başkanlığı

Sağlık Bakanı

MÜSTEŞAR

İç Denetim Birimi

Bakanlık teşkilatının en üst amiri olan Bakan, Bakanlık icraatından ve emri
altındakilerin faaliyet ve işlemlerinden Başbakana karşı sorumlu olup aşağıdaki
görev, yetki ve sorumluluklara sahiptir:
• Bakanlığı, Anayasaya, kanunlara, hükümet programına ve Bakanlar Kurulunca
belirlenen politika ve stratejilere uygun olarak yönetmek.
• Bakanlığın görev alanına giren konularda politika ve stratejiler geliştirmek,
bunlara uygun olarak yıllık amaç ve hedefler oluşturmak, performans ölçütleri
belirlemek, Bakanlık bütçesini hazırlamak, gerekli kanunî ve idarî düzenleme
çalışmalarını yapmak, belirlenen stratejiler, amaçlar ve performans ölçütleri
doğrultusunda uygulamayı koordine etmek, izlemek ve değerlendirmek.
• Bakanlık faaliyetlerini ve işlemlerini denetlemek, yönetim sistemlerini gözden
geçirmek, teşkilat yapısı ve yönetim süreçlerinin etkililiğini gözetmek ve
yönetimin geliştirilmesini sağlamak.
• Faaliyet alanına giren konularda diğer bakanlıklar ile kamu kurum ve
kuruluşları arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.

Sağlık Politikaları
Kurulu

Müsteşar Yardımcısı

Müsteşar Yardımcısı

Müsteşar Yardımcısı

Müsteşar Yardımcısı

Yönetim Hizmetleri Genel
Müdürlüğü

Acil Sağlık Hizmetleri Genel
Müdürlüğü

Kamu Hastaneleri Genel
Müdürlüğü

Sağlık Hizmetleri Genel
Müdürlüğü

Dış İlişkiler ve AB Genel
Müdürlüğü

Hukuk Müşavirliği

Strateji Geliştirme Daire
Başkanlığı

Halk Sağlığı Genel
Müdürlüğü

Türkiye Hudut ve Sahiller
Sağlık Genel Müdürlüğü

Bakanlık Müşavirliği

Sağlık Bilgi Sistemleri Genel
Müdürlüğü

SPK Sekretaryası

Sağlığın Geliştirilmesi Genel
Müdürlüğü

Proje Yönetim Destek
Birimi

Sağlık Yatırımları Genel
Müdürlüğü

Saha Gözlemcileri

Basın ve Halkla İlişkiler
Müşavirliği

Mevzuat ve TBMM İle
İlişkiler Koordinasyonu

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz
Kurumu
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Özel Kalem Müdürü

Türkiye Sağlık Enstitüleri
Başkanlığı
Sağlık Bilimleri Üni. İle
İlişkilerin Koordinasyonu
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Müsteşar ve Müsteşar Yardımcıları

Sağlık Bakanlığı Hizmet Birimleri

Müsteşar, Bakandan sonra gelen en üst düzey kamu görevlisi olup Bakanlık hizmetlerini, Bakan adına ve onun emir ve
yönlendirmesi doğrultusunda, mevzuat hükümleri-ne, Bakanlığın amaç ve politikaları ile stratejik planına uygun olarak
düzenler ve yürütür. Bu amaçla, Bakanlık birimlerine gereken emirleri verir, bunların uygulanmasını gözetir ve sağlar.
Müsteşar, bu hizmetlerin yürütülmesinden Bakana karşı sorumludur.
Müsteşara yardımcı olmak üzere beş Müsteşar yardımcısı görevlendirilebilir.

