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Proje Künyesi 



 Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği GM

 Sağlık Araştırmaları GM 

 Sağlık Bilgi Sistemleri GM

 Sağlık Hizmetleri GM

 Sağlık Yatırımları GM 

 Halk Sağlığı GM 

 Kamu Hastaneleri GM 

 Sağlığın Geliştirilmesi GM

 Strateji Geliştirme Bşk.

 Acil Sağlık Hizmetleri GM

 Proje Yönetim Destek Birimi
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Proje Paydaşları



Proje Ana Gelişim Hedefleri

 Birincil ve ikincil korunmanın iyileştirilmesi

 Kamu hastanesi yönetiminin etkinliğinin artırılması

 Sağlık Bakanlığının kanıt tabanlı politika oluşturma kapasitesinin

artırılmasıdır

4



Proje Göstergeleri

 Gösterge 1: Sağlık çalışanlarından sağlıklı yaşam konusunda

danışmanlık veya eğitim alan kişilerin yüzdesi

 Gösterge 2: Sağlıklı Yaşam Merkezlerinin hizmetlerini kullanan

hedef nüfusun yüzde değişimi

 Gösterge 3: Serviks ve meme kanserinin erken tespiti

 Gösterge 4: Tüm kamu hastaneleri için ortalama bileşik verimlilik

endeksinde artış

 Gösterge 5: Bilgi sistemlerini düzenli olarak kullanan politika

yapıcılar ve karar vericilerin yüzdesi
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Proje Ana Bileşenleri

Proje faaliyetleri 3 ana bileşen altında yürütülmektedir:

Bileşen 1: Birincil ve İkincil Korunma

Bileşen 2: Kamu Hastanesi Yönetimi ve Operasyonlarının

Etkinliğinin Artırılması

Bileşen 3: Genel Sağlık Sektörü İdaresinin Etkililiğinin İyileştirilmesi
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Proje Ana Bileşenlerinin Kapsamı

Bileşen 1

Bileşen 1: Birincil ve İkincil Korunma

BOH’lara ilişkin risk faktörleriyle ilgili farkındalık yaratmayı ve sağlıklı

yaşam tarzlarını ve davranış değişikliğini desteklemek

o Kronik hastalıklara ve bağımlılığa ilişkin risk faktörleri konusunda ulusal bilinci ve

davranış değişikliğini artırmak: sağlıksız beslenme alışkanlıkları ve aşırı tuz tüketimi,

hareketsizlik, aktif ve pasif sigara kullanımı, alkol tüketimi, genel itibariyle yaşlanma

ve madde bağımlılığı

o Kanserin erken teşhisine yönelik etkili tarama yapılmasının sağlanması

o Birinci basamak sağlık çalışanlarının kapasitelerinin güçlendirilmesi ve BOH’lara ilişkin

olarak daha iyi hizmetlerin uygulamaya konması
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Proje Ana Bileşenlerinin Kapsamı

Bileşen 2

Bileşen 2: Kamu Hastanesi Yönetimi ve Operasyonlarının

Etkinliğinin Artırılması

Teknik yardım ve uygulama desteği yoluyla hastane yönetimini ve

operasyonlarını güçlendirecek bir program ve Sağlık Bakanlığı Sağlık

Yatırımları Genel Müdürlüğü ve KHGM’nün sözleşme ve tesis

yönetimi bakımından kapasitelerinin geliştirilmesi suretiyle, Sağlık

Yatırımları Programına destek verilmesi

o Kamu hastanesi yönetimi ve klinik operasyonların güçlendirilmesi

o Sağlık tesislerine yönelik mimari ve teknik standartların getirilmesi

o SYGM’nin Hazine ve Kalkınma Bakanlığı dâhil olmak üzere ilgili paydaşlarla iş birliği halinde

KÖİ projelerini yönetme ve idare etme ve sözleşme yönetiminin yasal, finansal, operasyonel

ve yapısal yönlerine dair kurum içi kapasiteyi geliştirme kapasitesini güçlendirerek, SB

bünyesindeki KÖİ programı uygulama birimine teknik destek sağlanması
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Proje Ana Bileşenlerinin Kapsamı

Bileşen 3

Bileşen 3: Genel Sağlık Sektörü İdaresinin Etkililiğinin İyileştirilmesi

Tüm düzeylerde daha güvenilir ve konsolide veriler ve daha etkin,

etkili ve yüksek kalitede sağlık hizmeti sunmayı amaçlayarak SB’nin

İ&D kapasitesinde iyileştirmeler yapılmasının yanı sıra, SB’nin kanıt

tabanlı politika oluşturma kapasitesinin gelişimini de desteklemektedir.

Ayrıca, Türkiye’nin reform deneyiminin dünya genelinde

paylaşılmasına destek verilmesini içermektedir.
o İyi işleyen bir Sağlık Yönetim Bilgi Sistemi, SB’nin kanıt tabanlı politika oluşturma ve karar

verme kapasitesinin artırılması

o Türkiye’nin deneyiminin paylaşılması

o Sağlık Teknolojisi Değerlendirme (STD) alanında kapasite geliştirilmesi

o Proje yönetimi, finans, satın alma ve koordinasyon
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Projelerin Stratejik Plan ile Uyumlastirilmasi

 2107’de, dönüşümde 2. faz stratejisi ve politika laboratuvarları

çalışmaları yapilmistir.

 Dünya Bankası projeleri, yeni stratejik plana gore uyumlastirilmistir.

 Projeleri tepe seviyede sınıflandırıp düzenleyen bir program

yönetim yapısı olusturulmustur.
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 Önerilen revizyonlar ve yeni projeler, Bakanlığın yeni geliştirilen

stratejisini temel almaktadır.

 Proje gelişim hedefleri ve ara sonuç göstergeleri değişmeyecek

şekilde düzenleme yapilmistir.

 Projelerin orijinal somut ve soyut hedefleri kapsamdan

çıkarılmamistir.

 Verimli program yönetimi adına, ilgili projelerin konsolidasyonu

gibi proje dağılımına yönelik değişiklikler önerilmistir.
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Izlenen Genel Prensipler
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Yeni Ikraz Yapisi Ozeti
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TEŞEKKÜRLER


