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Değerli Çalışma Arkadaşlarım;
Bildiğiniz üzere; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunuyla kamu mali yönetim
sistemimiz uluslararası standartlar ve Avrupa Birliği uygulamalarına uygun bir şekilde yeniden
düzenlenmiş ve faaliyetlerin etkili, ekonomik, verimli bir şekilde yerine getirilmesi; bunun
sayesinde idarenin hedeflerine ulaşması ve tüm bu süreçte saydamlık ve hesap verebilirliğin
sağlanması amaçlanmıştır.
Kamu kaynaklarının optimum faydayı sağlayacak şekilde kullanılması amacıyla Bakanlığımız
tarafından hazırlanan stratejik planda stratejik amaç, hedef ve performans göstergeleri
belirlenmiştir.
Bu unsurların başarıya ulaşmasına yönelik kritik bir işlevi olan iç kontrol sistemi, stratejik
yönetim ve performans yönetim sistemlerinin tamamlayıcısı ve sigortası olarak kurgulanmaktadır.
Doğru kurgulanmış, etkin ve verimli işleyen iç kontrol sistemleri, idarelerin amaç ve hedeflerinin en
önemli destekçisi konumunda olup, kurumsal risklerin erken teşhisi, önlenmesi, sorunların tespiti ve
çözümüne yönelik yöneticilere önemli imkanlar sağlamaktadır.
1.Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğümüzde; yayımlanmış olan Sağlık Bakanlığı 2019-2023
Stratejik Planı doğrultusunda İl Sağlık Müdürlükleri bazında belirlenecek hedefler ve eylemler kapsamında
üzerimize düşen görevler yapılacaktır.
2. Sağlık Bakanlığı 2019-2023 yılı Stratejik Planına göre;
✓ 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
konusunda farkındalığı artırmak
✓ Hedef 1.7: Toplumsal farkındalığı artıracak sistematik iletişim faaliyetleri ile sağlıklı
hayat tarzını yaygınlaştırmak

✓ Hedef 1.8: Kendi sağlığının öneminin farkında olan, sağlık sistemini etkin olarak
kullanan ve sağlık okuryazarlığı yüksek bir toplum oluşturmak

✓ Amaç 2: Birinci basamak sağlık hizmetlerini güçlendirerek sağlık sistemi içerisindeki
etkinliğini artırmak
✓ Hedef 2.1: Kuvvetlendirilmiş bir aile hekimliği yapısıyla çok disiplinli ve tercih
edilen birinci 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 destekleyerek
geliştirmek
✓

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
artırmak
✓ Hedef 3.3: Sağlık hizmetlerinin ulaşılabilirliğini artırmak ve sürdürülebilirliğini
korumak
✓ Hedef 3.4: Acil durum ve afetlerde sağlık hizmetlerini daha hızlı ve kaliteli verecek
şekilde güçlendirmek
✓ Hedef 3.5: Kamu hastanelerinde uygulanan performans yönetimini ve ek ödeme
yöntemini sağlık sisteminin amaç ve ihtiyaçlarına uygun şekilde güncellemek

✓

Amaç 4: Sağlık hizmetlerinde bütünleşik sağlık hizmet modelini hayata geçirmek
✓ Hedef 4.1: Bulaşıcı olmayan hastalıkların erken teşhisinde ve hastalıklara bağlı
komplikasyonların yönetilmesinde etkinliği artırmak
✓ Hedef 4.2: Anne sağlığına yönelik koruyucu tedbir ve destek sağlayacak sistem
geliştirerek anne ölümlerini en aza indirmek
✓ Hedef 4.3: Bebek ve çocuk sağlığı alanında risk faktörlerini önleyen ve koruyucu
hizmet 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
✓ Hedef 4.9: Uyuşturucu ve diğer bağımlılık yapıcı ürünlere yönelik tedavi ve
rehabilitasyon 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
modelini güçlendirmek
✓ Amaç 5: Vatandaş ile sağlık çalışanının memnuniyetini artırmak ve sağlık sisteminin
sürdürülebilirliğini 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
kullanımını artırarak sağlık sistemini güçlendirmek
✓ Hedef 5.5: Sağlıkta insan kaynakları sürdürülebilirliğini sağlamak ve planlamasını
iyileştirmeye 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
✓ Amaç 6: Ülkemizin sosyoekonomik kalkınmasına ve küresel sağlığa katkıda bulunmak; sağlık
endüstrilerinde 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
sağlamak, 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.