Sağlık Hizmetleri
Genel Müdürlüğü

Acil Sağlık
Hizmetleri Genel
Müdürlüğü

Sağlığın
Geliştirilmesi
Genel Müdürlüğü

Sağlık Bilgi
Sistemleri Genel
Müdürlüğü

Sağlık Yatırımları
Genel Müdürlüğü

Dış İlişkiler ve
Avrupa Birliği
Genel Müdürlüğü

Hukuk Müşavirliği

Denetim
Hizmetleri
Başkanlığı

Strateji
Geliştirme
Başkanlığı

Yönetim
Hizmetleri Genel
Müdürlüğü

Sağlık Politikaları Kurulu
Sağlık Politikaları Kurulu, Bakanlığın sağlık sistemi yönetimi ve politika belirleme ile ilgili temel görevlerini yerine getirmek
üzere görevlendirilen on bir üye ile Müsteşar ve müsteşar yardımcılarından meydana gelir.
• Kurul üyeleri en az dört yıllık yüksek okul mezunu ve sekiz yıl iş tecrübesi bulunanlar arasından Bakan tarafından
görevlendirilir. Görev süresi iki yıldır ve süresi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilir. Kurula Müsteşar veya
görevlendireceği yardımcılarından biri başkanlık eder.
• Kurul toplantılarına, görüşlerini almak üzere üniversiteler, meslek kuruluşları, sendikalar, sivil toplum kuruluşları ile bağlı
kuruluşlardan ve Bakanlık birimlerinden yönetici veya uzman kişiler davet edilebilir.
• Kurul bünyesinde, Bakanlığın görev alanı ile ilgili olarak bilimsel ve uzmanlık gerektiren konularda çalışma yapmak ve görüş
bildirmek üzere danışma kurulları ve komisyonlar oluşturulabilir. Bu kurul ve komisyonlarda, Bakanlık ve bağlı
kuruluşlarının personeli ile üniversitelerden ve diğer kamu ve özel kurum ve kuruluşlarından veya yabancı uzmanlardan
görevlendirme yapılabilir.
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Özel Kalem
Müdürlüğü
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Basın ve Halkla
İlişkiler
Müşavirliği

Öğr.Gör. Emin KAYA | Süleyman Demirel Üniversitesi

Halk Sağlığı Genel
Müdürlüğü

Kamu Hastaneleri
Genel Müdürlüğü
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Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün başlıca görevleri şunlardır:
• Her türlü koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini planlamak, teknik düzenleme yapmak, standartları
belirlemek ve bu hizmetler ile sunucularını sınıflandırmak, bununla ilgili iş ve işlemleri yaptırmak.
• Organ ve doku nakli, kan ve kan ürünleri, diyaliz, üremeye yardımcı tedavi, evde sağlık, yanık, yoğun bakım gibi özellikli
planlama gerektiren sağlık hizmetlerini planlamak ve bu hizmetleri sunan kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu
sağlamak.
• Kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilere ait sağlık kurum ve kuruluşlarına izin vermek ve ruhsatlandırmak, bu
izin ve ruhsatları gerektiğinde süreli veya süresiz iptal etmek.
• Sağlık hizmetlerinin ücret tarifelerini belirlemek veya tasdik etmek.
• Hasta hakları ile hasta ve çalışan güvenliğine yönelik düzenleme yapmak.
• Geleneksel, tamamlayıcı ve alternatif tıp uygulamaları ile ilgili düzenleme yapmak ve sağlık beyanı ile yapılacak her türlü
uygulamalara izin vermek ve denetlemek, düzenleme ve izinlere aykırı faaliyetleri ve tanıtımları durdurmak
• Sağlık hizmetlerinde kalite ve akreditasyon kurallarını belirlemek ve uygulamasını sağlamak.
• Sağlık turizmi uygulamalarının geliştirilmesine yönelik düzenlemeler yapmak, ilgili kurumlarla koordinasyon sağlamak.
• Tıpta uzmanlık eğitimi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
• Sağlık insan gücü planlaması yapmak, sayı ve nitelik olarak ihtiyaca uygun insan gücü yetiştirilmesi için ilgili kurum ve
kuruluşlarla işbirliği yapmak.