3.Sağlık Bakanlığı 2021-2022 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planına göre;
E.1.1.1 Harcama Birimi düzeyinde Yeni başlayan yönetici ve personele verilmek üzere kurum
hakkında genel bilgilendirme dosyasının (Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı,
Stratejik Plan ve yönetim kararlılık beyanı vb.) hazırlanması
E.1.1.2 Harcama Birimi düzeyinde İç kontrole yönelik farkındalığın artırılması için elektronik
yayınlar yapılması
E.1.1.3 Harcama Birimi düzeyinde web sayfasında bulunan iç kontrol sekmesinde yönetici onayı
ile iç kontrole yönelik gerçekleştirilen güncel çalışmalara yer verilmesi
E.1.1.4 Harcama Birimi düzeyinde İç kontrol sorumluları koordinasyonunda Harcama
Birimlerinde çalışan personele yönelik İç Kontrol Sistemi, Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum
Eylem Planı ve işleyişine ilişkin eğitimlerin yapılması (yüz yüze/uzaktan)
E.1.3.1 Harcama Birimi düzeyinde Kamu Görevlileri Etik Kurulunca yürürlükte olan "Etik
Davranış İlkelerinin" tüm personele e-Posta olarak gönderilmesi
E.1.3.2 Harcama Birimi düzeyinde Etik Davranış İlkeleri doğrultusunda "Etik Slogan (Mesaj)"
belirlenerek tüm personelin e-Posta adreslerine gönderilmesi
E.2.1.1 Harcama Birimi düzeyinde Bakanlığımızın misyon ve vizyonunun personelce
benimsenmesine yönelik iç kontrol sorumlusu tarafından tüm personele misyon ve vizyonun ePosta olarak gönderilmesi
E.2.3.1 Daire Başkanlığı/ Başkanlık düzeyinde Görev Dağılım Formunun hazırlanması
E.2.4.1 Harcama Birimi düzeyinde teşkilat şemalarının web sayfasında yayınlaması
E.2.6.1 Birim düzeyinde iş süreçlerinin hazırlanması
E.2.6.3 En az yüz yataklı olmak kaydı ile ilde bir hastanenin mali iş süreçlerinin oluşturulması
E.2.6.5 Birim düzeyinde iş süreçlerine ait iş akış şemalarının oluşturulması
E.2.6.6 Birim düzeyinde Görev Tanımlarının oluşturulması
E.2.6.7 Harcama Birimi düzeyinde Hassas Görev Envanterinin oluşturulması
E.2.7.1 Başkanlık düzeyinde görev alanı ile ilgili Üç Aylık Durum Raporunun hazırlanması
E.3.3.2 01.01.2020 tarihinden itibaren sözleşme imzalayan İl Sağlık Müdürü/Başkan/Başkan
Yardımcılarının ilgili yıl içerisinde (ilgili yılın 4. çeyrek dönemde sözleşme imzalayan
yöneticilerin en geç ertesi yılın 1. çeyrek dönem sonuna kadar) tamamının USES üzerinden
eğitimlerini tamamlaması

E.3.5.4 Harcama Birimi düzeyinde Muhasebe Yetkilileri tarafından görev alanı ile ilgili sık
karşılaşılan sorunlar hakkında yılda en az bir defa ilgili İl Sağlık Müdürlüğü/Hastane/ADSM
personeline eğitim verilmesi (yüz yüze/uzaktan)
E.4.1.1 Daire Başkanlığı/Başkanlık düzeyinde iş akış süreçlerindeki imza ve onay mercilerinin
(Sorumluluk Matrisleri) mevzuat doğrultusunda hazırlanması
E.6.1.1 Birim düzeyinde alt süreçlere ilişkin risklerin belirlemesi, ölçümlemesi. Belirlenen risklere
karşı kontrol faaliyetlerinin oluşturulması
E.6.2.1 Daire Başkanlığı/Başkanlık düzeyinde belirlenen risklerin Risk Envanterinin oluşturulması
E.6.2.2 Daire Başkanlığı/Başkanlık düzeyinde belirlenen risklerin Risk Haritasının oluşturulması
E.6.2.3 Harcama Birimi düzeyinde Risk Değerlendirme Raporunun oluşturulması
E.7.2.1 Harcama Birimi düzeyinde Birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık tesislerine ilişkin
mutemetlik (Maaş Mutemetliği/Muhasebe Yetkilisi Mutemetliği) işlemlerinin Teftiş Kurulu
Başkanlığınca hazırlanan ve illere gönderilen Denetim Rehberi doğrultusunda yılda en az 1 defa İl
Sağlık Müdürlüğünce denetlenmesi
E.7.3.1 Harcama Birimi düzeyinde Döner Sermaye Bütçesi ile ilgili Kamu İhale Kanununun 62.
maddesinin ı bendi kapsamında bir defadan fazla %10 artırım talebinde bulunulmaması
E.7.3.2 Harcama Birimi düzeyinde Bakanlıkça onaylanmış ilgili yıl konsolide döner sermaye
gider bütçesinin içinde kalarak (öngörülemeyen ve Strateji Geliştirme Başkanlığınca uygunluğuna
karar verilen durumlar hariç) ek bütçe talebinde bulunulmaması
E.13.6.1 Birim düzeyinde ilgili yıl İş Takvimlerinin hazırlanması
E.13.6.2 Birim düzeyinde hazırlanan ilgili yıl İş Takvimlerinin sonuç (gerçekleşme) durumlarının
bildirilmesi
E.13.6.3 Harcama Birimi düzeyinde ilgili yıl ''Yönetim Kararlılık Beyanının" hazırlanarak EBYS
üzerinden tüm personele gönderilmesi
E.13.7.2 Harcama Birimi düzeyinde Personele yönelik yılda bir kez olmak üzere memnuniyet
anketi yapılması, sonuçların değerlendirilerek raporlanması
E.14.4.1 Harcama Birimi düzeyinde yürütülen faaliyetlere yönelik hangi işlerin, kime ve ne zaman
raporlandığının Rapor Döküm Formuna işlenmesi
E.15.6.2 Harcama Birimi düzeyinde ilgili personel tarafından Standart Dosya Planı kodlarına
ilişkin eğitim düzenlenmesi (yüz yüze/uzaktan)

E.17.1.2 Daire Başkanlığı/Başkanlık düzeyinde İç Kontrol Sistemi Soru Formunun uygulanarak
Strateji Geliştirme Başkanlığına bildirilmesi (Her Daire Başkanlığı/Başkanlıktan biri Yönetici
olmak üzere en az iki soru formunun doldurularak sisteme yüklenmesi)