• Mevcut sağlık insan gücünü, kamu ve özel kurum ve kuruluşlar düzeyinde planlamak ve istihdamın bu plan çerçevesinde
yürütülmesini denetlemek.
• Sağlık meslek mensuplarının uyum, hizmet içi eğitim, sertifikalı eğitim, görevde yükselme ve unvan değişikliği eğitimleri
ve benzeri eğitimleri ile ilgili düzenlemeleri yapmak, koordine etmek, kredilendirme, izleme ve denetimini sağlamak.
• İlgili kuruluşlarla işbirliği yaparak sağlık mesleklerinin standartlarını belirlemek, eğitim müfredatlarının kanıta dayalı olarak
güncellenmesini ve geliştirilmesini sağlamak, sağlık meslek mensuplarının sertifikasyonu ile ilgili işleri yapmak veya
yaptırmak.
• Sağlık meslek mensuplarının tescil işlemlerini yapmak, kayıtlarını tutmak, personel hareketlerini takip etmek.
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Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün başlıca görevleri şunlardır:
• Afetlerde ve acil durumlarda ülke genelinde sağlık hizmetlerini planlamak ve yürütmek.
• Hastane öncesi acil sağlık hizmetlerine ait birimleri kurmak ve işletmek, gerektiğinde hastane acil servisleri ile entegre
etmek, ilgili birimlerin faaliyetlerini izlemek, değerlendirmek, hasta nakil ve sevk koordinasyonunu sağlamak.
• Kara, hava ve deniz ambulanslarının temin, tahsis, sevk ve idaresini sağlamak.
• Yurtiçinde ve yurtdışında meydana gelen afet ve acil durumlardaki tıbbî kurtarma ve acil sağlık hizmetlerini ilgili tüm
taraflarla işbirliği ve koordinasyon içinde sağlamak, ulusal ve uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği
içinde sağlık ve insanî yardım faaliyetlerine katılmak.
• Afet ve acil durumlara yönelik sağlık hizmetlerinin sunumunda ihtiyaç duyulacak haberleşme, ilaç, tıbbi ve teknik
malzemelere yönelik planlama, tedarik, dağıtım ve depolama faaliyetlerini yürütmek, acil sağlık hizmetlerinin sunumu için
gerekli telsiz haberleşme altyapısını kurup işletmek.
• Tehlikeli kimyasal ve biyolojik maddelere bağlı sağlık tehditlerine yönelik hazırlık ve cevap geliştirilmesi amacıyla gerekli
organizasyonu sağlamak.
• Toplumun ilkyardım bilgi ve becerisinin geliştirilmesi amacıyla gerekli eğitim faaliyetlerini planlamak ve yürütmek.
• Görev ve sorumluluk alanı ile ilgili personelin yetiştirilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde eğitim programı
hazırlamak ve uygulamak, tatbikat organizasyonları yapmak, ulusal ve uluslararası tatbikatlara katılmak.
• Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
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SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÖRGÜTLENME ve T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü
Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğünün başlıca görevleri şunlardır:
• Toplumun ve bireyin sağlığı ile ilgili bilgi, farkındalık ve kontrol yeteneklerini artırmak ve bu konuda sorumluluk almalarını
ve karar süreçlerine katılımlarını teşvik etmek.
• Sağlığı doğrudan ve dolaylı olarak etkileyen faktörlerin ve sosyal belirleyicilerin iyileştirilmesine yardım edecek
düzenlemeler yaparak birey sağlığının korunması ve sağlık düzeyinin yükseltilmesine yönelik davranış değişikliği
oluşturmak ve sürdürmek.
• Sağlığın teşviki ve geliştirilmesine yönelik bilimsel çalışmalar yapmak veya yaptırmak, eğitim kurumları ve basın yayın
organları aracılığı ile toplumu bilgilendirmek, kampanyalar yapmak veya yaptırmak.
• 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 hazırlamak veya
hazırlatmak.
• Bakanlığın halkla ilişkilerini ve bilgi edinme hizmetlerini yürütmek.
• Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
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Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Organizasyon Şeması

SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÖRGÜTLENME ve T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünün başlıca görevleri şunlardır:
• Sağlık alanında kullanılan bilişim sistemleri ve iletişim teknolojileri ile ilgili ülke çapında politika, strateji ve standartları
belirlemek.
• Kişisel sağlık verileri ile ülke düzeyinde sağlık durumu ve sağlık hizmetlerine ilişkin veri ve bilgi akışını içeren her türden
bilgi sistemleri ve projelerini yapmak ve yaptırmak.
• Sağlık bilgi sistemleri ve teknolojileri alanında uluslararası gelişmeleri izlemek, ülke uygulamalarını ve tecrübelerini
paylaşmak, gerektiğinde uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak.
• Sağlık bilişimi ve teknolojisi alanında çalışacak kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilerin uyacakları kuralları
belirlemek, uygulamak, gerektiğinde bunların yazılım ve ürünlerinin uygunluğuna karar vermek ve müelliflerini
yetkilendirmek.
• Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

Öğr.Gör. Emin KAYA | Süleyman Demirel Üniversitesi

www.eminkaya.net

21

Öğr.Gör. Emin KAYA | Süleyman Demirel Üniversitesi

www.eminkaya.net

22

www.eminkaya.net

24

Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü Daire Başkanlıkları

SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÖRGÜTLENME ve T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