4.Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğümüzde; 2021 Yılında Yürütülecek Bazı Önemli
Faaliyetler:
Faaliyet 1: Personelin özlük bilgileri verilerinin gizliliği ve güvenliğini sağlayacak mekanizmaları
güçlendirmek,
Faaliyet 2: Kurumlar arası personel dağılımını, hizmet ihtiyacı göz önünde bulundurularak etkin ve
verimli bir şekilde personel istihdam modelini sürdürmek,
Faaliyet 3: Personel bilgilerinin istatistiksel verilerin planlanması, değerlendirilmesi ve analizinin
etkin bir şekilde yapılması yönelik çalışmaları güçlendirmek,
Faaliyet 4: Aday memurların 657 sayılı devlet memurluğu kanununa yönelik bilgi ve
sorumluluklarına yönelik farkındalıklarını artıracak ve statülerine özel dinamik getirecek eğitim
programları yapmak,
Faaliyet 5: Sağlık kurumlarında kadın-erkek fırsat eşitliği kapsamında danışmanlık hizmetlerinin
yaygınlığını ve kalitesini artırmak,
Faaliyet 6: Sağlık kurumlarımızda staj yapacak olan öğrencilerin istihdamı sağlayıp, bilgi beceri ve
yetkinliklerini artırmaya yönelik çalışmalar yapmak ve yaptırmak,
Faaliyet 7: Soruşturma, inceleme, ön inceleme, tazmin ve disiplin işlemlerinin gizlilik ilkesine riayet
edilerek işlem yapılması modelini sürdürmek,
Faaliyet 8: Acil Sağlık Hizmetleri Sunumunu daha etkin sağlanması için Acil Sağlık Hizmetleri
İstasyonlarının, ambulansların denetim ve kontrollerinin yapılması ve eksikliklerinin tamamlamak,
Faaliyet 9: Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığında görev yapmakta olan tüm sağlık mensubu
çalışanların mesleki ve hizmet içi eğitimlerinin tamamlanmasını ve güncellenmesini sağlamak
Faaliyet 10:UMKE temel eğitimleri planlamak ve yapmak,
Faaliyet 11:Hap uygulayıcı eğitimleri planlamak ve yapmak,
Faaliyet 12:İl tatbikat kampları planlamak ve yapmak,
Faaliyet 13:Bölge tatbikat kampları planlamak ve yapmak,
Faaliyet 14:TAMP tatbikatı planlamak ve yapmak,
Faaliyet 15: Evde Sağlık Hizmetleri kapsamında gerçekleştirilen ziyaret sayıları, mevcut ziyaret
sıklığı oranını hedef değerlerin üzerine çıkarmak
Faaliyet 16: Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde Kemik İliği Nakil Merkezi’nin
açılamasını sağlaması ve faaliyete geçirilmesi yönünde iş ve işlemleri yapmak,
Faaliyet 17: Şehir hastanelerinin planlamalarını yapmak,

Faaliyet 18: İlimizdeki kamu hastanelerinin, ‘’Sağlık Bakanlığının Sağlık Tesislerinin Verimliliğinin
Yerinde Değerlendirilmesi Yönergesi’’, ekleri ve sözleşmeli yönetici performans değerlendirme
sisteminde belirtilen kriterlere göre %90 ve üzeri puan almasını sağlamak yönünde çalışmalar yapmak,
Faaliyet 19: Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) için ilgili yönergede belirtilen ve hedeflenen
değerlere göre analizler ve yerinde değerlendirme yapmak.
Faaliyet 20:Görüntüleme ve laboratuvar hizmetlerinde istem sayılarını düşürüp maliyetleri azaltmak
için akılcı tıbbi görüntüleme ve akılcı tıbbi laboratuvar projelerinin etkin kullanımını sağlamak,
Faaliyet 21: Sağlık tesislerimizde yerinde değerlendirmeler yaparak, istatistiksel veri takibi yapmak,
Faaliyet 22: Halkın tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerine erişimi ve kaliteyi artırmak amacıyla 2.
Toplum Ruh Sağlığı Merkezinin açılması ve hizmete sunulması planlanmaktadır,
Faaliyet 23: Projelendirme çalışmaları tamamlanan (6) Aile Sağlığı Merkezi , (5) 112 Acil Sağlık
Hizmetleri İstasyonu, (1) Sağlık Hayat Merkezi ve (1) Verem Savaş Dispanseri hizmet binasının ile
proje çalışması devam eden (1) Aile Sağlığı Merkezi, (1) 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu , (1)
Sağlıklı Hayat Merkezi ve (1) Hastane Ek Binamızın projelerinin tamamlanarak yapım ihalelerinin
gerçekleştirilmesi planlanmaktadır,
Faaliyet 24: Yapımı tamamlanarak Geçici Kabul çalışmaları başlatılan 30 yataklı AMATEM ve 20
yataklı ÇEMATEM binalarının hizmete alınması planlanmaktadır,
Faaliyet 25:Ergani İlçesinde yapılması planlanan ve proje çalışmaları tamamlanmış olan 20 Ünit lik
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin yapım ihalesinin tamamlanarak bina inşaatına başlanması
planlanmaktadır,
Faaliyet 26: 750 Yataklı (1000 Yatak Kapasiteli) Şehir Hastanesi proje çalışmalarının tamamlanması
planlanmaktadır,
Faaliyet 27: Organ ve Doku Nakli BKM olarak beyin ölümü ve organ bağışına yönelik faaliyetleri
yürütmek,
Faaliyet 28: Tüm kamu sağlık tesislerinin ruhsat ve faaliyet izni ile ilgili işlemleri il ilgili yeni
düzenlemeleri yürütmek,
Faaliyet 29: Hasta haklarına yönelik sahada çalışmalar yapmak ve koordinasyonu sağlayarak
hizmetleri yürütmek,
Faaliyet 30: Farmakovijilans sağlık çalışanlarına yönelik farkındalık eğitimi vermek, Farmakovijilans
irtibat noktaların sorumlularını belirlemek ve takibini sağlamak,
Faaliyet 31: Özel, Kamu ve Üniversite Hastaneleri bünyesinde açılacak olan özellikli sağlık hizmeti
sunan birimlerin seviye, tescil, ruhsatlandırma işlemlerini mevzuatlarına uygun şekilde yürütmek,
Faaliyet 32: Özel, kamu, üniversite hastaneleri ve ayaktan teşhis ve tedavi hizmeti sunan özel sağlık
kuruluşlarının mevzuata uygun bir şekilde denetimlerini gerçekleştirmek,
Faaliyet 33: İlimizde Halkı ve sağlık personellerini Kanser, Kanserde Erken Tanı (Meme Kanseri,
Serviks Kanseri, Kolorektal Kanser) konularında farkındalık yaratacak faaliyetlerde bulunmak (Park
ve Alışveriş merkezlerinde stand açmak, Kanser Konulu eğitimler vermek, Kanser Haftalarında şehrin
uygun yerlerine bez afişler astırmak, el broşürü ve farkındalık materyalleri dağıtılması, afiş asılması,
radyo , tv programı vb.) ve sonucunda KETEM ve ASM'lere Kanser Taraması yaptırmak için
başvuran kişi sayısını artırmak,

Faaliyet 34: Meme kanseri tarama programı kapsamında ilimizde 40-69 yaş arası kadınlara
ulaşılabilirliği artırmak amacıyla. Kanser Daire Başkanlığından gezici mobil kanser tarama aracı talep
edilmiştir. Mobil Kanser Tarama Aracı olarak dizayn edilecek kamyon Müdürlüğümüzce temin
edilmiş olup, talep ile ilgili süreç devam etmektedir,
Faaliyet 35: Kanser kayıtçılığı konusunda ilimizde bulunan kamu, özel ve üniversite hastanelerinde
bulunan aktif kanser kayıt Birimlerinin personel ve gerekli alt yapısının oluşmasını sağlamak,
Faaliyet 36: Tütün kullanımının azaltılması için insanların yoğun olarak kullandığı avm, eğlence gibi
yerlere standların kurulması, vatandaşlara yönelik dumansız hava sahası ve sigaranın zararlarının
anlatıldığı afiş ve broşürlerin, karbonmonoksit (CO) ölçümlerinin, , sigarayı bırakmak isteyenler için
ilimizde faaliyet gösteren sigara bırakma polikliniklerine yönlendirilmesi, kapalı alanlarda tütün ürünü
kullanımı durumunda vatandaşların ihbarda bulunabilecekleri (Yeşil dedektör ve ALO 184 tütün ihbar
hattı) hakkında bilgilendirmelerin, tütün denetim ekiplerimizce kapalı alanların denetimi, toplum
bilincinin artırılması amacıyla; 09 Şubat Sigara Bırakma Günü, Mart Yeşil Ay Haftası ve 31 Mayıs
Dünya Tütünsüz Günü gibi önemli günlerde farkındalık çalışmaları yapmak,
Faaliyet 37: Hastanelerde yapılan gebe izlemlerinin kalitesini artırmak ve izlemlerin kayıt altına
alınmasını sağlamak,
Faaliyet 38: Aile Sağlığı Merkezlerinde(ASM) yapılan 15- 49 yaş izlem kalitesini artırmak,
Faaliyet 39: Bebek Dostu ünvanı olan ASM'lerin düzenli ziyaret edilerek bu unvanın
sürdürülebilirliğini sağlamak,
Faaliyet 40: Kronik Ruhsal Hastalıklar, Damgalama ile Mücadele ve İntiharı Önleme Programı
Farkındalık Eğitimlerini düzenlemek,
Faaliyet 41: Otizm Haftası Etkinliklerinde Afiş, Broşür dağıtımı ve eğitimlerin düzenlenmesi, Çocuk
İzlem Merkezi’nin ( ÇİM ) hizmet içi ve halk eğitimlerinin düzenlenmesi, 0-6 Yaş Çocuğun
Psikososyal Gelişimini Destekleme Programı (ÇPGD) dahilinde eğitimlerin düzenlenmesi ve Kadına
Yönelik Aile İçi Şiddet ile ilgili hizmet içi eğitimleri düzenlemek,
Faaliyet 42: İkinci kez alkollü araç kullanmaktan dolayı ceza alan vatandaşlara Sürücü Davranışlarını
Geliştirme Eğitimi vermek,
Faaliyet 43: Pandemiden dolayı vatandaşlarda, sağlık çalışanları ve yakınlarında oluşan kaygı, stres,
depresyon gibi duygusal durumlarla baş edebilmesi amacı ile psikososyal destek hizmeti vermek,
Faaliyet 44: Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ile ilgili farkındalık çalışmaları kapsamında okul ve halk
eğitimleri düzenlemek. Kronik Hava Yolu Hastalıkları Kontrol Programı, Kronik böbrek hastalıkları
kontrol programı, Kalp Hastalıkları ve Kontrol Programı, Kas ve iskelet sistemi Kontrol programı ve
Sağlıklı Yaşlanma Kontrol Programları kapsamında özel ve kamu kuruluşlarına eğitim düzenlemek,
Faaliyet 45: Kronik Hastalıklar İzlemi Programı kapsamında Aile Hekimlerine yönelik hizmet içi
eğitimler düzenlemek,
Faaliyet 46: Kronik Hava Yolu Hastalıkları (Astım, KOAH, Pulmoner Rehabilitasyon Haftası)
kapsamında Gard Ormanına ağaç dikme etkinliği düzenlemek,
Faaliyet 47: Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Birimine ait özel gün ve haftalarda tüm özel ve kamu
sağlık kuruluşlarına afiş, broşür bastırmak ve özel gün temalı materyal dağıtımını yapmak, stant
etkinliği, farkındalık eğitimleri ve sağlıklı yaşam yürüyüşleri düzenlemek, şehrin işlek caddelerine bez
afiş astırmak, radyo ve tv programları düzenlemek, bilgi notu ve yapılan tüm etkinlere ait haberi
basında yayınlamak,