Bütçe ve Raporlama Daire Başkanlığı

Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü

Etüt, Proje ve Emlak Daire Başkanlığı

Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğünün başlıca görevleri şunlardır:
• Bakanlığın ve bağlı kuruluşların hizmetlerinde kullanılacak binalar için belirlenen ihtiyaç programlarına uygun olarak
mühendislik hizmetlerini yürütmek, projelerini hazırlamak veya hazırlatmak.
• Gerektiğinde ön veya tam proje ile inşaat ihalelerini yapmak ve bu hizmetler için müşavirlik hizmeti satın almak.
• Gerektiğinde Bakanlık ve bağlı kuruluşların inşaatlarının kontrollüğünü yapmak veya yaptırmak.
• Sağlık yapılarının standartlarını belirlemek ve mimarisini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak.
• Bakanlığın ihtiyaç duyduğu taşınmazların kamulaştırma işlemlerini yürütmek.
• Bakanlığın ve bağlı kuruluşların ihtiyacı olan tesislerin yapımını ve mevcut tesislerin yenilenmesini kamu özel ortaklığı
modeli veya diğer usuller ile gerçekleştirmek.
• 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
araştırmak, teşvik etmek ve bu ürünlerin offset ticaretini düzenlemek.
• Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

Genel Müdürlük

Hukuk ve Sözleşmeler Daire Başkanlığı
İhale Daire Başkanlığı
Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
Proje Daire Başkanlığı

Medikal ve İşletme Planlama Daire Başkanlığı
Kamu Özel İşbirliği Daire Başkanlığı
İnşaat Uygulama Daire Başkanlığı
Denetim ve Müşavirlik Hizmetleri Daire Başkanlığı

Yatırım Modelleri Daire Başkanlığı
Öğr.Gör. Emin KAYA | Süleyman Demirel Üniversitesi
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SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÖRGÜTLENME ve T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÖRGÜTLENME ve T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü
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Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün başlıca görevleri şunlardır:
• Halk 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.
• Bulaşıcı, bulaşıcı olmayan, 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.
• Yaşam kalitesini yükseltecek alışkanlıkları kazandırarak toplumdaki tüm bireylerin sağlığını
geliştirmek; hatalı beslenme alışkanlıkları, obezite, sigara ve benzeri zararlı maddelerin yol açtığı
sağlık riskleri ve tehditleri ile mücadele etmek, bu hususları izlemek, araştırmak, veri toplanmasını
sağlamak ve değerlendirmek.

İkili İlişkiler Dairesi Başkanlığı

Genel Müdürlük

Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün
başlıca görevleri şunlardır:
• Sağlık alanında yabancı ülkelerle ve uluslararası
kuruluşlarla ilişkileri yürütmek, geliştirmek ve
bunlarla ilgili hukukî ve idarî düzenlemelere ilişkin
çalışmaları yürütmek.
• İkili ve çok taraflı anlaşma ve sözleşmelere ilişkin
işlemleri yürütmek.
• Avrupa Birliği ile ilişkileri, Bakanlığın ilgili birimleri
arasında ve Bakanlık ile diğer kurumlar arasında
koordinasyonu gerçekleştirmek suretiyle yürütmek.
• Uluslararası nitelikteki kongre, konferans ve
toplantılar düzenlemek.
• Bakanlığın yurtdışına yönelik iş ve işlemlerini
yürütmek.
• Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

Uluslararası Kuruluşlarla İlişkiler Dairesi
Başkanlığı

Avrupa Birliği Dairesi Başkanlığı

Uluslararası Sağlık Politikaları Daire Başkanlığı

Yönetim ve Protokol Dairesi Başkanlığı
www.eminkaya.net
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İzleme,
Değerlendirme ve
İstatistik Daire
Başkanlığı

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü

Genel Müdür

• Birey, toplum ve çevre sağlığını etkileyen ve genel sağlığı ilgilendiren her tür etkeni incelemek, teşhis
etmek, değerlendirmek ve kontrol etmek üzere gerekli laboratuvar hizmetlerinin organizasyonunu
sağlamak ve ulusal referans laboratuvarı kurmak ve işletmek, içme suları, biyo-sidal ürünler gibi
görev alanına giren konularda tüketici güvenliği ile ilgili tedbirleri almak ve buna yönelik her türlü iş
ve işlemi tesis etmek.
• Sağlık tehditlerine yönelik erken uyarı ve cevap geliştirilmesi amacıyla gerekli organizasyonu
sağlamak, halk sağlığını tehdit eden konularda gereken tüm tedbirleri almak ve gerektiğinde
müeyyide uygulamak.
• Biyolojik ürünler ve test materyali ile benzeri ürünlerle ilgili araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde
bulunmak, bu ürünleri temin etmek veya edilmesini sağlamak, ürettirmek ve gerektiğinde üretmek.
• Görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak hizmet standardizasyonunu sağlamak, meslek personelinin
yetişmesi için ilgili kurumlarla işbirliği yaparak eğitim programları hazırlamak, eğitim ve yayın
faaliyetinde bulunmak.
• Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
www.eminkaya.net
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SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÖRGÜTLENME ve T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
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Bütçe ve Projeler
Daire Başkanlığı