Faaliyet 48: Obezite ile mücadele kapsamında ilçe sağlık müdürlükleri, KETEM ve merkez
ilçelerdeki yoğun nüfuslu aile sağlık merkezlerinde beslenme polikliniklerinde ücretsiz beslenme
danışmanlık hizmetin verilmesini sağlamak,
Faaliyet 49: Türkiye Diyabet Önleme ve Kontrol Programı, Erişkin Bazlı Metabolizma
Hastalıkları(tiroid, osteoporoz, gut) ve Çölyak Hastalığı Kontrol Programları, Aşırı Tuz Ve Şeker
Kullanımını Azaltan Lokantacılar Ve Pastacılar Protokolü kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü
başta olmak üzere özel ve kamu kuruluşlarına eğitim düzenlemek,
Faaliyet 50: Sağlık Bakanlığı ile Türkiye Diyabet Vakfı arasında imzalanan “Diyabet Aile Sağlığı
Elemanı ve Hasta Eğitimi” İşbirliği Protokolü kapsamında Aile Sağlığı Elemanları tarafından diyabet
hastalarına verilen eğitimlerin kontrol ve takibinin yapılmasını sağlamak,
Faaliyet 51: Aile Hekimleri tarafından 6 aylık periyotlar halinde yapılan obezite tarama verilerinin
diyetisyenlerimiz tarafından zayıf, normal, kilolu, obez, Morbid obez şeklinde analizinin yapılmasını
sağlamak,
Faaliyet 52: Birçok paydaş kurumun katıldığı ve yılda 2 kez düzenlenen “Yeterli Dengeli Beslenme
ve Hareketli Yaşam İl Kurulu”, “Kronik Hastalıklar Kontrol Programları İl Kurulu’’, “Morbid Obez
Hasta Komisyonu’’ Kurullarında alınan kararların uygulama aşamasında ilgili yerlere bildirilmesi ve
alınan kararların paydaş kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde uygulanmasının sağlanması, sürecin
takibinin sağlanması. Diğer kurul tarihine kadar kararların ne düzeyde uygulandığının
değerlendirilmesini sağlamak,
Faaliyet 53: Aşı, bulaşıcı hastalıklar ve tüberküloz kapsamında özel gün ve haftalarda tüm özel ve
kamu kuruluşlarına Afiş, broşür bastırmak, özel gün temalı materyal dağıtımını yapmak, stand
etkinliğini düzenlemek, bilgi notu hazırlamak ve haberin basında yayınlanmasını sağlamak,
Faaliyet 54: Boğmaca, Difteri, Tetanoz, Kızamık, Kabakulak, Tüberküloz ve Hepatit-B hastalıklarıyla
Mücadele hizmetlerinin yürütülmesi için insan gücü, araç-gereç, aşı, serum, enjektör vb. ihtiyaçların
planlanması ve soğuk zincir şartlarında birimlere ulaştırılmasını sağlamak.
Faaliyet 55: SABİM ve Muhtar bilgi sistemi iş ve işlemlerin yürütülmesi, Valiliğimiz ilgili birimleri
ile koordinasyon sağlanması, kurum/kullanıcı takibi,
Faaliyet 56: Cimer Açık Kapı Sistemi ve Valiliğimiz ilgili birimlerden e-posta üzerinden gelen
başvuruların değerlendirilmesi, koordine edilmesi, kurum/kullanıcı takibinin yapılması, ilgili
kurumlarla yazışmaların yapılması, birim istatistik verilerinin aylık periyotlarda hazırlanması,
Faaliyet 57:
GİHS, THS, YHS
ve diğer Hizmet Sınıflarından
Personellerinin özlük intibak ve hizmet birleştirme ile terfi işlemleri

Vilayet ve Bakanlık

Faaliyet 58: Askerlik, Sendika, Tabip ve Uzman Tabiplerin Devlet Hizmet Yükümlülüğü, izin/rapor,
Hitap ve Mal Bildirim İşlemleri başarı ve ödül belgeleri, Arşiv işlemleri yürütmek ile Emeklilik ücretsiz
izin ve Yurt dışı, refakat ve Kongre onay hizmet puanı işlemlerin yürütülmesi.

Bu kapsamda, iç kontrol sistemi iş ve işlemlerinden, standartların uygulanması ve
geliştirilmesi konusunda çalışmalar yapmaktan İl Sağlık Müdürlüğümüz sorumludur. Bu
sorumluluk çerçevesinde İl Sağlık Müdürlüğümüz, İç kontrol sistemine yönelik
uygulamalarda gerekli koordinasyon işlerinin gerçekleştirilmesi, İç Kontrol Eylem Planı
uygulamalarının izlenmesi ve Müdürlüğümüzün durumunu gösteren İç Kontrol İzleme
Raporunun hazırlanarak uygulama sonuçlarının üst yöneticiye sunulması görevlerini de etkili
bir biçimde yerine getirecektir.

Diyarbakır İl Sağlık Müdürü olarak bu hususları yakından takip edeceğimi beyan
eder, tüm yönetici ve çalışma arkadaşlarımızın bu çalışmalarda gerekli gayret ve hassasiyeti
göstermelerini önemle rica ederim.

Dr. Cihan TEKİN
İl Sağlık Müdürü