Hukuk ve Mevzuat
Daire Başkanlığı

Genel Müdür
Yardımcıları

27

Aile Hekimliği Dairesi Başkanlığı
Göç Sağlığı Dairesi Başkanlığı
Toplum Sağlığı Hizmetleri ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Birinci Basamak Sağlık Kuruluşları Planlama ve Organizasyon Dairesi Başkanlığı
Kanser Dairesi Başkanlığı
Tütün ve Madde Bağımlılığı İle Mücadele Dairesi Başkanlığı
Kadın ve Üreme Sağlığı Dairesi Başkanlığı
Çocuk ve Ergen Sağlığı Dairesi Başkanlığı
Ruh Sağlığı Dairesi Başkanlığı
Kronik Hastalıklar ve Yaşlı Sağlığı Dairesi Başkanlığı
Sağlık Beslenme ve Hareketli Hayat Dairesi Başkanlığı
Tüketici Güvenliği ve Halk Sağlığı Laboratuvarı Dairesi Başkanlığı
İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı
Çevre Sağlığı Dairesi Başkanlığı
Çalışan Sağlığı Dairesi Başkanlığı
Aşı İle Önlenebilir Hastalıklar Dairesi Başkanlığı
Bulaşıcı Hastalıklar Dairesi Başkanlığı
Zoonotik ve Vektörel Hastalıklar Dairesi Başkanlığı
Tüberküloz Dairesi Başkanlığı
Sağlık Tehditleri Erken Uyarı ve Cevap Dairesi Başkanlığı
Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları ve Biyolojik Ürünler Dairesi Başkanlığı

Öğr.Gör. Emin KAYA | Süleyman Demirel Üniversitesi
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SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÖRGÜTLENME ve T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü

SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÖRGÜTLENME ve T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Denetim Hizmetleri Başkanlığı

Hukuk Müşavirliği

Denetim Hizmetleri Başkanlığının görevleri şunlardır:
• Denetime ilişkin yöntem ve teknikleri geliştirmek, denetim alanındaki
standart ve ilkelerin oluşturulmasını sağlamak, denetim rehberleri
hazırlamak, denetimlerin etkinliğini ve verimliliğini artırıcı tedbirler almak.
• Bakanlık teşkilatı ile gerektiğinde bağlı kuruluşlarının performans
denetimini yapmak.
• Bakanlık teşkilatı ile gerektiğinde bağlı kuruluşların ve bunların denetimi
altındaki kurum ve kuruluşların iş ve işlemleri hakkında denetim, inceleme
ve soruşturma yapmak.
• Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

Hukuk Müşavirliğinin görevleri
şunlardır:
• 659 sayılı Genel Bütçe
Kapsamındaki Kamu İdareleri ve
Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk
Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin
Kanun Hükmünde Kararname
hükümlerine göre hukuk
birimlerine verilen görevleri
yapmak.
• Bakan tarafından verilen benzeri
görevleri yapmak.

Tıbbi Cihaz ve Tıbbi Hizmet Alımları Planlama Dairesi Başkanlığı

Öğr.Gör. Emin KAYA | Süleyman Demirel Üniversitesi

Finansal Analiz ve Faturalandırma Dairesi Başkanlığı
Tedarik Yöntemleri ve Satın Alma Dairesi Başkanlığı
Ek Ödeme Dairesi Başkanlığı

KHGM Birimleri

Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğünün başlıca görevleri
şunlardır:
• Bakanlığa bağlı hastaneleri, ağız ve diş sağlığı
merkezlerini ve benzeri sağlık kuruluşlarını kurmak ve
işletmek, gerektiğinde bunları birleştirmek, ayırmak,
nakletmek veya kapatmak.
• Sağlık kuruluşlarında her türlü koruyucu, teşhis, tedavi
ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinin yürütülmesini
sağlamak, faaliyetleri izlemek ve değerlendirmek, iyi
uygulama örneklerini yaygınlaştırmak.
• Performans değerlendirmesi yapmak ve
değerlendirme sistematiği için her türlü alt yapıyı
kurmak.
• Sağlık kuruluşlarında hasta haklarına, hasta ve
çalışanların sağlığına ve güvenliğine yönelik iyileştirme
çalışmaları yapmak.
• Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

İnsan Gücü Planlama Dairesi Başkanlığı
Sağlık Tesisleri Yatırım Planlama ve Takip Dairesi Başkanlığı

Acil Sağlık Hizmetleri ve Yurt Dışı Sağlık Birimleri Daire Başkanlığı
Döner Sermaye Bütçe ve Muhasebe İşlemleri Dairesi Başkanlığı
Tedarik Planlama, Stok ve Lojistik Yönetimi Dairesi Başkanlığı
İdari Hizmetler ve İletişim Yönetimi Dairesi Başkanlığı
Şehir Hastaneleri ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı

**Denetime tabi olan gerçek ve tüzel kişiler, denetim için gerekli olan bilgi,
belge, defter ve kayıtları vermek, ayniyatı göstermek ve incelenmesine
yardımcı olmak zorundadır. Sağlık Denetçileri, görevleri sırasında kamu
kurum ve kuruluşları ve kamuya yararlı dernekler ile gerçek ve tüzel
kişilerden gerekli yardım, bilgi, evrak, kayıt ve belgeleri istemeye yetkili olup
kanunî engel bulunmadıkça bu talebin yerine getirilmesi zorunludur.

Sağlık Bakım, Hasta Hizmetleri ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
İstatistik, Analiz, Raporlama ve Stratejik Yönetim Dairesi Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Dairesi Başkanlığı
Verimlilik ve Kalite Uygulamaları Dairesi Başkanlığı
Hasta, Çalışan Hakları ve Güvenliği Dairesi Başkanlığı
www.eminkaya.net
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SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÖRGÜTLENME ve T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Özel Kalem Müdürlüğü

Strateji Geliştirme Başkanlığının görevleri şunlardır:
• 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol
Kanunu ile 22/12/2005 tarihli ve 5436 sa-yılı
Kanunun 15 inci maddesi ve diğer mevzuatla
strateji geliştirme ve malî hizmetler birimlerine
verilen görevleri yapmak.
• Bakanlık Merkez Döner Sermaye İşletmesince
elde edilen gelirler ile Döner Sermaye Muhasebe
Birimi hesabına aktarılan tutarların tahsisini
yapmak.
• Bakanlığın ve bağlı kuruluşların malî
kaynaklarının geliştirilmesi, etkili ve verimli bir
şekilde kullanılması yönünde araştırmalar
yapmak veya yaptırmak ve gerekli tedbirleri
almak.
• Bakan tarafından verilen benzeri görevleri
yapmak.

Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
• Bakanlığın insan gücü planlaması ile insan kaynakları sisteminin
geliştirilmesi ve performans ölçütlerinin oluşturulması konusunda
çalışmalar yapmak ve tekliflerde bulunmak.
• Bakanlık personelinin atama, nakil, terfi, emeklilik ve benzeri
özlük işlemlerini yürütmek.
• 5018 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde, kiralama ve satın alma
işlerini yürütmek, temizlik, güvenlik, aydınlatma, ısınma, onarım,
taşıma ve benzeri hizmetleri yapmak veya yaptırmak.
• Bakanlığın taşınır ve taşınmazlarına ilişkin işlemleri ilgili mevzuat
çerçevesinde yürütmek.
• Genel evrak ve arşiv faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek.
• Bakanlık sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini planlamak ve
yürütmek.
• Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

Özel Kalem Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
• Bakanın çalışma programını düzenlemek.
• Bakanın resmî ve özel yazışmalarını, protokol ve
tören işlerini düzenlemek ve yürütmek.
• Bakan tarafından verilen benzeri görevleri
yapmak.

www.eminkaya.net
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Strateji Geliştirme Başkanlığı
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Bakanlık Müşavirleri
Bakanlıkta, özel önem ve öncelik taşıyan konularda Bakana yardımcı
olmak üzere otuz Bakanlık Müşaviri atanabilir.

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinin görevleri şunlardır:
• Bakanlığın basınla ilgili faaliyetlerini planlamak ve bu faaliyetlerin
belirlenecek usul ve esaslara göre yürütülmesini sağlamak.
• Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
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Sağlık Bakanlığı Merkez Teşkilatında Yer Alan Diğer Kurullar

Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı

Yüksek Sağlık Şurası
Sağlık meslek
mensuplarının
mesleklerini icra
ederken ortaya çıkan
adlî konularda
mahkemelere görüş
vermek ve idarî
soruşturmacılar ve
uzlaşma komisyonları
için bilirkişi listesi
belirlemek üzere on
beş üyeli Yüksek
Sağlık Şûrası
kurulmuştur.

Tıpta Uzmanlık Kurulu
Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi
yapacak eğitim kurumlarına eğitim yetkisi
verilmesi ve eğitim yetkisinin kaldırılmasına
ilişkin teklifleri karara bağlamak, uzmanlık
dallarının rotasyonlarını belirlemek, yabancı
ülkelerde uzmanlık eğitimi alanların bilimsel değerlendirilmesini yapacak fakülteleri
ve eğitim hastanelerini belirlemek, tıpta
uzmanlık eğitimi ve uzman insan gücü ile
ilgili görüşler vermekle görevli olmak üzere,
Tıpta Uzmanlık Kurulu teşkil olunmuştur.
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• Bakanlık ve bağlı kuruluşları, ilgili mevzuatına uygun olarak taşra teşkilatı kurmaya ve kaldırmaya
yetkilidir.
• Bakanlığın il ve ihtiyaca göre kurulacak ilçe yönetim birimleri il ve ilçe sağlık müdürlükleridir. 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 başkanlıklar kurulabilir.
• İl sağlık müdürleri Bakanlığın il düzeyindeki hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesinden
sorumludur; Bakanlığın düzenlemeleri çerçevesinde il düzeyinde personelin adil ve dengeli dağılımını
yapar ve bu amaçla il içinde personel nakil ve görevlendirme işlemlerini doğrudan gerçekleştirir.
• İl sağlık müdürü, 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.
• Birden fazla ildeki sağlık hizmetlerinin bir arada değerlendirilmesi, gelişmişlik farklarının giderilmesi ve
hizmetlerin ve ihtiyaçların müşterek planlanması amacıyla Bakanlıkça belirlenen illerdeki müdürlerden
biri koordinatör olarak görevlendirilebilir.

Sağlık Meslekleri Kurulu
Sağlık mesleklerinde eğitim
müfredatı, meslekî alan ve dal
belirlemesi gibi meslekî
düzenlemelerde ve istihdam
planlamalarında görüş
bildirmek, meslekî yeterlilik
değerlendirmesi yapmak,
meslekî müeyyide uygulamak,
etik ilkeleri belirlemek ve uyumu
denetlemek üzere Sağlık
Meslekleri Kurulu teşkil
olunmuştur.
www.eminkaya.net
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Hastanelerin Yönetimi ve Denetimi

Sağlık Bakanlığı Bağlı Kuruluşlar - Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu

• Hastaneler hastane başhekimi tarafından yönetilir. Hastane başhekimine bağlı olarak idari ve mali işler ile sağlık bakım hizmetleri
müdürlükleri kurulur. Bakanlık tarafından, hastanelerin büyüklükleri dikkate alınarak belirlenen hallerde, yönetim görevleri tek
kişiye verilebilir veya hastanedeki müdürlüklerin sayısı dörde kadar artırılabilir; bu durumda görev dağılımları yeniden belirlenir.
• Bakanlıkça tespit edilen norm ve standardı aşmamak kaydıyla il sağlık müdürü tarafından belirlenen sayıda başhekim
yardımcılıkları ve müdür yardımcılıkları oluşturulur.
• Hastaneler; tıbbi ve mali kriterler ile kalite, hasta ve çalışan güvenliği ve eğitim kriterleri çerçevesinde Bakanlıkça belirlenecek usul
ve esaslara göre altı aylık veya bir yıllık sürelerle değerlendirmeye tabi tutulur. Bu değerlendirme, kamu veya özel değerlendirme
kuruluşlarına da yaptırılabilir. Değerlendirme sonuçlarına göre hastaneler yukarıdan aşağıya doğru (A), (B), (C), (D) ve (E) şeklinde
gruplandırılır.
• Yapılan değerlendirme sonuçlarına göre il düzeyinde hastanelerin;
- Grup düşürülmesi,
- (D) grubunda devralınması halinde, üçüncü değerlendirme sonucunda üst gruba çıkarılamamış olması,
- (E) grubunda devralınması halinde, ikinci değerlendirme sonucunda üst gruba çıkarılamamış olması,
- Bünyesindeki hastanelerden birinin (E) grubu olarak devralınması halinde, ikinci değerlendirme sonucunda bu hastanenin
bir üst gruba çıkarılamamış olması,
- Bünyesindeki hastanelerden birinin artarda yapılan iki değerlendirmede de grup düşürülmesi,
hallerinde Bakanlıkça il sağlık müdürünün ve varsa ilgili başkanın görevine son verilir. Bu fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde sayılan
hallerin hastane ölçeğinde gerçekleşmesi durumunda ise başhekimin görevine son verilir.

Bakanlık politika ve hedeflerine
uygun olarak ilaçlar, ilaç
üretiminde kullanılan etken ve
yardımcı maddeler, ulusal ve
uluslararası kontrole tabi
maddeler, tıbbî cihazlar, vücut
dışı tıbbî tanı cihazları,
geleneksel bitkisel tıbbî
ürünler, kozmetik ürünler,
homeopatik tıbbî ürünler ve
özel amaçlı diyet gıdalar
hakkında düzenleme yapmakla
görevli, Bakanlığa bağlı, özel
bütçeli, kamu tüzel kişiliğini
haiz, Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz
Kurumu kurulmuştur.
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Kurumun başlıca görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
• Görev alanına giren ürünlerin ruhsatlandırılması, üretimi, depolanması, satışı, ithalatı,
ihracatı, piyasaya arzı, dağıtımı, hizmete sunulması, toplatılması ve kullanımları ile ilgili
kural ve standartları belirlemek, bu faaliyetleri yürütecek kamu ve özel hukuk tüzel kişileri
ile gerçek kişilere izin vermek, ruhsatlandırmak, denetlemek ve gerektiğinde yaptırım
uygulamak, laboratuvar analizlerini yapmak veya yaptırmak.
• Görev alanına giren ilaç, tıbbî cihaz ve ürünlere ilişkin klinik araştırmalarla ilgili
düzenlemeleri yapmak, izin vermek ve denetlemek.
• Türk Farmakopesini hazırlamak.
• Hayati önemi haiz ilaç, tıbbî cihaz ve ürünlerin piyasada sürekli bulunabilmesi için gerekli
tedbirleri almak.
• Tıbbî cihazlar için onaylanmış kuruluşları belirlemek, lisans, ruhsat veya izin vermek,
denetim yapmak ve gerektiğinde yaptırım uygulamak.
• İlaç fiyatlarının belirlenmesi için farmako-ekonomik değerlendirme ve çalışmalar yapmak.
• Kurum personelinin atama, nakil, özlük, ücret, emeklilik ve benzeri işlemlerini yürütmek.
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Sağlık Bakanlığı Bağlı Kuruluşlar - Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu Organizasyon Şeması

Sağlık Bakanlığı Bağlı Kuruluşlar - Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü
Gemi Sağlık Resmi
Kanunu gibi ulusal
mevzuat çerçevesinde
bulaşıcı ve salgın
hastalıkların ülkeye
girmesini önlemek, Türk
Boğazlarını transit
geçecek veya limanlara
yanaşacak olan gemilere
sağlık denetimi yapmak
gibi temel
sorumlulukları yerine
getirmekle görevlidir.
Kurum, Sağlık
Bakanlığı'na bağlı, özel
bütçeli bir kuruluştur.
Merkezi İstanbul'dadır.
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Kurumun başlıca görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
• Uluslararası önemi haiz halk sağlığı risklerinin ülkemize girmesini önlemek amacıyla, uluslararası
giriş noktaları ve bunların gümrüklü alanlarında gerekli her türlü sağlık tedbirini almak veya
aldırmak, halk sağlığını etkileyecek etkenlere karşı alınacak kontrol önlemlerinin standardını
belirlemek, belgelendirmek, denetlemek.
• Uluslararası giriş noktalarında hac, göç veya seyahat gibi toplu nüfus hareketlerinde gerekli sağlık
tedbirlerini almak veya aldırmak, riskli cenazelerin yurda girişine izin vermek.
• Malî yılbaşında, sağlık resmi tarifesini belirlemek, bu gelirler ve diğer sağlık gelirleri ile para
cezalarının tarh, tahakkuk ve tahsil işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak, gelirlerin-den ülke
sağlık hizmetlerine katkı sağlamak.
• Uluslararası nakil vasıtalarının ve bu vasıtalarda görevli personelin sağlık şartlarını belirleyerek
sağlık raporlarıyla ilgili iş ve işlemleri düzenlemek.
• Uluslararası önemi haiz halk sağlığı riski olan ülkelere giden insanlara seyahat sağlığı hizmeti
vermek.
• Ulusal ve uluslararası sularda seyir eden gemilere uzaktan sağlık yardımı ve desteği vermek.
• Uluslararası giriş noktalarında yapılması gereken tüm sağlık hizmetleri, sağlık denetimleri ve
çevre sağlığı işlemlerini yürütmek, usul ve esaslarını belirlemek.
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Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatı Organizasyon Şeması

Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatı Organizasyon Şeması
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